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SYLWETKA ABSOLWENTA  

Absolwent 5-letnich studiów Psychologii przygotowany jest do: 

o rozpoznawania, opisywania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz  

o planowania i organizowania różnych form interwencji psychologicznej podczas rozwiązywania 

problemów o charakterze jednostkowym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 problemów osób z grup ryzyka (dzieci z zaburzeniami rozwoju, osób ze środowisk 

zagrożonych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, ludzi 

starszych i innych). W tych obszarach studia psychologiczne mają przygotować do pracy 

psychologa w roli diagnosty, terapeuty, doradcy, eksperta itd. 

 problemów społecznych w organizacjach i instytucjach użyteczności publicznej (szkoły, 

placówki oświatowo-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze, urzędy pracy, ośrodki 

doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr). W tym obszarze studia psychologiczne 

przygotowują do pracy psychologa jako negocjatora i doradcy. 

W okresie pięciu lat studiowania studenci psychologii nabywają umiejętności wykorzystywania 

wszechstronnej wiedzy psychologicznej i interdyscyplinarnej, rozumienia złożonych mechanizmów 

funkcjonowania ludzi we współczesnym świecie oraz rozwijają kompetencje w zakresie komunikacji 

społecznej, co łącznie umożliwi im późniejsze realizowanie zadań mających na celu podnoszenie 

jakości życia współczesnego człowieka. 

Studia dają podstawę do rozwijania umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę 

zawodową oraz rozumienia problematyki psychologicznej, a także do doskonalenia własnych 

działań. Absolwent jest również przygotowany do planowania swojego rozwoju zawodowego oraz 

dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy na studiach podyplomowych. Potrafi zorganizować swój 

warsztat pracy i zaplanować dalsze kształcenie; jest świadomy istnienia problemów etycznych 

związanych z działalnością psychologa oraz posiada umiejętności ich rozwiązywania. Potrafi 

posługiwać językiem angielskim, specjalistycznym z zakresu Psychologii, na poziomie B2+.  

Absolwent po przedłożeniu pracy magisterskiej i po zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskuje 

dyplom magistra psychologii. 

Typowe miejsca pracy absolwentów: 

 w zakresie psychologii klinicznej: poradnie zdrowia psychicznego, szpitale ogólne i 

psychiatryczne, gabinety terapeutyczne, placówki leczenia uzależnień 

 w zakresie psychologii wychowawczej i edukacyjnej: placówki oświatowe (przedszkola, 

szkoły), ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki 

socjoterapii, świetlice terapeutyczne 

 w zakresie psychologii zarządzania: korporacje i firmy doradczo-szkoleniowe, stanowiska 

specjalisty ds. kadrowych, marketingu i zarządzania, coaching, negocjacje biznesowe i 

mediacje. 

 inne miejsca pracy: sądy, wojsko, policja, urzędy pracy itp. 

Możliwości kontynuacji kształcenia 

 Studia doktoranckie (III poziom kształcenia) 

 Studia podyplomowe 


