
 

Ogółem Forma zaliczenia

I Wprowadzenie do psychologii: historia i współczesność
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

II Wprowadzenie do psychologii społecznej
wykład, 

ćwiczenia
36 zaliczenie z oceną 6

III Biologiczne podstawy zachowania
wykład, 

ćwiczenia
36 zaliczenie z oceną 8

IV Podstawowe umiejętności psychologiczne warsztaty 18 zaliczenie z oceną 4

V Umiejętności akademickie ćwiczenia 18 zaliczenie z oceną 3

VI Krytyczna analiza tekstów psychologicznych** ćwiczenia 12 zaliczenie z oceną 3

VII Psychologia poznawcza
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

VIII Język angielski 1
ćwiczenia,            

e–learning
30 zaliczenie z oceną 3

Liczba godzin i punktów 234 39

Ogółem Forma zaliczenia

I Psychologia społeczna
wykład, 

ćwiczenia
36 zaliczenie z oceną 6

II Psychologia emocji i motywacji
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

III Psychologia rozwoju człowieka
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

IV Esej psychologiczny: projekt indywidualny**
ćwiczenia, 

projekt
18 zaliczenie z oceną 4

V Podstawy metodologii i statystyki
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 8

VI Umiejętności pracy w grupie warsztaty 18 zaliczenie z oceną 3

VII Obszary zastosowań psychologii e–learning 12 zaliczenie z oceną 3

VIII Język angielski 2
ćwiczenia,           

e–learning
30 zaliczenie z oceną 3

Liczba godzin i punktów 240 39

 Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022

  

SEMESTR 1

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

SEMESTR 2

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII w Warszawie
KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

PROFIL: ogólnoakademicki
POZIOM: jednolite studia magisterskie

FORMA: niestacjonarna
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Ogółem Forma zaliczenia

I Psychologia osobowości
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

II Psychologia różnic indywidualnych
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

III Zastosowania psychologii: projekt zespołowy**
ćwiczenia, 

projekt
22 zaliczenie z oceną 4

IV Dylematy etyczne psychologa ćwiczenia 18 zaliczenie z oceną 5

V Podstawy psychometrii
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

VI Psychopatologia 
wykład, 

ćwiczenia
42 zaliczenie z oceną 6

VII Psychologia pracy i organizacji
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

VIII Język angielski 3
ćwiczenia,         

e–learning
30 zaliczenie z oceną 3

Liczba godzin i punktów 262 40

Ogółem Forma zaliczenia

I Rozmowa psychologiczna: projekt indywidualny**
ćwiczenia, 

projekt
28 zaliczenie z oceną 6

II Praca empiryczna: projekt zespołowy**
ćwiczenia, 

projekt
22 zaliczenie z oceną 6

III Umiejętności osobiste** warsztaty 18 zaliczenie z oceną 4

IV Psychologia edukacji
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

V Psychologia międzykulturowa
wykład,           

e–learning
18 zaliczenie z oceną 4

VII Psychologia kliniczna i zdrowia
wykład, 

ćwiczenia
30 zaliczenie z oceną 6

VIII Seminarium magisterskie 1
seminarium 

dyplomowe
18 zaliczenie bez oceny 6

IX Język angielski 4*****
ćwiczenia,          

e–learning
30 zaliczenie z oceną 3

Liczba godzin i punktów 188 39

  

SEMESTR 3

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS
  

SEMESTR 4

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS
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Ogółem Forma zaliczenia

I Zaawansowana psychometria: konstruowanie narzędzi diagnostycznych 

wykład, 

ćwiczenia, 

projekt

33 zaliczenie z oceną 6

II Zaawansowana metodologia badań
wykład, 

ćwiczenia 
21 zaliczenie z oceną 6

III Język angielski w zastosowaniu zawodowym** ćwiczenia 18 zaliczenie z oceną 3

IV Seminarium magisterskie 2
seminarium 

dyplomowe
18 zaliczenie z oceną 6

I Transdiagnostyczne mechanizmy zdrowia psychicznego
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

II Zaburzenia wczesnorowojowe i współwystępujące seminarium  24 zaliczenie z oceną 4

III Doradztwo psychologiczne
seminarium, 

projekt
24 zaliczenie z oceną 4

IV Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

I Współczesne wyzwania psychologii społecznej 24 zaliczenie z oceną 4

Współczesne wyzwania psychologii społecznej wykład

Analiza wybranych zjawisk i problemów społecznych seminarium

II Władza w relacjach społecznych 24 zaliczenie z oceną 4

Władza w relacjach społecznych wykład

Efekty sprawowania i podlegania władzy  warsztaty

III Psychologia miłości, przyjaźni i bliskich związków I 24 zaliczenie z oceną 4

Psychologia miłości wykład

Rozpoznawanie mechanizmów tworzących bliskie związki i prowadzących do rozpadu warsztaty

IV Konflikty  –  uwarunkowania, dynamika, rozwiązywanie 24 zaliczenie z oceną 4

Konflikt  –  uwarunkowania psychospołeczne, dynamika i sposoby rozwiązywania wykład

Negocjacje i mediacje warsztaty

I Analiza zachowania I 24 zaliczenie z oceną 4

Podstawy analizy zachowania: filozofia, pojęcia i prawa zachowania wykład

Wprowadzenie do problematyki zachowań werbalnych seminarium

II Stosowana analiza zachowania I 24 zaliczenie z oceną 4

Wprowadzenie do stosowanej analizy zachowania seminarium

Podstawy stosowanej analizy zachowania: umiejętności praktyczne ćwiczenia

III Metody pomiaru i analiza danych I 24 zaliczenie z oceną 4

Metody badawcze w analizie zachowania wykład

Pomiar zachowania ćwiczenia

Liczba godzin i punktów: Psychologia kliniczna 186 37

Liczba godzin i punktów: Praktyczna Psychologia Społeczna 186 37

Liczba godzin i punktów:  Psychologia kształtowania i zmiany zachowania 162 33

SEMESTR 5

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS
  

Specjalność***: Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność***: Praktyczna Psychologia Społeczna 

Specjalność***: Psychologia kształtowania i zmiany zachowania 
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Ogółem Forma zaliczenia

I Diagnoza psychologiczna: studium przypadku

ćwiczenia,                     

e–learning,             

projekt

40 zaliczenie z oceną 8

II Zaawansowana analiza statystyczna
wykład, 

ćwiczenia
30 zaliczenie z oceną 6

III Seminarium magisterskie 3
seminarium 

dyplomowe
18 zaliczenie z oceną 6

IV Aktywność naukowo – społeczna projekt 18 zaliczenie bez oceny 1

I Zaburzenia afektywne i lękowe
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

II Psychoterapia: metody i procesy
wykad, 

seminarium
24 zaliczenie z oceną 4

III Rola psychologa w pracy z osobą chorującą somatycznie
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

IV Zaburzenia osobowości
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

I Psychologia polityczna 24 zaliczenie z oceną 4

Psychologia polityczna wykład 

Osobowościowe i społeczne źródła postaw i zachowań politycznych seminarium   

II Psychologia miłości, przyjaźni i bliskich związków II 24 zaliczenie z oceną 4

Rodzina jako źródło doświadczeń indywidualnych i społecznych wykład

Komunikacja i konflikty rodzinne  –  diagnoza i rozwój systemu rodzinnego warsztaty

III Psychologia kryzysu I 24 zaliczenie z oceną 4

Psychologia kryzysu wykład

Kryzys  –  analiza i interwencja warsztaty

IV Wspomaganie rozwoju I 24 zaliczenie z oceną 4

Wspomaganie rozwoju  –  jednostka i grupa  wykład

Wspomaganie rozwoju  warsztaty

I Analiza zachowania II 24 zaliczenie z oceną 4

Eksperymentalna analiza zachowania wykład

Kontekstualna nauka o zachowaniu seminarium

II Stosowana analiza zachowania II 24 zaliczenie z oceną 4

Wdrażanie teorii w praktykę ćwiczenia  

III Metody pomiaru i analiza danych II 24 zaliczenie z oceną 4

Prezentacja i interpretacja danych w analizie zachowania seminarium

Ocena behawioralna ćwiczenia

IV Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami rozwoju 24 zaliczenie z oceną 4

Wprowadzenie do terapii behawioralnej dzieci z zaburzeniami rozwoju seminarium

Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami rozwoju: umiejętności praktyczne ćwiczenia

Liczba godzin i punktów: Psychologia kliniczna 202 37

Liczba godzin i punktów: Praktyczna Psychologia Społeczna 202 37

Liczba godzin i punktów:  Psychologia kształtowania i zmiany zachowania 202 37

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS

SEMESTR 6

  

Specjalność***: Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność***: Praktyczna Psychologia Społeczna 

Specjalność***: Psychologia kształtowania i zmiany zachowania
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Ogółem Forma zaliczenia

I Praktyki ** praktyka 100 zaliczenie z oceną 4

II Etyka w zastosowaniach psychologii
wykład, 

ćwiczenia
21 zaliczenie z oceną 4

III Seminarium magisterskie 4
seminarium 

dyplomowe
18 zaliczenie z oceną 8

I Terapie trzeciej fali CBT
wykład, 

warsztaty
24 zaliczenie z oceną 4

II Wybrane problemy psychiczne osób dorosłych seminarium  24 zaliczenie z oceną 4

III Zaburzenia ze spektrum schizofrenii
wykład, 

ćwiczenia
24 zaliczenie z oceną 4

IV Zaawansowana diagnoza kliniczna
ćwiczenia, 

projekt
24 zaliczenie z oceną 4

I Psychologia kryzysu II 24 zaliczenie z oceną 4

Podstawy interwencji kryzysowej w przypadku zdarzeń nagłych wykład

Psychospołeczne aspekty katastrof i zdarzeń nagłych warsztaty

II Przywództwo 24 zaliczenie z oceną 4

Przywództwo wykład

Twórczy lider warsztaty

III Zastosowania psychologii społecznej 24 zaliczenie z oceną 4

Aktualne kierunki badań psychologii społecznej wykład

Psychologia społeczna w interesie publicznym   seminarium

IV Wspomaganie rozwoju II. Projektowanie i prowadzenie szkoleń. warsztaty 24 zaliczenie z oceną 4

I Stosowana analiza zachowania w edukacji 24 zaliczenie z oceną 4

Stosowana analiza zachowania w edukacji seminarium

Zastosowania strategii behawioralnych w edukacji ćwiczenia  

II Zmiana zachowań własnych 24 zaliczenie z oceną 4

Redukcja i rozwijanie zachowań własnych warsztaty

Znaczenie i rozwijanie elastyczności psychologicznej warsztaty

III Zagadnienia etyczne dotyczące pracy analityków zachowania 24 zaliczenie z oceną 4

Wprowadzenie do Kodeksu Etycznego analityków zachowania seminarium

Kodeks Etyczny analityków zachowania e–learning

IV Stosowana analiza zachowania: budowanie repertuaru nowych umiejętności 24 zaliczenie z oceną 4

 Umiejętności społeczne: metody oceny i techniki nauczania seminarium

Konstruowanie programów edukacyjno  –  terapeutycznych ćwiczenia

V Zachowania trudne: ocena funkcjonalna i metody oddziaływań 24 zaliczenie z oceną 4

Wprowadzenie do tematyki zachowań trudnych i ich redukcji seminarium

Metody odziaływań w pracy nad zachowaniami trudnymi ćwiczenia

Liczba godzin i punktów: Psychologia kliniczna 235 32

Liczba godzin i punktów: Praktyczna Psychologia Społeczna 235 32

Liczba godzin i punktów:  Psychologia kształtowania i zmiany zachowania 259 36

Ogółem

1547 263

1547 263

1547 263

37

300

Dodatkowe informacje:  

*** Student wybiera jedną specjalność, w ramach której realizuje 12 modułów specjalnościowych

Specjalność***: Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność***: Praktyczna Psychologia Społeczna 

Specjalność***: Psychologia kształtowania i zmiany zachowania

Godziny 

Lp. Nazwa przedmiotu
Godziny Liczba 

punktów 

ECTS
  

SEMESTR 7

Liczba godzin i punktów: Praktyczna Psychologia Społeczna

Liczba godzin i punktów na wszystkich latach: Psychologia kliniczna i zdrowia

Przedmioty fakultatywne****

Łączna liczba ECTS

Liczba 

punktów 

ECTS

***** Obowiązuje zapis i zaliczenie testu B2 z języka angielskiego studentów którzy w trakcie toku studiów zrealizują lektorat języka angielskiego na poziomie niższym niż kurs 

5 (B2).

****37 ECTS jest zaliczone poprzez uznanie przedmiotów z poprzednich studiów w ramach wymaganych programem przedmiotów fakultatywnych. 

* Godziny projektowe dla przedmiotów zakładających przygotowanie projektu indywidualnego albo zespołowego (nierozplanowane w klasie). 

** Zajęcia wybieralne.  W przypadku fakultetów forma zajęć zależy od oferty przedmiotów zatwierdzonej przez Dziekana na dany rok akademicki lub wybranego przez studenta 

przedmiotu z oferty.

Liczba godzin i punktów na wszystkich latach: Psychologia kształtowania i zmiany zachowania
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