
Minimum programowe dla studentów MISH i MISMaP 
A. W ciągu pierwszych trzech lat studenci MISH i MISMaP mają obowiązek: 
 

1. Zaliczyć następujące wykłady kończące się egzaminem 
• Wstęp do psychologii (4 ECTS) 
• Historia myśli psychologicznej (4 ECTS) 
• Biologiczne mechanizmy zachowania (4 ECTS) 
• Metodologia badań psychologicznych (4 ECTS) 
• Podstawy statystyki (6 ECTS, wykład + ćwiczenia) * 
• Procesy poznawcze (4 ECTS) 
• Psychologia uczenia się i pamięci (4 ECTS) 
• Podstawy pomiaru psychometrycznego (4 ECTS) 
• Psychologia rozwoju człowieka (4 ECTS) 
• Psychologia emocji i motywacji (4 ECTS) 
• Psychologia różnic indywidualnych (4 ECTS) 
• Psychopatologia (4 ECTS) 
• Psychologia osobowości (4 ECTS) 
• Psychologia społeczna (4 ECTS) 
• Pomoc psychologiczna (4 ECTS) 
• Diagnoza psychologiczna (4 ECTS) 
 
*przedmiot może być zastąpiony ekwiwalentem za zgodą tutora i Dziekana ds. Studenckich  
 
 
 
2. Zaliczyć wszystkie z wymienionych poniżej ćwiczeń obowiązkowych: 
• Podstawowe umiejętności psychologiczne (3 ECTS) 
• Standardowe techniki diagnostyczne (4 ECTS) 
• Swobodne metody diagnostyczne (4 ECTS) 
• Psychologia eksperymentalna (3 ECTS) 
 
3. Przygotować pracę roczną o charakterze empirycznym (6 ECTS) 
 
B. W ciągu pięciu lat studenci MISH i MISMaP mają obowiązek: 
1. Uzyskać co najmniej 4 ECTS z zajęć fakultatywnych z 
każdego koszyka reprezentującego  następujące działy psychologii: 
• psychologia kliniczna 
• 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 
 
C. Na IV i V roku studenci MISH i MISMaP mają obowiązek: 
1. Zaliczyć egzamin z wykładu Etyka zawodu psychologa (4 ECTS) 
2. Zrealizować seminarium magisterskie (20 ECTS). Promotorem pracy 



magisterskiej powinien być pracownik naukowy Wydziału Psychologii. 
 
3. Zrealizować zajęcia z wybranej specjalizacji psychologicznej (48 ECTS) 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. Jeżeli przedmioty specjalizacyjne mają łącznie mniej niż 
48 pkt ECTS, należy uzupełnić brakującą liczbę punktów przedmiotami z innych 
specjalizacji.   
 
  Specjalizacje:  
• Neuropsychologia kliniczna 
• Psychologia kliniczna dziecka i rodziny  
• Psychologia organizacji i pracy 
• Psychologia sądowa 
• Psychologia wychowawcza stosowana 
• Psychologia zdrowia 
• Psychometria stosowana 
• Psychoterapia 
• Wspieranie rozwoju osobowości 
• Psychologia ekonomiczna 
• Psychologia środowiskowa 
• Psychologia rehabilitacyjna  
 
 
D. Studentom MISH i MISMaP rekomendowane jest zaliczenie dodatkowych zajęć 
z koszyków zajęć fakultatywnych czy kursów z psychologii stosowanej (łącznie: co 
najmniej 30 ECTS). 

 

UWAGA!  
Uprzejmie informuję, że studenci MISH, tak jak wszyscy studenci Psychologii, mogą 
zapisywać się na zajęcia zgodnie z obowiązującym kalendarzem. Przypominam jednocześnie, 
że nie ma możliwości wyrejestrowania z zajęć, na które Państwo zapisaliście się w I lub 
II turze rejestracji (z wyjątkiem sytuacji opisanych w par. 23 b. Regulaminu Studiowania na UW). 
Proszę więc o przemyślane wybory i decyzje.  

 


