Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/79 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
z dnia 22 marca 2019 r.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW
PSYCHOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
PROFIL PRAKTYCZNY W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W RADOMIU
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedzin i dyscyplin nauki:


Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: psychologia, pedagogika, socjologia

Podstawa prawna:




Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018
roku

Symbol
efektu

Efekty uczenia się dla kierunku studiów
psychologia odpowiadające kwalifikacji
Odniesienie do
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
charakterystyk
(profil PRAKTYCZNY)
I stopnia PRKpoziom 6
Po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia na kierunku studiów psychologia
absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk
II stopnia PRKpoziom 6

WIEDZA

PSI_W01

Ma podstawową wiedzę o miejscu
psychologii w systemie nauk oraz jej
przedmiotowych
i
metodologicznych
powiązaniach z innymi dyscyplinami
naukowymi, właściwą dla programu studiów
psychologia.

P6U_W
P6S_WG

Zna terminologię używaną w psychologii i
jej
subdyscyplinach
na
poziomie
podstawowym, rozumie jej źródła oraz
zastosowanie w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych, właściwą dla
kierunku
działalności
związanej
z
kierunkiem studiów psychologia.

P6U_W

Zna najważniejsze nurty i systemy
psychologiczne, ma wiedzę o kierunkach
rozwoju współczesnej psychologii oraz jej
kulturowo
–
historycznych
uwarunkowaniach

P6U_W

PSI _W04

Ma podstawową wiedzę na temat człowieka
i jego biologicznych podstaw zachowań, a
także rozwoju człowieka w cyklu życia,
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym
oraz
społecznym,
umiejętnie stosując je w przyszłej
działalności zawodowej związanej z
kierunkiem studiów.

P6U_W

P6S_WG

PSI_W05

Zna problematykę dotyczącą procesów
komunikowania
interpersonalnego
i
społecznego, ich zależności, prawidłowości i
zakłóceń

P6U_W

P6S_WG

PSI _W06

Ma podstawową wiedzę na temat tworzenia,
weryfikowania i stosowania narzędzi
pozyskiwania danych dotyczących jednostek
i struktur społecznych, prawidłowości nimi
rządzących oraz procesów w nich
zachodzących, przekładając wiedzę na
wybrane
formy
przedsiębiorczości
dotyczącej własnej pracy zawodowej.

P6U_W

P6S_WK

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach
struktur społecznych i instytucjach życia
społecznego, ich funkcjonowaniu oraz
zachodzących między nimi relacjach
istotnych
z
punktu
widzenia

P6U_W

PSI_W02

PSI _W03

PSI _W07

P6S_WG
P6S_WK

P6S_WG
P6S_WK

P6S_WG

P6S_WG
P6S_WK

psychologii/procesów
psychicznych,
opierając się na zasobach wiedzy właściwej
dla kierunku studiów psychologia.

PSI _W08

Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi
społecznych
i
o
rządzących
nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia
psychologii/procesów
psychicznych

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

PSI _W09

Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia
psychologii
dla
specyfiki
procesu
wychowania, uczenia się i nauczania w
różnych środowiskach i projektuje na tej
bazie różnorodne formy własnej działalności
związane z zawodem psychologa.

P6U_W

PSI _W10

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności i prawa autorskiego oraz
zachowania praw i poszanowania godności
każdego człowieka

P6U_W

PSI _W11

Zna prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności
zawodowej w ramach studiowanego
kierunku,
z
uwzględnieniem
form
indywidualnej
przedsiębiorczości,
odpowiadającej wymaganiom rynku pracy.

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK
P6U_W

UMIEJĘTNOŚCI

PSI_U01

Posiada
umiejętność
obserwowania,
interpretowania i wyjaśniania sytuacji
psychologicznych oraz zachowań ludzkich z
uwzględnieniem motywów nimi kierujących
z punktu widzenia zdrowia psychicznego i
patologii, z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych źródeł informacji oraz metod
badawczych, uzyskanych w toku studiów na
kierunku psychologia.

P6S_UW
P6U_U

PSI_U02

Posiada
umiejętność
wykorzystania
posiadanej
wiedzy
do
analizowania
przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych
obejmujących problemy psychologiczne,
wychowawcze, pomocowe i terapeutyczne
oraz rozwiązywania problemów typowych
dla pracy psychologa opierając się na
praktycznych umiejętnościach nabytych w
toku studiów.

P6U_U

PSI_U03

Potrafi prognozować praktyczne skutki
konkretnych
procesów
i
zjawisk
społecznych
z
wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi właściwych
dla studiowanego kierunku.

P6U_U

PSI_U04

Posiada umiejętność formułowania i
prezentowania własnych opinii i pomysłów,
argumentowania swojego stanowiska na tle
istniejącej w danym obszarze wiedzy, dzięki
czemu
posiadają
charakter
interdyscyplinarny i ekspercki.

PSI_U05

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę
teoretyczną do projektowania i prowadzenia
działań praktycznych, z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki
zawodowej spotykając się i dyskutując
własne poglądy z gronem ekspertów
psychologii.

PSI_U05

Posiada
umiejętność
stosowania
standardowych metod i narzędzi w trakcie
uczestniczenia w procesie rozwiązywania
problemów
psychologicznych
oraz
wdrażania
proponowanych
rozwiązań,
konfrontując je ze specjalistami branży
psychologicznej psychoterapeutycznej.

PSI_U07

Potrafi komunikować się z jednostką oraz
grupą społeczną w zakresie związanym ze
studiowanym kierunkiem, zarówno z

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UW
P6U_U
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW
P6U_U

P6S_UU
P6S_UO

P6U_U

P6S_UW
P6S_UO

P6U_U

P6S_UO

gronem ekspertów jak i praktyków pracy
psychologa.
P6U_U

P6S_UO

PSI_U08

Potrafi podjąć działania diagnostyczne,
profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne
odpowiadające potrzebom jednostki oraz
grupy społecznej właściwe dla studiowanego
kierunku, odpowiednio i profesjonalnie
reagując na potrzeby środowiska.

P6U_U

P6S_UO

PSI_U09

Potrafi korzystać z technik informacyjnych
w celu pozyskiwania, przechowywania i
opracowywania danych

P6U_U

P6S_UW

PSI_U10

Potrafi organizować swoją pracę i
rozwiązywać problemy zawodowe z
uwzględnieniem zasad i norm etycznych
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

P6U_U

P6S_UW

PSI_U11

Potrafi posługiwać się normami i
standardami w procesach planowania,
organizowania , motywowania i kontroli
działań, z uwzględnieniem prawa własności
intelektualnej i prawa autorskiego oraz z
zachowaniem praw i poszanowaniem
godności każdego człowieka

PSI_U12

Posiada umiejętność przygotowania prac
pisemnych w języku polskim i języku
obcym dotyczących różnych zagadnień
psychologicznych oraz wykorzystywanych
w pracy psychologa dziedzin pokrewnych.

P6U_U

P6S_UK

PSI_U13

PSI_U14

Posiada
umiejętność
przygotowania
wystąpień ustnych w języku polskim i
języku obcym dotyczących różnych
zagadnień
psychologicznych
oraz
wykorzystywanych w pracy psychologa
dziedzin pokrewnych
Ma umiejętności językowe w zakresie
psychologii i dziedzin pokrewnych zgodnie

P6S_UO

P6S_UO

P6U_U

P6S_UK
P6S_UO

z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P6U_U

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PSI_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie i wdraża w życie
potrzebę uczenia się przez całe życie,
doskonalenia osobistego i zawodowego
biorąc za przykład opinie coachów,
terapeutów, trenerów i innych ekspertów w
dziedzinie psychologia.

PSI_K02

Potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy, kierując własnym
rozwojem zawodowym odpowiadającym
umiejętnościom praktycznym.

PSI_K03

Jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych, wykazuje
aktywność i jest wytrwały w podejmowaniu
indywidualnych i zespołowych działań w
zakresie psychologii, bazując na
samodzielności oraz własnej twórczości w
doborze metod pracy.

P6U_K

P6S_KR

PSI_K04

Potrafi pracować w zespole, podejmować w
nim różne role, przyjmować i realizować
powierzone zadania, samodzielnie je
realizując i wprowadzając własne
rozwiązania.

P6U_K

P6S_KO

PSI_K05

Potrafi adekwatnie określać priorytety w
kontekście realizowanych przez siebie i
innych zadań opierając się na opiniach
ekspertów

PSI_K06

Utożsamia się z wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w praktyce
psychologicznej, odznacza się rozwagą,
dojrzałością i zaangażowaniem w

P6S_KK
P6U_K

P6S_KR

P6S_KO
P6U_K

P6S_KO

P6S_KR

P6U_K

P6S_KK

P6S_KR
P6U_K

projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
działań psychologicznych

PSI_K07

PSI_K08

Jest przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy moralne i
dylematy etyczne związane z własną i cudzą
pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania i naprawiania
nieprawidłowych działań psychologicznych,
krytycznie odnosząc się do zdobytych
umiejętności związanych z kierunkiem
studiów
Odznacza się odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz skutki,
czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać i wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów,
samodzielnie rozwiązując pojawiające się
problemy natury zawodowej, rozwoju
osobistego, problemy innych osób w
otoczeniu.

P6U_K

P6S_KR
P6S_KK

P6S_KO
P6U_K

P6S_KR

