Minimum programowe na kierunku PSYCHOLOGIA
dla studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH)
oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP)

W ramach minimum programowego studenci MISH i MISMaP mają obowiązek:
1) Zaliczyć następujące zajęcia o charakterze obligatoryjnym
(W – wykład, S – seminarium, Ć – ćwiczenia):
a) Wstęp do psychologii (W) 4 ECTS;
b) Metodologia badań psychologicznych (W + S) 6 ECTS;
c) Biologiczne Mechanizmy Zachowania I (W + Ć) 6 ECTS
d) Biologiczne Mechanizmy Zachowania II (W) 4 ECTS
e) Statystyka I (W + Ć) 6 ECTS;
f) Psychologia procesów poznawczych I (W) 4 ECTS;
g) Psychologia rozwoju człowieka I (W) 4 ECTS;
h) Podstawy pomiaru psychometrycznego I (W) 4 ECTS;
i) Psychologia emocji i motywacji (W) 4 ECTS;
j) Psychologia różnic indywidualnych (W) 4 ECTS;
k) Psychologia społeczna (W + S) 6 ECTS;
l) Psychologia osobowości (W) 4 ECTS;
m) Psychologia kliniczna (W + S) 6 ECTS;
n) Diagnoza psychologiczna (W) 4 ECTS;
o) Etyka zawodu psychologa (W) 4 ECTS;
p) Podstawowe Umiejętności Psychologiczne (C) 4 ECTS;
q) Psychologia eksperymentalna (C) 3 ECTS;
r) Standardowe techniki diagnostyczne (C) 4 ECTS;
s) Wywiad i rozmowa psychologiczna (C) 3 ECTS.

2) Przygotować pracę roczną o charakterze empirycznym (6 ECTS).
3) Zrealizować seminarium magisterskie (20 ECTS). Promotorem pracy
magisterskiej powinien być pracownik naukowy Wydziału Psychologii.
4) Zrealizować zajęcia z wybranej specjalizacji psychologicznej (48 ECTS):
• Neuropsychologia kliniczna,
• Psychologia kliniczna dziecka i rodziny,
• Psychologia organizacji i pracy,
• Psychologia sądowa,
• Psychologia wychowawcza stosowana,
• Psychologia zdrowia i rehabilitacji,
• Psychoterapia,
• Wspieranie rozwoju osobowości,
• Psychologia ekonomiczna,
lub też zrealizować wybrane zajęcia z wymienionych wyżej modułów
specjalizacyjnych oraz z innych kursów psychologii stosowanej
w ramach tzw. specjalizacji „psychologia ogólna” o łącznej wartości 48 ECTS.
5) Zrealizować taką liczbę zajęć fakultatywnych, by razem z wymienionymi powyżej
przedmiotami dawały minimum 200 ECTS.

Uwaga: Studentom MISMaP i MISH rekomendowane jest zaliczenie zajęć Statystyka II
i Statystyka III. W przypadku gdy studenci MISMaP realizują minimum na kierunkach
prowadzonych przez Wydział Biologii UW, możliwe jest uznanie odpowiednich przedmiotów
kierunkowych tam prowadzonych jako równoważnych BMZ I i BMZ II.

