Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/79 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
z dnia 22 marca 2019 r.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW
PSYCHOLOGIA STUDIA DRUGIEGO 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
odpowiadające kwalifikacji na poziomie
Odniesienie do Odniesienie do
7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (profil
charakterystyk I charakterystyk
praktyczny)
stopnia PRKII stopnia PRKPo ukończeniu studiów drugiego stopnia poziom 7
poziom 7
na kierunku studiów psychologia
absolwent:
WIEDZA

PsII_W0l

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu
psychologii w systemie nauk oraz jej
powiązaniach z innymi dyscyplinami
naukowymi, zna terminologię używaną w
psychologii (wraz z jej subdyscyplinami)
oraz jej zastosowanie, zgodnie z
kierunkiem studiów psychologicznych.

P7U_W

P7S_WG
P7S_WK

PsII_W02

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju
myśli psychologicznej na przestrzeni
dziejów, rozumie historyczne i kulturowe
uwarunkowania wiodących teorii oraz ich
znaczenie
dla
współczesności,
ugruntowaną na bazie studiów odnosi ją
do pracy zawodowej.
Ma pogłębioną wiedzę o człowieku w
cyklu życia, procesach socjalizacyjnych i
kulturowych,
rodzajach
więzi
społecznych,
mechanizmach
psychospołecznych i rządzących nimi
prawidłowościach, odnosząc ją do pracy
zawodowej zgodnej z kierunkiem
studiów.

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG
P7S_WK

PsII_W04

Zna i rozumie funkcjonowanie różnych
rodzajów struktur społecznych i instytucji
życia społecznego oraz zachodzące
między nimi relacje istotne z punktu
widzenia
procesów
rozwojowych,
edukacyjnych,
profilaktycznych
i
terapeutycznych, zdobytych na bazie
kierunku studiów psychologia.

P7U_W

P7S_WG

PsII_W05

Ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia
psychologii/procesów
psychicznych.

P7U_W

P7S_WG

PsII_W06

Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod i
narzędzi gromadzenia, analizowania i
interpretowania
danych
służących
diagnozowaniu
i
wyjaśnianiu
różnorodnych zjawisk psychologicznych,
mogących być zastosowanymi w
działalności zawodowej psychologa.

P7U_W

P7S_WG
P7S_WK

PsII_W07

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
na temat funkcjonowania człowieka w
obrębie normy, dysfunkcji i patologii.

P7U_W

P7S_WG

PsII_W08

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

P7U_W

P7S_WG

PsII_W03

PsII_W09

PsII_W10

PsII_W11

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
na
temat
procesu
wychowania,
szczególnie w zakresie uwarunkowań
środowiskowych i instytucjonalnych
wychowania (szkoły, rodziny, grupy
rówieśniczej) oraz organizacji systemu
wychowania wraz z określeniem
głównych
celów
wychowania
społecznego, służącą realizacji celów
zawodowych
psychologa,
psychoterapeuty
terapeuty
innych
zawodów związanych z psychologią.
Zna przepisy prawa odnoszące się do
pracy psychologa, szczególnie w
aspektach: przestrzegania tajemnicy
zawodowej, form wykonywania zawodu,
ochrony
własności
intelektualnej,
odpowiedzialności zawodowej i etycznej
oraz praw pacjenta, a także zna formy
rozwoju
indywidualnej
przedsiębiorczości.
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
z
zakresu
przynajmniej
jednej
specjalności psychologii: klinicznosądowej lub wychowawczej, zarówno w
aspekcie
teoretycznym,
jak
i
aplikacyjnym.

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WK
P7S_WG

P7U_W

P7S_WK
P7S_WG

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UW

UMIEJĘTNOŚCI

PsII_U01

PsII_U02

Posiada
pogłębioną
umiejętność
obserwowania,
interpretowania
i
analizowania 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, odnosząc się do typowych
prac psychologa, zgodnie z kierunkiem
studiów.
Potrafi wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii
i dyscyplin pokrewnych w celu analizy
złożonych problemów rozwojowych,
opiekuńczych,
wychowawczych,
profilaktycznych i terapeutycznych, a
także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych, stawiając tezy i
poszukując ich uzasadnienia.

Potrafi sprawnie komunikować się, także
w języku obcym, z jednostką oraz
grupami
społecznymi,
także
ze
specjalistami z zakresu psychologii
wykorzystując m.in. zaawansowane
techniki informacyjno- komunikacyjne,
broniąc też własnych oraz innych
badaczy na gruncie psychologii.
Posiada umiejętność formułowania i
prezentowania własnych opinii i
pomysłów, argumentowania swego
stanowiska, skutecznego negocjowania w
zakresie
omawianych
problemów,
nadając im charakter wdrożeniowy w
życiu lokalnych społeczności.

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK

P7U_U

P7S UW
P7S_UK

PsII_U05

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

P7U_U

P7S_UO
P7S_UU

PsII_U06

Potrafi interpretować i stosować przepisy
prawne, szczególnie w obszarze
psychologii, służące rozwiązywaniu
różnorodnych
problemów
indywidualnych i zbiorowych, bazując na
pracy zespołowej.

P7U_U

P7S_UW

PsII_U07

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla
danej
działalności
psychologicznej
sposób postępowania, dobrać środki i
metody pracy w celu efektywnego
wykonania zadań zawodowych.

P7U_U

P7S_UW

PsII_U08

Potrafi dokonać szczegółowej oceny
historycznych przemian w zakresie
rozwoju myśli psychologicznej i
społecznej oraz wskazać związki
pomiędzy historią psychologii a
współczesnością.

P7U_U

P7S_UW

PsII_U09

Potrafi posługiwać się poszerzonymi
ujęciami
teoretycznymi
w
celu
analizowania typów osobowościowych,
diagnozowania
i
prognozowania
zachowań, opierając się na zasobach
własnej
krytycznej
wiedzy
psychologicznej i dziedzin pokrewnych.

P7U_U

P7S_UW

P7U_U

P7S_UO

PsII_U03

PsII_U04

Psll_U10

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

PsII_U11

Potrafi twórczo organizować swoją
pracę, kierować własnym rozwojem
osobowościowym
i
rozwiązywać
problemy zawodowe z uwzględnieniem
zasad i norm etycznych oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

P7U_U

P7S_UU
P7S_UO

PsII_U12

Potrafi pracować w zespole, wyznaczać
oraz przyjmować wspólne cele działania,
pełnić w nim różne role, w tym rolę
lidera.

P7U_U

P7S_UU

PsII_U13

Potrafi posługiwać się normami i
standardami w procesach planowania,
organizowania, motywowania i kontroli,
również
w
kontekście
badań
psychologicznych.

P7U_U

P7S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PsII_K0l

Posiada umiejętność konsekwentnego i
wytrwałego uczenia się, organizowania
własnego procesu uczenia się, w tym
poprzez efektywne zarządzanie czasem i
informacjami, zarówno indywidualnie,
jak i w grupach, potrafi pokonywać
przeszkody
w
celu
osiągnięcia
powodzenia w uczeniu się, krytycznie
oceniając zasoby posiadanej wiedzy.

P7U_K

P7S_KK

PsII_K02

Jest przygotowany do pracy w zespołach
pracowniczych w różnych rolach oraz
potrafi organizować zespoły pracownicze
i w nich partycypować, odnosząc się do
ustaleń i opinii ekspertów psychologii.

P7U_K

P7S_KR

PsII_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety
umożliwiające realizację powierzonych
zadań, w lokalnych środowiskach.

P7U_K

P7S_KR
P7S_KO

PsII_K04

Rozumie i akceptuje zasady etyki w
dziedzinie psychologii i umie posługiwać
się kodeksem etycznym w pracy
zawodowej.

P7U_K

P7S_KR

PsII_K05

Jest
wrażliwy
na
problemy
psychologiczne, gotów do współpracy z
otoczeniem
oraz
do
aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania psychologiczne
podejmuje takie działania w środowisku
lokalnym.

P7U_K

P7S_KO

PsII_K06

Jest przygotowany do aktywnego udziału
w przygotowywaniu i zarządzaniu
różnego rodzaju projektami, potrafi
przewidywać wielopłaszczyznowe skutki
swojej działalności, opierając się na
działaniach innych specjalistów w
zakresie psychologii.

P7U_K

P7S_KO
P7S_KR

PsII_K07

Wykazuje
inicjatywność
i
przedsiębiorczość,
które
pozwalają
dostosować się do zmian i oznaczają
zdolność do wcielania pomysłów w czyn
dla osiągnięcia zamierzonych celów.

P7U_K

P7S_KK

PsII_K08

Ustawicznie
doskonali
własne
kompetencje komunikacyjne w językach
obcych nowożytnych.

P7U_K

P7S_KK
P7S_KO

