
Szkoła Doktorska UWr - KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII  

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Wydział Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Kierunek studiów  KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII 

Dyscyplina naukowa  psychologia 

Poziom kształcenia studia trzeciego stopnia 

Poziom kwalifikacji 8 PRK 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 

Kod efektu uczenia się dla 
Szkoły Doktorskiej                  

w zakresie PSYCHOLOGII 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej – kolegium w dyscyplinie Psychologia  

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie  

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia PRK z 

uwzględnieniem efektów 
właściwych dla dyscypliny  

PSYCHOLOGIA 

WIEDZA 

SD_W01 
Zna i rozumie światowy dorobek w uprawianej dyscyplinie (psychologii) i specjalności w stopniu 

umożliwiającym rewizję  istniejących paradygmatów 
P8S_WG 

SD_W02 
Zna główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych objętych wybranymi wykładami oraz 

kształceniem w zakresie dyscypliny podstawowej - psychologii 
P8S_WG 

SD_W03 
Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 

metodologię badań w psychologii 
P8S_WG 

SD_W04 Zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w psychologii P8S_WK 

SD_W05 Zna i rozumie  fundamentalne dylematy współczesnej rzeczywistości P8S_WK 

SD_W06 Zna i rozumie prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie psychologii P8S_WK 

SD_W07 
Zna zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników 

badań 
P8S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SD_U01 
Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 

problemów w zakresie psychologii 
P8S_UW 

SD_U02 
Potrafi dokonać krytycznej oceny badań naukowych, wyników i innych prac o charakterze 

twórczym w zakresie psychologii 
P8S_UW 

SD_U03 Potrafi transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej P8S_UW 

SD_U04 
Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu psychologii, również w środowisku 

międzynarodowym 
P8S_UK 



SD_U05 Potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej w zakresie psychologii P8S_UK 

SD_U06 Potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym w zakresie psychologii i nauk pokrewnych  P8S_UK 

SD_U07 
Potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 

uczestnictwo na międzynarodowych konferencjach 
P8S_UK 

SD_U08 
Potrafi planować  i realizować indywidualne przedsięwzięcia badawcze oraz współpracować w 

projektach zespołowych 
P8S_UO 

SD_U09 Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju  P8S_UU 

SD_U10 
Potrafi planować zajęcia grupowe i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i 

narzędzi dydaktyki szkół wyższych 
P8S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SD_K01 Jest przygotowany do krytycznej oceny dorobku dyscypliny, w której się kształci - psychologii P8S_KK 

SD_K02 Jest przygotowany do krytycznej oceny własnego wkładu do psychologii P8S_KK 

SD_K03 Jest przygotowany do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywanie problemów badawczych P8S_KK 

SD_K04 Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców P8S_KO 

SD_K05 
Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego lub interesu jednostki 

organizacyjnej w której pracuje 
P8S_KO 

SD_K06 
Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz wskazywać na możliwości aplikacji 

wyników badań 
P8S_KO 

SD_K07 
Jest świadomy roli społecznej nauki i gotowy do prowadzenia działalności naukowej i 

interpretowania jej wyników w sposób niezależny 
P8S_KR 

SD_K08 
Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 

ochrony własności intelektualnej 
P8S_KR 

Objaśnienie symboli: 
 

PRK - Polska Rama Kwalifikacji 

P8S_WG - kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 8 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
SD (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej – Kolegium z dyscypliny Psychologia 

SD_W  - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SD_U  - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  
SD_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne   - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 



POKRYCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty 

kierunkowe w Kolegium Doktorskim Psychologii w Szkole Doktorskiej UWr  

Wydział Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Kierunek studiów  KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII 

Dyscyplina naukowa  psychologia 

Poziom kształcenia studia trzeciego stopnia 

Poziom kwalifikacji 8 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 

Kod składnika opisu 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji z uwzględnieniem efektów dla dyscypliny  

PSYCHOLOGIA  

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia PRK z 

uwzględnieniem efektów 
właściwych dla dyscypliny  

PSYCHOLOGIA 

WIEDZA 

P8S_WG  

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności. Absolwent zna i rozumie 

• w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, 

obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia 

szczegółowe – właściwe dla psychologii 

• główne tendencje rozwojowe w psychologii 

• metodologię badań naukowych psychologii 

• zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w psychologii 

SD_W01, SD_W02 

SD_W03, SD_W04 

P8S_WK 

Kontekst – uwarunkowania, skutki. Absolwent zna i rozumie 

• fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  

• ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej w 

zakresie psychologii 

• podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji 

wyników działalności naukowej w zakresie psychologii 

SD_W05, SD_W06, 

SD_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

P8S_UW  

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania. Absolwent potrafi  

• wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i 

innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze 

badawczym, a w szczególności: 

o definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, 

o rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, 

o wnioskować na podstawie wyników badań naukowych 

• dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i 

innych prac o charakterze twórczym w zakresie psychologii 

• transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej 

SD_U01, SD_U02, 

SD_U03 



P8S_UK 

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się językiem obcym. Absolwent potrafi  

• komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu psychologii w stopniu umożliwiającym 

aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym 

• upowszechniać wyniki działalności naukowej w zakresie psychologii, także w formach 

popularnych  

• inicjować debatę, uczestniczyć w dyskursie naukowym w zakresie psychologii i nauk pokrewnych 

• posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku 

naukowym i zawodowym 

SD_U04, SD_U05, 

SD_U06, SD_U07 

P8S_UO 

Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa. Absolwent potrafi 

• planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w 

środowisku międzynarodowym 

SD_U08,  

P8S_UU 

Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób. Absolwent potrafi  

• samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój 

innych osób 

• planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i 

narzędzi 

SD_U09, SD_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

P8S_KK  

Oceny – krytyczne podejście. Absolwent jest przygotowany do  

• krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej - psychologii 

• krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój psychologii 

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

psychologii 

SD_K01, SD_ K02, 

SD_K03 

P8S_KO 

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie  na rzecz interesu publicznego. 

Absolwent jest przygotowany do  

• wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców 

• inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

SD_ K04, SD_K05, 

SD_K06 

P8S_KR 

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu. Absolwent jest przygotowany do 

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym: 

• prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,  

• respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem 

zasad ochrony własności intelektualnej 

SD_K07, SD_K08 

 

Objaśnienie symboli: 
 

P8S_WG - kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 8 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
SD (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej – Kolegium w dyscyplinie Psychologia  

SD_W  - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SD_U  - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  
SD_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne   - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 



Szkoła Doktorska: Kolegium z Psychologii  

 OPIS EFEKTÓW Kod efektu 
Kod efektu  

z poziomu 8 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE zgodne  z planem  od 2021-2022 

Wykład 
ogólnouniwersytecki – 

w tym jeden obowiązkowy                 
z etyki 

Zna główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych objętych wybranymi wykładami oraz 
kształceniem w zakresie dyscypliny podstawowej - psychologii 

SD_W02 
 

P8S_WG 
 

Zna fundamentalne dylematy współczesnej rzeczywistości SD_W05 P8S_WK 

Zna i rozumie prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie psychologii SD_W06 P8S_WK 

Jest przygotowany do krytycznej oceny dorobku dyscypliny, w której się kształci - psychologii SD_K01 P8S_KK 

Jest świadomy roli społecznej nauki i gotowy do prowadzenia działalności naukowej i 
interpretowania jej wyników w sposób niezależny 

 
SD_K07 

 

 
P8S_KR 

 

Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 

ochrony własności intelektualnej 

SD_K08 

 

P8S_KR 

 

Metody i techniki 
dydaktyczne w szkole 

wyższej 

Potrafi planować zajęcia grupowe i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi 
dydaktyki szkół wyższych 

SD_U10 P8S_UU 

Seminarium  

doktoranckie 

Zna i rozumie światowy dorobek w uprawianej dyscyplinie (psychologii) i specjalności w stopniu 
umożliwiającym rewizję  istniejących paradygmatów 

SD_W01 
 
 
 

P8S_WG 
 
 
 

Zna główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych objętych wybranymi wykładami oraz 
kształceniem w zakresie dyscypliny podstawowej - psychologii 

SD_W02 

 
 
 

P8S_WG 

 
 
 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 
metodologię badań w psychologii 

SD_W03 
 

P8S_WG 
 

Zna i rozumie  fundamentalne dylematy współczesnej rzeczywistości SD_W05 P8S_WK 

Zna i rozumie prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie psychologii 
SD_W06 

 

P8S_WK 

 
 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 
 

P8S_UW 
 



Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju 
SD_U09 

 

P8S_UU 

 

Jest przygotowany do krytycznej oceny własnego wkładu do danej dyscypliny SD_K02 P8S_KK 

Jest przygotowany do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywanie problemów badawczych SD_K03 P8S_KK 

Jest świadomy roli społecznej nauki i gotowy do prowadzenia działalności naukowej i 

interpretowania jej wyników w sposób niezależny 
SD_K07 P8S_KR 

Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 
ochrony własności intelektualnej 

SD_K08 
 

P8S_KR 
 

Publishing in scientific 

journals 

Zna zasady upowszechniania wyników badań naukowych w psychologii SD_W04 P8S_WG 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 
 

P8S_UW 
 

Potrafi dokonać krytycznej oceny badań naukowych, wyników i innych prac o charakterze 

twórczym w zakresie psychologii 

SD_U02 

 

P8S_UW 

 

Potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo na międzynarodowych konferencjach 

SD_U07 P8S_UK 

Jest przygotowany do krytycznej oceny własnego wkładu do danej dyscypliny SD_K02 P8S_KK 

Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 
ochrony własności intelektualnej 

SD_K08 P8S_KR 

Zasady przygotowywania 
wniosków grantowych 

Zna zasady upowszechniania wyników badań naukowych w psychologii SD_W04 P8S_WG 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 P8S_UW 

Jest przygotowany do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywanie problemów badawczych SD_K03 P8S_KK 

Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 
ochrony własności intelektualnej 

SD_K08 P8S_KR 

Scientific presentations 

Zna zasady upowszechniania wyników badań naukowych  w psychologii SD_W04 P8S_WG 

Potrafi dokonać krytycznej oceny badań naukowych, wyników i innych prac o charakterze 
twórczym w zakresie psychologii 

SD_U02 
P8S_UW 

 

Potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym SD_U06 P8S_UK 



Potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 

uczestnictwo na międzynarodowych konferencjach 
SD_U07 P8S_UK 

Planowanie i realizacja 
badań empirycznych  

w psychologii 

Zna i rozumie światowy dorobek w uprawianej dyscyplinie (psychologii) i specjalności w stopniu 
umożliwiającym rewizję  istniejących paradygmatów 

SD_W01 P8S_WG 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 
metodologię badań w psychologii 

SD_W03 P8S_WG 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 P8S_UW 

Potrafi dokonać krytycznej oceny badań naukowych, wyników i innych prac o charakterze 
twórczym w zakresie psychologii 

SD_U02 P8S_UW 

Jest przygotowany do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych SD_K03 P8S_KK 

Konstrukcja narzędzi 
badawczych 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 
metodologię badań w psychologii 

SD_W03  P8S_WG 

Potrafi dokonać krytycznej oceny badań naukowych, wyników i innych prac o charakterze 
twórczym w zakresie psychologii 

SD_U02 P8S_UW 

Statistics in science 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 

metodologię badań w psychologii 
SD_W03 P8S_WG 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 P8S_UW 

Potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo na międzynarodowych konferencjach 

SD_U07 P8S_UK 

Zaawansowane techniki 
statystyczne 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 
metodologię badań w psychologii 

SD_W03 P8S_WG 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 P8S_UW 

Praktyka zawodowa 
Potrafi planować zajęcia grupowe i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi 
dydaktyki szkół wyższych 

SD_U10 P8S_UU 

 
DODATKOWE WYMAGANIA  

 

Przygotowanie 
indywidualnego programu 

badawczego 

Zna i rozumie światowy dorobek w uprawianej dyscyplinie (psychologii) i specjalności w stopniu 

umożliwiającym rewizję  istniejących paradygmatów 
 

SD_W01 
 

P8S_WG 
 

Zna i rozumie prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie psychologii 
 

SD_W06 
 

P8S_WK 
 



Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 

problemów w psychologii 
 

SD_U01 P8S_UW 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 
metodologię badań w psychologii 
 

SD_W03 P8S_WG 

Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju 

 
SD_U09 P8S_UU 

Potrafi planować  i realizować indywidualne przedsięwzięcia badawcze oraz współpracować w 
projektach zespołowych 

SD_U08 P8S_UO 

Działalność organizacyjna 
Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego lub interesu jednostki 
organizacyjnej w której pracuje 

SD_K05 P8S_KK 

Działalność 
popularyzatorska 

Potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formie popularyzatorskiej SD_U05 P8S_UK 

Jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego lub interesu jednostki 
organizacyjnej w której pracuje 

SD_K05 P8S_KK 

Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców SD_K04 P8S_KO 

Przygotowanie grantu 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 
metodologię badań w psychologii 

SD_W03 P8S_WG 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów w psychologii 

SD_U01 P8S_UW 

Jest przygotowany do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywanie problemów badawczych SD_K03 P8S_KK 

Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 

ochrony własności intelektualnej 
SD_K08 P8S_KR 

Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców SD_K04 P8S_KO 

Czynny udział w 
konferencjach 

Potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym SD_U06 P8S_UK 

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne, również w środowisku międzynarodowym SD_U04 P8S_UK 

Potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej SD_U05 P8S_UK 

Potrafi posługiwać się  językiem angielskim na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym 
uczestnictwo na międzynarodowych konferencjach 

SD_U07 P8S_UK 



Udział w szkoleniu (ach) 
na temat komercjalizacji 

wiedzy 

Zna zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej i komercjalizacji wyników badań SD_W07 P8S_WK 

Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz wskazywać na możliwości aplikacji 
wyników badań 

SD_K06 P8S_KO 

Potrafi transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej SD_U03 P8S_UW 

Publikacja naukowa 
(wymóg ustawowy) 

Potrafi wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania 
problemów 

SD_U01 P8S_UW 

Zna i rozumie metodologię prowadzenia badań w naukach społecznych oraz zaawansowaną 

metodologię badań w psychologii 
SD_W03 P8S_WG 

Zna zasady upowszechniania wyników badań naukowych  w psychologii SD_W04 P8S_WG 

Jest przygotowany do respektowania zasady własności publicznej wyników z uwzględnieniem 
ochrony własności intelektualnej 

SD_K08 P8S_KR 

 


