
 

 

Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 18.05.2010 

w sprawie programu nauczania i planu studiów na Wydziale 

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

(wraz z poprawkami przyjętymi Uchwałą Rady Wydziału z dnia 

21.02.2012)  

 

  

Na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który 

stanowi załącznik do obwieszczenia nr 2 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor 

UW z 2010 r. Nr 3B, poz. 70) Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

postanawia, co następuje: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Uchwała określa program nauczania i plan studiów na Wydziale Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem”. 

2. Uchwała dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez 
Wydział.  

3. Program nauczania i plan studiów dla studentów studiujących w systemie 
stacjonarnym jest tożsamy z programem nauczania i planem studiów na studiach 
niestacjonarnych. Zasada ta nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Plan studiów na Wydziale Psychologii UW obejmuje 10 semestrów jednolitych 
studiów magisterskich. 

2. Minimalna liczba ECTS potrzebna do zaliczenia studiów wynosi 300. 
3. Minimalna Liczba godzin zajęć, w tym obligatoryjnych, fakultatywnych oraz 

specjalizacyjnych jaką ma odbyć student studiów magisterskich na Wydziale 
Psychologii wynosi 2700. 

4. Plan studiów przedstawia tabela: 



Etap 
studiów 

Cykl 
dydaktyczny Nazwa kursu Forma 

Punkty 

ECTS 
Rok Semestr 

Pierwszy 

I 

 Wstęp do psychologii 
W 
(30h) 

4 

Metodologia badań psychologicznych  
W 
(30h) 

4 

Biologiczne mechanizmy zachowania 
W 
(30h) 

4 

Logika 
W 
(30h) 

4 

Podstawowe umiejętności psychologiczne 
Ć 
(30h) 

1 

Szkolenie BHP S 0,5 

Podstawy ochrony własności intelektualnej S 0,5 

Zajęcia fakultatywne i/lub Lektorat języka 
obcego i/lub WF  

Ć/S/W * 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 18 

II 

Psychologia uczenia się i pamięci 
W 
(30h) 

4 

Psychologia Procesów poznawczych 
W 
(30h) 

4 

Podstawy statystyki 
W 
(30h) 

4 

Podstawy statystyki 
Ć 
(30h) 

4 

Podstawowe umiejętności psychologiczne 
2******* 

Ć  
(30h) 

1 

Zajęcia fakultatywne i/lub Lektorat języka 
obcego i/lub WF 

Ć/S/W * 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 17 

I+II 
Łączna liczba punktów z zajęć fakultatywnych 
lub lektoratu języka obcego do zaliczenia etapu 
studiów 

 25 

Drugi III 

Podstawy pomiaru psychometrycznego  
W 
(30h) 

4 

Psychologia rozwoju człowieka 
W 
(30h) 

4 

Psychologia emocji i motywacji 
W 
(30h) 

4 

Informatyka** Ć 2 



(30h) 

Psychologia eksperymentalna*** Ć 
(30h) 

3 

Zajęcia fakultatywne i/lub Lektorat języka 
obcego i/lub WF 

Ć/S/W * 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 
12/17 
(**/***) 

IV 

Psychologia różnic indywidualnych 
W 
(30h) 

4 

Psychologia osobowości 
W 
(30h) 

4 

Standardowe techniki diagnostyczne 
Ć 
(30h) 

4 

Seminarium roczne teoretyczne***** S 6 

Zajęcia fakultatywne i/lub Lektorat języka 
obcego i/lub WF 

Ć/S/W * 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 
18/23 
(**/***) 

III+IV 
Łączna liczba punktów z zajęć fakultatywnych, 
i/lub lektoratu języka obcego do zaliczenia 
etapu studiów 

 25 

Trzeci 

V 

Swobodne metody diagnostyczne**** Ć 
(30h) 

4 

Pomoc psychologiczna  
W 
(30h) 

4 

Diagnoza psychologiczna W 
(30h) 

4 

Psychopatologia 
W 
(30h) 

4 

Psychologia społeczna  W 4 

Zajęcia fakultatywne i/lub Lektorat języka 
obcego i/lub WF 

Ć/S/W * 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 
20 
 

VI 

Historia myśli psychologicznej 
W 
(30h) 

4 

Historia filozofii 
W 
(30h) 

4 

Seminarium roczne empiryczne***** S 6 

Zajęcia fakultatywne i/lub Lektorat języka 
obcego i/lub WF 

Ć/S/W * 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 14 



V+VI 
Łączna liczba punktów z zajęć fakultatywnych 
i/lub lektoratu języka obcego potrzebna do 
zaliczenia etapu studiów 

 
26 
 

Czwarty 

VII 

Etyka Zawodowa  
W 
(30h) 

4 

Zajęcia specjalizacyjne Ć/S/W * 

Zajęcia fakultatywne Ć/S/W * 

Seminarium magisterskie S (45h) 5 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 
9 
 

VIII 

Zajęcia specjalizacyjne Ć/S/W * 

Zajęcia fakultatywne Ć/S/W * 

Seminarium magisterskie S 5 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 5 

VII+VIII 
Łączna liczba punktów z zajęć fakultatywnych 
i/lub specjalizacyjnych do zaliczenia etapu 
studiów 

 
46 
 

Piąty 

IX 

Zajęcia specjalizacyjne  Ć/S/W * 

Praktyki zawodowe (minimum 100h)******  4 

Zajęcia fakultatywne Ć/S/W * 

Seminarium magisterskie S (45h) 5 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 
5/9 
(******) 

X 

Zajęcia specjalizacyjne Ć/S/W * 

Zajęcia fakultatywne Ć/S/W * 

Seminarium magisterskie S (45h) 5 

Liczba punktów z zajęć obligatoryjnych 
niezbędnych do rozliczenia cyklu 

 5 

IX+X 
Łączna liczba punktów z zajęć fakultatywnych 
i/lub specjalizacyjnych do zaliczenia etapu 
studiów 

 
46/50 
(******) 

Objaśnienia oznaczeń: 

* Zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne realizowane są przez studenta w taki sposób, aby na 
danym etapie studiów liczba punktów z nich uzyskanych pozwoliła dopełnić łączną liczbę 
zdobytych punktów do 60 ECTS. Na 4 i 5 roku studiów łącznie student zobowiązany jest 
zrobić minimum 48 ECTS z zajęć specjalizacyjnych – wtedy pozostałe punkty może wyrobić 
w postaci zajęć fakultatywnych lub może też zrobić więcej niż 48 ECTS z zajęć 
specjalizacyjnych (np. ukończyć 2 specjalizacje), ale musi uzyskać minimum 24 ECTS z 
zajęć fakultatywnych. 



** Zajęcia z Informatyki student zalicza w semestrze III lub w semestrze IV 

*** Zajęcia z Psychologii eksperymentalnej student zalicza w semestrze III (lub w 
uzasadnionych przypadkach w semestrze IV) 

****Zajęcia ze Swobodnych metod diagnostycznych student zalicza w semestrze V (lub w 
uzasadnionych przypadkach w semestrze VI) 

*****Seminaria roczne rozliczane są w trybie rocznym 

******Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 
akademickim 2007/2008 lub późniejszym 

******* Obowiązuje od roku akademickiego 2011/12 

 

5. Do grupy dziewięciu podstawowych i kierunkowych przedmiotów obligatoryjnych, z 
których osoba wskazana w par. 9 ust. 7 Uchwały Rady Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad studiowania 
na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązana jest zdać 
egzamin zalicza się: Biologiczne mechanizmy zachowania, Psychologia różnic 
indywidualnych, Psychopatologia, Psychologia osobowości, Psychologia społeczna, 
Psychologia uczenia się i pamięci, Psychologia emocji i motywacji, Psychologia 
procesów poznawczych, Psychologia rozwoju człowieka. 

6. Ustala się następujące szczegółowe zasady zaliczania zajęć w ramach programu 
nauczania: 

a) Student może zaliczać wykład obligatoryjny przypisany do wyższego cyklu 
dydaktycznego niż ten, który aktualnie jest przez niego realizowany. Taki przedmiot 
uznaje się za przypisany do cyklu dydaktycznego realizowanego aktualnie przez 
studenta. Zaliczanie ćwiczeń obligatoryjnych z wyższego cyklu dydaktycznego wymaga 
zgody Dziekana. 

b) Student, który nie uzyskał zaliczenia z Informatyki, Psychologii eksperymentalnej lub 
Swobodnych metod diagnostycznych odpowiednio w semestrze III lub V zobowiązany 
jest do wystąpienia o wpis warunkowy z odpowiedniego przedmiotu i nie może go 
zaliczać w kolejnym cyklu dydaktycznym (odpowiednio semestrze IV i VI).  

c) Student ma swobodę w decydowaniu jakie zajęcia fakultatywne zalicza by rozliczyć 
etap studiów zdobywając łącznie 60 ECTS, ale ma obowiązek zrealizowania minimum 
po  jednym fakultecie z każdego z poniżej wymienionych koszy w ciągu 5 lat studiów: 

• psychologia kliniczna (w tym pomoc psychologiczna, psychopatologia, 

diagnoza psychologiczna),  

• psychologia poznawcza, 

• biologiczne podstawy zachowania, 

• psychologia osobowości, emocji i motywacji oraz różnic indywidualnych, 

• psychologia wychowawcza i rozwoju,  



• psychologia społeczna, 

• metodologia, statystyka i psychometria, 

• zajęcia interdyscyplinarne. 

d) Student czwartego lub piątego roku może uczęszczać dodatkowo na zajęcia 
fakultatywne dla doktorantów (ZD, LD (stara numeracja 109, 209). 

e) Do końca 3 roku studiów student zobowiązany jest do zdania egzaminu certyfikującego 
z wybranego języka obcego na poziomie B2. 

f) Wśród zajęć fakultatywnych student musi uzyskać w ciągu 5 lat studiów 21 ECTS z 
przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 

g) Jako przedmiot ogólnouniwersytecki może zostać uznany lektorat z języka obcego, 
innego niż ten, z którego student zamierza zdawać egzamin certyfikujący. Doliczenie 
lektoratu z drugiego języka obcego do puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich 
odbywa się wyłącznie po zdaniu przez studenta egzaminu certyfikacyjnego z głównego 
języka obcego. Maksymalna liczba uznanych w ten sposób punktów ECTS wynosi 4. 

h) Zajęcia specjalizacyjne na latach 4 i 5 wymagają uzyskania minimum 48 ECTS (1 
specjalizacja ma do 48 ECTS).  

i) Do końca IX semestru studiów (lecz nie wcześniej niż po ukończeniu semestru VI) 
student zobowiązany jest do realizacji 100h praktyk zawodowych. Za zrealizowanie 
praktyk student na koniec semestru IX otrzymuje 4 ECTS. Zasady odbywania praktyk 
regulowane są odrębną uchwałą Rady Wydziału. 

j) Student musi ukończyć konkretną specjalizację lub tzw. specjalizację ogólną zaliczając 
48 ECTS zajęciami należącymi do różnych specjalizacji. Zaliczenie specjalizacji 
ogólnej zatwierdza Dziekan. Podstawę do tego stanowi podanie studenta 
wyszczególniające zaliczone przez niego kursy specjalizacyjne. Ocenę ze specjalizacji 
ogólnej stanowi średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich zaliczonych przedmiotów. 
Ocena ta wpisywana jest do indeksu przez Dziekana. 

k) Za seminarium magisterskie student otrzymuje 4x5= 20 ECTS. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku, z wyjątkiem § 2 pkt. 6 a i b, 
które wchodzą w życie 1 października 2011. 

 

 

 


