INSTYTUT PSYCHOLOGII Uniwersytetu Wrocławskiego

ORGANIZACJA STUDIÓW
Pięcioletnie jednolite magisterskie studia psychologiczne na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone są w systemie stacjonarnym (bezpłatnym)
i niestacjonarnym – wieczorowym (płatnym). Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu we Wrocławiu
przy ulicy Dawida 1 od poniedziałku do piątku, przy czym zajęcia trybu niestacjonarnego planowane są od
godziny 15.15.
Celem studiów psychologicznych jest:


poznanie teorii, badań i metodologii psychologii



poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin psychologii o wiadomości z innych dyscyplin



zapoznanie się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej



rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia



wszechstronny rozwój osobowy.

Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów danego roku oraz
przedmioty, które student może wybierać samodzielnie. Program pięciu lat studiów stacjonarnych
obejmuje 2625 godzin zajęć (z lektoratami, bez praktyk). Na studiach niestacjonarnych liczba godzin
wynosi 2310. Program studiów obejmuje:



przedmioty kierunkowe – wprowadzenie do psychologii, historia psychologii, psychologia
procesów poznawczych, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia
rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych,
psychometria, psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychopatologia,
podstawy pomocy psychologicznej, diagnoza psychologiczna, etyka zawodu psychologa



przedmioty podstawowe – fizjologia, genetyka, statystyka z metodologią, logika z metodologią,
filozofia, podstawy przedsiębiorczości, nowożytny język obcy



zajęcia fakultatywne (duży wybór wykładów, konwersatoriów oraz studenckich projektów
badawczych)



moduły edukacyjne (bloki zajęć) wybierane przez studentów IV i V roku z grup tematycznych:

o

psychologia kliniczna i psychoterapia (dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego, rodziny)

o

psychologia zarządzania (dobór kadr, rynek pracy, negocjacje w biznesie,

stres

organizacyjny)



o

psychologia społeczna (komunikacji, konfliktów, manipulacji, patologii zachowań)

o

psychologia rozwoju i wychowania człowieka

o

psychologia sądowa

praktykę zawodową – po IV roku w wymiarze 105 godzin; jej celem jest doskonalenie
umiejętności zawodowych kształconych w ramach zajęć specjalistycznych oraz zapoznanie się ze
specyficznymi metodami pracy psychologa stosowanymi w danej placówce.

Lektorat z języka angielskiego jest obowiązkowy w wymiarze 240 godzin na studiach stacjonarnych
i 180 godzin na studiach niestacjonarnych (wieczorowych). Absolwent psychologii zobowiązany jest do
zdania egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2+. Egzamin z języka angielskiego złożony poza
Uczelnią może być honorowany tylko w przypadku, gdy zostanie uznany przez Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych UWr.
Student studiów stacjonarnych realizuje zajęcia z wychowania fizycznego (w wymiarze 90 godzin)
w okresie od II do V roku studiów. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym mogą uczestniczyć
w zajęciach w-f na zasadach dobrowolności.
Absolwent po przedłożeniu pracy magisterskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskuje dyplom
magistra psychologii.

