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CZYM JEST INFORMATOR
 I DLA KOGO  JEST PRZEZNACZONY?

informacje o ścieżkach i specjalnościach z punktu widzenia

informacje o tym, gdzie szukać przydatnych informacji, które

i co najważniejsze - jakie są możliwości po skończeniu studiów.

Cześć! Z tej strony: Aleksandra Kaliciak, Anastazja Deląg, Justyna Ciesielska,
Marcin Gajewski i Martyna Jaśkowiak. 
Jesteśmy - podobnie jak Wy - studentami psychologii, na Wydziale Psychologii
i Kognitywistyki. W ramach zajęć z przedmiotu “Animacja społeczności
lokalnych” stworzyliśmy to oto dzieło! Powstało ono właściwie z dwóch
powodów: po pierwsze, ze względu na zaliczenie przedmiotu (:D), a po drugie -
by ułatwić Wam dokonywanie wyborów.
 
W środku znajdziecie:

      prawie-absolwentów,

      ułatwiają życie,

 
Informator jest skierowany do wszystkich studentów psychologii na UAMie, ale
z racji trybu naszych studiów, najwięcej z tego Informatora wyniosą studenci 
i studentki psychologii stacjonarnej - jednak zapewniamy Was, że każdy może
odnaleźć w nim coś dla siebie. Warto podkreślić, że Informator ma za zadanie
tylko i wyłącznie Was zainspirować, a ostateczne wybory należą do Was. 

Przyjemnej lektury! 



Pani Dorocie Pisuli za nieocenioną pomoc i wszelkie wskazówki,
Pani dr Agnieszce Rosińskiej za wsparcie merytoryczne i emocjonalne,
Panu prof. Mariuszowi Urbańskiemu za recenzję oraz cenne informacje,
Pani prof. Teresie Chirkowskiej-Smolak za ważne uwagi.

Projekt powstał przy współpracy z Biurem Karier UAM.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, 
w szczególności:

Słowa podziękowania kierujemy również w stronę studentów/tek, którzy
podzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie studiowania psychologii na
naszym wydziale. 
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE STUDIOWANIA

NOTATKI   

 I NAUKA

KAMPUS

ZAJĘCIA IWYKŁADY

Owianą nutą tajemnicy “salę kinową” znajdziecie w budynku D, 

Salę A znajdziecie w budynku E i to właśnie w niej odbywa 

Większość z zajęć do wyboru w ramach wychowania fizycznego
odbywa się na Morasku - jest to kompletnie inna część Poznania 

      na samym dole. Jest to po prostu sala nr 4.

      się najwięcej wykładów na 1. i 2. roku. Korzystajcie z wejścia 
      na parterze, ponieważ drzwi na piętrze nie są zbyt często otwierane.

      i wybierając zajęcia z oferty na tym kampusie, uwzględnijcie to 
      w swoich planach.

Jeśli chcecie wybrać psychologię społeczną jako psychologię
stosowaną musicie się przyłożyć do każdego z egzaminów od
początku studiów. W przypadku tego przedmiotu, będzie sie liczyć
średnia z ocen uzyskanych z psychologii społecznej na 1. i 2. roku.
Układając plan zajęć pamiętajcie, że pomiędzy salami na
Międzychodzkiej a na Szamarzewskiego jest około 15 min drogi -
czyli tyle, ile trwa przerwa. Jeśli nie uda Wam się ułożyć planu

Minimalny próg zdawalnośći to 50% + 1 pkt., bądź 60% + 1pkt.
Koniecznie upewnijcie się, czy wiecie jak dane kolokwium czy
egzamin są oceniane, bo potrafi to zrobić naprawdę sporą różnicę.

      w taki sposób, by uniknąć spaceru między tymi miejscami, to 
      dajcie znać prowadzącym o takiej sytuacji, oni po latach pracy 
      wiedzą, że czasem opóźnienia są nieuniknione.

Notatki twórzcie w Dokumentach na Dysku Google, dzięki temu
będziecie mogli na bieżąco tworzyć je ze znajomymi,      
a automatyczne zapisywanie sprawi, że będą bezpiecznie
przechowywane, więc pies Wam ich nie zje. :)
Choć na zajęciach i wykładach laptop nie jest wymagany, dzięki
niemu wszystkie notatki będziecie mieć przy sobie, a materiały do
wydruku na zajęcia możecie po prostu wygodnie otworzyć.
Upewnijcie się u prowadzących, jakie materiały Wam zostaną
udostępnione, oraz gdzie je znaleźć.



WAŻNE INFORMACJE
- GDZIE JE ZNALEŹĆ?

Platforma USOS:

Platforma Moodle:

Office 365:

Studium Językowe UAM Poznań:

https://usosweb.amu.edu.pl/
Jest to platforma, służąca do lepszej organizacji studiów. To na niej znajdziecie
m.in. swoje oceny czy różne wnioski. Przez platformę będziecie zapisywać się 
 również na większość zajęć (po lewej stronie, od razu po wejściu w link znajduje
się zakładka "Rejestracja na W-F". Jest to oddzielne okno, do którego logujecie
się za pomocą tych samych danych, co do USOS).

https://www.elearning.amu.edu.pl/wns/course/index.php?categoryid=23
Moodle to platforma wykorzystywana głównie do zajęć i zaliczeń zdalnych, ale
również miejsce, gdzie prowadzący mogą udostępniać część swoich materiałów.
Logujecie się jak do USOS.

https://www.office.com
Office 365 zawiera standardowe narzędzia w ramach pakietu MS Office, tylko, że
w wersji online. Tutaj logujecie się również jak na USOS (mail, to ten z domeną
uczelnianą, a hasło takie samo jak w przypadku USOS). Najważniejsze narzędzia,
z których korzystamy na studiach w ramach pakietu to Outlook (czyli studencka
poczta) oraz MS Teams (aplikacja, dzięki której odbywa się większość zajęć
zdalnych). 

https://sj.amu.edu.pl
Tutaj znajdziecie informacje dotyczące egzaminów poziomujących z języków
obcych,  zapisów na lektoraty oraz możliwości uczestniczenia w innych kursach
językowych. 

https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default
https://www.elearning.amu.edu.pl/wns/course/index.php?categoryid=23
https://www.office.com/
https://sj.amu.edu.pl/


WAŻNE INFORMACJE
CIĄG DALSZY...

Regulamin studiów UAM:

Przewodnik studenta UAM:

Zakładka “Studenci” na stronie UAM:

Nasza wydziałowa strona:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow
Regulamin studiów pozwoli Wam m.in. znaleźć wskazówki w ubieganiu się 
o Indywidualną Organizację Studiów, są też tam informacje dotyczące
ogólnych warunków studiowania, które dotyczą wszystkich, niezależnie od
kierunku. Warto po prostu mieć do niego dostęp w razie potrzeby.

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta
Tutaj w jednym miejscu możecie znaleźć wszystkie niezbędne informacje m.in.
dotyczące stypendiów (regulaminy, terminy, jak się ubiegać), zapomóg,
pomocy medycznej i psychologicznej, wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością i inne, ważne informacje. 

https://amu.edu.pl/studenci
Tutaj macie dostęp do wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio studentów/ek
i studiowania, zakładka często zapomniana, a jakże potrzebna :).

https://psychologia.amu.edu.pl
Strona tylko dla studentów/ek Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Wszystko
w jednym miejscu. Uwaga: czasami niektóre informacje mogą wymagać
dodatkowej weryfikacji - np. lista aktywnych kół. Na szczęście macie nas!
Aktualna lista kół w dalszej części Informatora. 

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow
https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta
https://amu.edu.pl/studenci
http://psychologia.amu.edu.pl/


WAŻNE INFORMACJE
CIĄG DALSZY...

Zakładka “Dla Studenta” na stronie wydziałowej:

Zakładka “Kontakt” na stronie wydziałowej:

Przewodnik Studenta WPiK UAM:

Część “Przewodnika Studenta WPiK” poświęcona programowi Erasmus: 

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące bezpośrednio studentów/ek
wydziału znajdują się w tym miejscu. 

Tutaj znajdziecie: kontakt do ważnych osób na wydziale m.in. do pracownic
BOSu, które opiekują się poszczególnymi rocznikami

https://psychologia.amu.edu.pl/menu-dla-studenta/przewodnik-studenta/
Garść wielu przydatnych informacji, w formie Q&A. Polecamy zajrzeć
w przypadku pojawienia się problemów na studiach. 

https://psychologia.amu.edu.pl/menu-dla-studenta/przewodnik-
studenta/przewodnik-studenta-ii-mobilnosc/
Jeśli planujecie wyjazd w ramach programu Erasmus+, to tutaj znajdziecie
informacje o tym, jak zorganizować sobie taki wyjazd, gdzie i w jaki sposób
załatwić różne formalności oraz do kogo zwrócić się o pomoc. 
Pełnomocnikiem Dziekana WPiK ds. wyjazdów Erasmus+ 
jest dr Łukasz Przybylski .

http://psychologia.amu.edu.pl/przewodnik-studenta/
http://psychologia.amu.edu.pl/przewodnik-studenta-ii-mobilnosc/


WAŻNE INFORMACJE
CIĄG DALSZY...

Strona Biura Karier UAM:

Strona Facebookowa “Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”:

Strona Facebookowa Pani Rektor “Bogumiła Kaniewska”:

Strona Facebookowa “Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu”:

https://biurokarier.amu.edu.pl
Bardzo ważna strona. Jeśli myślicie o tym, by rozpocząć swoją pierwszą
pracę/staż/praktyki, chcecie skonsultować  swoje  CV  lub  chcecie  rozwijać się
w wybranym obszarze, to właśnie konsultacje z pracownikami/pracownicami
Biura Karier są dla Was. Na stronie znajdziecie wiele przydatnych informacji,
odnośnie np. planowania swojej kariery zawodowej. Ponadto, od roku
funkcjonuje JobTeaser, platforma, która jak LinkedIn umożliwi Wam m.in.
stworzenie  profilu  czy  znalezienie  ofert  pracy  pasujących  idealnie  do  Was.

https://www.facebook.com/amupoznan
Tej strony chyba nie trzeba przedstawiać. :) 

https://www.facebook.com/RektorKaniewska
Często właśnie na tej stronie pojawią się pierwsze informacje odnośnie np.
zmiany   trybu   zajęć   lub   inne,   istotne    informacje,    najczęściej  w    formie
listów   otwartych     skierowanych     do     całej     społeczności     akademickiej. 

https://www.facebook.com/samorzad.UAM
Samorząd Studentów  UAM   dba   o   interesy   całej   społeczności  studenckiej.
Warto ich śledzić, ponieważ to stąd najszybciej dowiecie się o m.in różnych
terminach dot. stypendium, listach  stypendialnych (do stypendium rektora) itp. 

https://biurokarier.amu.edu.pl/
https://www.facebook.com/amupoznan
https://www.facebook.com/RektorKaniewska
https://www.facebook.com/samorzad.UAM


WAŻNE INFORMACJE
CIĄG DALSZY...

Strona Facebookowa “Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM”:

Strona Facebookowa “Rada Samorządu Studentów WPiK UAM”:

Grupa Facebookowa “Studenci WPiK”:

Grupa Facebookowa “Ogłoszenia dla studentów WPiK”:

https://www.facebook.com/wpik.uam
Wszystko, co dotyczy naszego wydziału, aktywności studenckich oraz
doktoranckich, różnych osiągnięć, a także inne ważne informacje, znajdziecie
tutaj. Warto śledzić!

https://www.facebook.com/rsswpik
Strona, przez którą Samorząd naszego wydziału komunikuje się ze
studentami/tkami. Warto ją śledzić, gdyż często pojawiają się tam informacje
odnośnie życia studenckiego, praktyczne informacje o studiowaniu, różne
wydarzenia wydziałowe i  inne.  Ponadto,  warto  mieć  z  Samorządem kontakt
- w razie problemów  ze  studiami  również  i   do   nich   możecie   się   zwrócić
o pomoc.  Są  oni  przedstawicielami  wszystkich  studentów  naszego  wydziału. 

https://www.facebook.com/groups/1277612365926067
Grupa przeznaczona jest do lepszej komunikacji studentów/ek naszego
wydziału. Można tutaj m.in. zamieszczać posty z różnymi ogłoszeniami (np.
posty z zaproszeniami do badań magisterskich).

https://www.facebook.com/groups/2787918197894370
Grupa wyłącznie  z  ogłoszeniami  publikowanymi  przez  wydział.  Tutaj  można
się dowiedzieć   o  różnych   wydarzeniach,   zmianach   w    planie   zajęć   czy
innych istotnych sprawach.

https://www.facebook.com/wpik.uam
https://www.facebook.com/rsswpik
https://www.facebook.com/groups/1277612365926067
https://www.facebook.com/groups/2787918197894370


trzy z czterech wprowadzeń do psychologii stosowanej (do wyboru:
kliniczna, społeczna, edukacji, pracy i organizacji),
jedną ścieżkę, która Was zainteresuje,
zapisujecie się do jednego z proponowanych prowadzących na tzw. pracę
empiryczną,   która  de  facto  przypomina  licencjat,  ale nim nie jest.

W ciągu całych studiów będziecie wielokrotnie podejmować decyzje odnośnie
przedmiotów, ścieżek i specjalności, które Was interesują. Ważne, by już na
etapie podejmowania decyzji wiedzieć, z czym będziecie mieć do czynienia.
Wybory na studiach stacjonarnych wyglądają nieco inaczej niż na studiach
zaocznych. Ze względu na stopień skomplikowania, to tym pierwszym
poświęcimy uwagę. Poniżej znajdziecie opisy ścieżek, które studenci
psychologii stacjonarnej wybierają na drugim roku oraz specjalności, które
wybierane są na trzecim roku. 

Po więcej informacji możecie zajrzeć tutaj:
https://psychologia.amu.edu.pl/studia/oferta-zajec/

Ważna sprawa! Zarówno oferta dotycząca fakultetów, jak i ścieżek może ulec
zmianie! 

Na drugim roku wybieracie:

ŚCIEŻKI, SPECJALNOŚCI 
I INNE WYBORY NA STUDIACH

https://psychologia.amu.edu.pl/studia/oferta-zajec/


ŚCIEŻKI, SPECJALNOŚCI 
I INNE WYBORY NA STUDIACH

dwie psychologie stosowane, czyli z tych trzech, które poprzednio
wybieraliście, odrzucacie jedną i kontynuujecie naukę tych dwóch
pozostałych,
promotora, z którym będziecie pracować od czwartego roku, aż do końca
studiów,
dwie specjalności, z którymi chcecie skończyć studia,
jedno seminarium fakultatywne (warto zwrócić uwagę, czy dane
seminarium oferuje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które
będą   suplementem  do   dyplomu  i   które  otwierają  kolejne  możliwości).

trzy wykłady fakultatywne (dowolnie możecie sobie rozplanować ich
realizację, tzn. od czwartego roku macie możliwość zapisu, ale czy je
zrealizujecie    na    czwartym,   czy   na   piątym   roku   zależy   od     Was),
ćwiczenia terenowe w ramach jednej ze specjalności. 

Na trzecim roku wybieracie:

Na czwartym i piątym roku wybieracie:

Na   następnych    stronach    znajdziecie    opisy    ścieżek    oraz   specjalności. 
Są  w  nich  zawarte  z  jednej  strony  opisy,  a  z  drugiej   subiektywna   ocena. 
Pamiętajcie, że ostateczna decyzja należy do Was - i nawet to, co wydaje się
Wam trudne, może okazać się fascynującą przygodą i wstępem do dalszego
kształcenia. 



ŚCIEŻKI

Psychologia sądowa:
Psychologia sądowa to ścieżka, która skupia się na badaniu zjawisk patologii
społecznej, przyczyn zachowań antyspołecznych oraz psychologicznych
aspektów przestępczości. Bardzo istotnym aspektem jest tutaj określenie
motywacji człowieka popełniającego dany czyn. Często psycholog sądowy
powoływany jest do oceny poczytalności sprawcy, bądź też wiarygodności
zeznań     świadków.   Na      zajęciach      zapoznacie      się      między     innymi 
z funkcjonowaniem psychologii w kryminalistyce, nauczycie się opiniowania
zeznań  świadków. Zdobędziecie   również  umiejętności  mediacji  i   negocjacji.

Determinanty prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju seksualnego:
Determinanty prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju seksualnego to
ścieżka,  na  której   dowiecie   się   więcej   o   rozwoju   seksualnym   człowieka
z żnych perspektyw. Tutaj skupiono się najbardziej na rozwoju seksualnym
dzieci i młodzieży (dlatego dobrym uzupełnieniem wiedzy o aspekty rozwoju
seksualnego dorosłego człowieka będzie wykład fakultatywny “Wstęp do
seksuologii i seksiatrii” prof. Beisert). Zajęcia prowadzone są w sposób bardzo
sprzyjający przyswajaniu wiedzy i w komfortowych warunkach. Panie
prowadzące często zadają różnego rodzaju prace domowe, które pogłębiają
dany temat realizowany na zajęciach. Dodatkowo, nie brakuje tutaj miejsca na
dyskusje. W ramach zajęć prowadzone są również ćwiczenia terenowe, które
przyjmują formę spotkań z osobą , która zawodowo zajmuje się seksuologią
(ćwiczenia terenowe są częścią przedmiotu, więc są obowiązkowe). Na
spotkaniach omawiane są m.in. różne patologie rozwoju seksualnego,
zaburzenia w toku rozwoju,  które  wpływają  na  seksualność  człowieka  (także
o podłożu genetycznym) oraz praca seksuologa. 



ŚCIEŻKI

Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii
schematów:
Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematów to
ścieżka,  na   której   poznacie    podstawy    terapii    poznawczo-behawioralnej
i przećwiczycie główne techniki. Jest to bardzo praktyczna ścieżka i zajęcia te
umożliwiają  przetestowanie,  czy  nurt  ten  jest  czymś   co   Was   zainteresuje 
w pracy terapeutycznej. W trakcie zajęć pojawiają się również elementy terapii
schematów, jest to  wstęp  pozwalający  dobrze  wyczuć  nurt  związany  z  CBT
i zobaczyć trochę inną jego stronę. 

TIP od absolwentów: Warto zaopatrzyć się w podręcznik ”Psychoterapia
poznawczo-behawioralna” Agnieszki Popiel, Ewy Pragłowskiej, zajęcia bazują
na tej książce, a jeżeli po studiach zdecydujecie się rozpocząć tę szkołę terapii,
to ona również będzie bazą.

Neuropsychologia w praktyce klinicznej:
Podczas  ścieżki  z  neuropsychologii   będziecie   mogli   dowiedzieć   się   wiele
na   temat   typów   i   obrazu   klinicznego    zaburzeń   neuropsychologicznych 
w przebiegu urazów, chorób i zaburzeń rozwojowych OUN – zaburzeń
amnestycznych, otępiennych, afatycznych, zaburzeń gnozji, praksji, a także
zaburzeń funkcji wykonawczych, emocji i  osobowości  w  dysfunkcjach  mózgu, 
w tym w zaburzeniach neuropsychiatrycznych, poznać mechanizmy
powstawania  zaburzeń  neuropsychologicznych  w  przebiegu  urazów,  chorób
i niektórych zaburzeń rozwojowych OUN ze szczególnym uwzględnieniem
mikrogenetycznej   teorii   objawów.  Będziecie   mogli   również   zapoznać   się
 z metodami diagnozy neuropsychologicznej,  w  podejściu  psychometrycznym 
i eksperymentalno-klinicznym, oraz zdobyć umiejętności  samodzielnej
diagnozy i analizy objawów dysfunkcji OUN, ich dynamiki i mechanizmu.
Neuropsychologia w praktyce klinicznej to ścieżka zdecydowanie dla osób
które  szczególnie   interesują   się   biologiczno-naukową   częścią   psychologii
i chciałyby trochę głębiej zajrzeć w ludzki mózg.



ŚCIEŻKI

Psychologia uzależnień od środków psychoaktywnych:
W ramach tej ścieżki, zajęcia oraz omawianie tematy skupiają się wokół
uzależnień od substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu. Podczas zajęć
dowiecie  się,   m.in.   jakie   są   skutki   nadużywania   alkoholu   w   organizmie 
i psychice,  jak   wygląda   życie   rodziny   z   problemem   alkoholowym   (m.in. 
o pełnionych rolach przez członków rodziny), jak wygląda leczenie oraz
wspieranie osoby z problemem alkoholowym. Przyjrzycie się też mechanizmom
odpowiadającym za uzależnienia oraz podtrzymywanie problemu. Na
zajęciach będziecie mieli okazję posłuchać praktyków z wieloletnim
doświadczeniem w tej dziedzinie, również spoza uczelni, a same zajęcia
prowadzone są w ciekawy sposób, niezależnie, czy są to zajęcia stacjonarne,
czy  też  zdalne.   Ćwiczenia  terenowe  w  ramach  tej  ścieżki   są   prowadzone 
na oddziałach detoksykacji, w szpitalu HCP, w Poznaniu, które dają duży wgląd
w pracę terapeutów zajmujących się uzależnieniem. 

SPECJALNOŚCI

Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna:
Myślicie o pracy jako biegły psycholog sądowy bądź o zawodzie pokrewnym?
Jeśli  tak, ta  specjalność   jest   właśnie  dla  Was  :) Zdobędziecie  tutaj  wiedzę 
z zakresu teorii przestępstw - jak wyjaśniać zjawiska przestępczości, jakie są ich
rodzaje, popracujecie również nad rozwiązywaniem problemów kryminalnych
oraz  profilowaniem   sprawców  przestępstw. Na   zajęciach  ma  się  styczność 
z wieloma przykładami, opisami konkretnych przypadków, dzięki temu jest to
synteza teorii i praktyki. Z tej specjalności można również zdecydować się na
ćwiczenia terenowe, które są dużą dawką praktyki - zajęcia obejmują bowiem
spotkania z adwokatem i biegłym psychologiem sądowym, oraz pracę własną
nad konkretnym kryminalnym przypadkiem.



SPECJALNOŚCI

Animacja społeczności lokalnych:
To specjalność, która będzie idealna dla osób chcących i mających motywację
do wprowadzania zmian na lepsze. Realizowana jest przez dwa semestry na IV
i V roku, a w jej ramach można nie tylko uzyskać wiedzę, ale przede wszystkim
wykorzystać ją w praktyce przy współpracy z realnymi placówkami.
Dodatkowo, to Wy nawiązujecie kontakt z taką placówką, a więc możecie ją
wybrać zgodnie z Waszymi zainteresowaniami i przekonaniami. Jest to świetne
przygotowanie do przyszłej pracy animatora we wszelakich projektach i szansa
na wpisanie  nowych  doświadczeń  do  waszego  CV.  Blok  wykładów,  ćwiczeń 
i konwersatoriów pozwolą na zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu jednostek,
grup i organizacji, uwzględniając aktualne realia, badania i źródła. Pomogą
również w diagnozowaniu problemów i potencjałów organizacji. Specjalność ta
kształcić będzie też kompetencje planowania, realizacji i ewaluacji projektów
tak jak i pracy w zespole oraz tworzenia więzi partnerskich. 

TIP od absolwentów: Zajęcia te wymagać będą stworzenia grup projektowych,
więc koniecznie wybierzcie fajne i odpowiednie do tego osoby. Na pewno ułatwi
Wam to pracę, której trochę czeka :)

Doradztwo personalne:
Specjalność z doradztwa personalnego stanowi świetne wprowadzenie dla
osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi i może być
dobrym początkiem dla osób zainteresowanych pracą w HR. W ramach
specjalności można dowiedzieć się wiele na temat metod zatrudniania
pracowników (takich jak wywiad behawioralny czy assessment centre),
diagnozowania sytuacji w organizacji czy tego, w jaki sposób komunikować się
i zarządzać pracownikami w miejscu pracy. W trakcie zajęć dowiecie się
również jak tworzyć ogłoszenia o pracę, w jaki sposób psychometrycznie
ocenić kompetencje kandydata do pracy oraz dowiecie się wiele na temat
wykorzystywania testów psychologicznych w rekrutacji: czy warto ich używać,
oraz w jaki sposób się nimi posługiwać. Jest to specjalność dla osób, 
które chciałyby wykorzystać zgromadzoną w trakcie studiów wiedzę 
psychologiczną w praktycznej pracy w każdej dowolnej firmie.



SPECJALNOŚCI

Psychoterapia zaburzeń psychicznych w paradygmacie:
Specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych w paradygmacie skupia się
na syntezie wiedzy o zaburzeniach psychicznych z różnymi podejściami
psychoterapeutycznymi. W ramach zajęć będziecie mieć możliwość m.in.
wcielać się w rolę terapeuty podczas różnych ćwiczeń, utrwalać zdobytą już
wiedzę z psychologii klinicznej (która jest wymagana, aby móc się uczyć na tej
specjalności), poznać różne podejścia terapeutyczne (które często są mniej
znane, a równie ciekawe). W pierwszym semestrze tej specjalności będziecie
poznawać  tajniki   psychoterapii   grupowej   oraz   będziecie   pisać   diagnozę 
w wybranym przez siebie paradygmacie na podstawie opisu danego pacjenta.
W drugim semestrze, będziecie mieli możliwość przećwiczyć różne strategie
terapeutyczne oraz poznacie style charakteru, które mają swój początek we
wczesnym dzieciństwie. Dodatkowo, w ramach tej specjalności będzie można
również zrealizować obowiązkowe na piątym roku ćwiczenia terenowe
(praktyki) w jednej z placówek związanych z leczeniem psychiatrycznym.
Podczas   praktyk   będziecie    zobligowani    do    napisania    dwóch    diagnoz 
w wybranym paradygmacie, na podstawie materiałów zebranych w kontakcie
z dwoma pacjentami. Jest to jedyna okazja na studiach, gdzie macie szansę
spróbować swoich sił w kontakcie z prawdziwym pacjentem, więc tym bardziej
polecamy!

Psychologia zdrowia i choroby:
Ta specjalność spodoba się osobom, które są zainteresowane wyzwaniami
związanymi z promocją  i  ochroną  zdrowia  oraz  szeroko  pojętą  profilaktyką 
i pomocą psychologiczną. Dowiecie się jak przeciwdziałać chorobom
cywilizacyjnym i jak sprawować opiekę nad osobami chorującymi. Nauczycie
się jak tworzyć metody i programy zdrowotnej interwencji, projektować proces
diagnostyczny osób w kryzysie zdrowotnym, a także projektować interwencje
psychologiczne. 



SPECJALNOŚCI
Seksuologia kliniczna:
Na tej specjalności będziecie mogli dowiedzieć się o szeroko pojętej
seksualności dzieci, osób dorosłych, aż po osoby starsze. Zagadnienia od
biologiczno-anatomicznych podstaw do rozpatrywania problemów
seksualnych w ujęciu różnych nurtów. W nieco mniejszym stopniu omawiane są
tematy związane z seksualnością osób z niepełnosprawnością. Dowiecie się
tego,   co   najważniejsze,   na   sam   początek   drogi    zawodowej    związanej 
z seksuologią. Jest to też dobrze przemyślany przedmiot pod względem
zaliczeń, ponieważ nieunikniona będzie nauka na bieżąco. Na ocenę składają
się:  średnia  z  czterech  testów   pisanych   w   trakcie   semestru   oraz   ocena 
z egzaminu w formie pytań otwartych.

Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne:
Na tej specjalności będziecie mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę na
temat układu nerwowego oraz systemu psychicznego człowieka w ujęciu
rozwojowym, tak aby móc lepiej udzielać efektywnej pomocy psychologicznej
w obszarze edukacji. Poznacie też prawne aspekty warunków określających
środowisko uczenia w polskim systemie oświaty. Istotnym elementem tej ścieżki  
jest  również  zapoznanie  się z typowymi i jednocześnie najczęściej
występującymi potrzebami występującymi u dzieci w środowisku uczenia się
oraz tym, w jaki sposób uwzględnić te potrzeby, tak, aby dziecko miało jak
najlepsze warunki do nauki. Będziecie mieli również okazję zrozumieć, w jaki 
 sposób  współpracować z dzieckiem w jego środowisku nauczania, tak, aby
poradzić sobie z jego trudnościami, szczególnymi uzdolnieniami oraz ich
stopniem gotowości do nawiązywania kontaktu. Warto podkreślić, że
ukończenie tej specjalności otwiera możliwość pracy w wielu różnych miejscach
związanych z edukacją, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a spełniając
jednocześnie dodatkowe wymagania określone w programie studiów, możecie
otrzymać kwalifikacje psychologa-nauczyciela, co jest niezbędne do pracy w
szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.



MOŻLIWOŚCI PO STUDIACH
Psychologię można uznać za ogromną przestrzeń możliwości, dlatego bardzo
trudne  jest   określenie   jednej   konkretnej  ścieżki,   którą  powinno  się  obrać
w swojej karierze zawodowej. Tak naprawdę, w każdej możliwej firmie czy
przedsiębiorstwie, znaleźć można miejsce dla psychologa. W dalszej części
naszego poradnika pokażemy Wam ułamek tego, co możecie robić po
skończeniu (lub nawet jeszcze w trakcie) studiów psychologicznych. Mamy
nadzieję, że te krótkie opisy dadzą Wam pewien obraz tego, jak szeroka może
być ścieżka zawodowa w obrębie psychologii. Każdy z Was znajdzie tu coś dla
siebie,  dlatego  śmiało  korzystajcie   i   szukajcie  swojej   wymarzonej   kariery 
w psychologii!

Psycholog 

szkolny

Doradca

Animator



Psycholog szkolny to specjalista świadczący pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w szkole lub poradni. Głównym celem psychologa w szkole jest
tworzenie bezpiecznej i zdrowej przestrzeni i środowiska uczenia się dla
wszystkich dzieci. Specjaliści w tej dziedzinie dokładają starań, aby potrzeby i
dobro uczniów były zawsze priorytetem. Psycholog pracuje z uczniami, ich
rodzinami i kadrą nauczycielską. Przydaje się tutaj wiedza z zakresu psychologii
rozwojowej, klinicznej, edukacji, społecznej. 

UWAGA aby móc wykonywać ten zawód, oprócz ukończenia 5-letnich studiów
magisterskich wymagane jest również przygotowanie pedagogiczne. Aby
uzyskać  kwalifikacje  pedagogiczne   należy   skończyć   studia   podyplomowe 
z tego zakresu (jest to płatne). Nasz wydział oferuje pomoc w uzyskaniu takich
uprawnień. Aby z tego skorzystać wybierzcie "Wprowadzenie do psychologii
edukacji", następnie kontynuujcie tę psychologię stosowaną, wybierzcie dalej
specjalność: Organizacja środowiska uczenia się, a specyficzne potrzeby
edukacyjne i wszystkie powiązane z nią przedmioty, w tym: ćwiczenia terenowe
i wykłady fakultatywne. W ten sposób zrealizujecie część przedmiotów
potrzebnych do uzyskania uprawnień, oprócz praktyk, które będzie trzeba
zrealizować na własną rękę. O szczegóły możecie pytać prowadzących tę
ścieżkę, m. in. dra Sławomira Jabłońskiego czy dr Karolinę Appelt.

PSYCHOLOG SZKOLNY



ROZMOWA Z PRAKTYKIEM

1. Jak opisałaby Pani swoją ścieżkę kariery, w tym specjalności na studiach
oraz ich wpływ na Pani karierę zawodową?

Specjalności, z którymi skończyłam studia to Organizacja środowiska uczenia
się a specyficzne potrzeby edukacyjne i Psychoterapia zaburzeń psychicznych
- w pracy psychologa szkolnego te dwa obszary świetnie się łączą. Dzięki
możliwości uzupełnienia przygotowania pedagogicznego już w trakcie studiów,
kończąc edukację wyższą mogłam od razu pracować w oświacie - zaczęłam od
szkoły podstawowej. Obecnie pracuję w szkole średniej i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w której jednym z moich zadań jest
diagnozowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (ukończyłam jeszcze
studia podyplomowe z tego obszaru).

2. Co jest ważne w Pani zawodzie?

Dla mnie podstawą pracy jest otwartość i obecność - zanim dziecko zdecyduje
się opowiedzieć mi o swoim problemie, widzi mnie rozmawiającą na przerwie z
innymi uczniami czy na warsztatach w swojej klasie, dzięki czemu strach przed
spotkaniem się zmniejsza. Oprócz wsparcia w trudnych sytuacjach moim celem
jest też rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów. Istotne w tej
pracy jest również wsparcie koleżeńskie i doskonalenie zawodowe.

3. Co by Pani doradziła studentom, którzy chcą pracować w podobnym
obszarze jak Pani?

Fajnie jest już na studiach zdobywać różne doświadczenia, pooglądać pracę
psychologa na praktykach - z takiej „wyprawki” czerpie się zwłaszcza na
początku pracy, gdy dopiero budujemy swój warsztat.

mgr Sylwia Włodarz, psycholog szkolna

PSYCHOLOG SZKOLNY



Doradca zawodu udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze
zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym
zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku
pracy  oraz   możliwości   systemu   edukacyjnego. Współpracuje   z   rodzicami 
i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją
wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania
informacji zawodowej. Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi klientami
dokonuje również przeglądu ich wykształcenia, przebytych szkoleń,
doświadczenia   zawodowego,  zainteresowań,   umiejętności,  cech   osobistych 
i możliwości fizycznych. Może sugerować  klientom  określonych  pracodawców 
i udzielać  porad  w  sporządzaniu  dokumentów  aplikacyjnych  oraz  pomagać 
w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy zawodowi mogą także
w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności klienta.
Pracują oni w rozmaitych placówkach i zajmują się zarówno dziećmi w różnym
wieku, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Aby zostać doradcą zawodowym nie
trzeba spełniać szczególnych wymagań formalnych z wyjątkiem ukończenia
studiów. W tym zawodzie ważna jest jednak szeroka wiedza o różnych
ścieżkach zawodowych oraz ukończone kursy i szkolenia.

DORADCA ZAWODOWY



Praca w szeroko pojętym HR (human resources) to również bardzo wiele
ścieżek do wyboru. HR podzielić można na dwa główne nurty: twardy i miękki.
Twardy HR, czyli dotyczący spraw administracyjnych i kadrowo-płacowych,
odpowiedzialny jest za bardziej techniczne elementy zatrudniania i zarządzania
pracownikami tj. podpisywanie umów, wyznaczanie wysokości płac,
przyznawanie urlopów, sporządzanie aktów i wypowiedzeń. 

Miękki   HR   koncentruje   się   wokół    pozyskiwania     nowych     pracowników 
i wykorzystania ich potencjału. Do obowiązków należy prowadzenie rekrutacji,
organizowanie   szkoleń,   opracowanie    systemów    motywacyjnych,    dbanie 
o dobrą atmosferę wśród pracowników firmy i kreowanie wizerunku firmy na
rynku pracy.

Aby rozpocząć karierę w HR, tak naprawdę nie trzeba posiadać konkretnych
kwalifikacji, rozpoczęcie stażu w dowolnej agencji zatrudnienia bądź większej
firmie może być świetnym pierwszym krokiem na Waszej ścieżce kariery.

SPECJALISTA HR



ROZMOWA Z PRAKTYKIEM

1.Jak opisałaby Pani swoją ścieżkę kariery, w tym specjalności na studiach
oraz ich wpływ na Pani karierę zawodową?
Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza na kierunku  pedagogika  ze  specjalnością  doradztwo  zawodowe 
i personalne. Wiedza zdobyta na studiach znacząco wpływa na moją codzienną
pracę. Zarówno kierunek jak i specjalność są interdyscyplinarnymi dziedzinami
łączącymi wiedzę z pogranicza podstaw socjologii, psychologii czy też biologii
rozwoju człowieka. Ścieżkę zawodową rozpoczęłam jeszcze w trakcie studiów
od praktyk studenckich w agencji pracy Lobo HR. Następnie na studiach
magisterskich dostałam się na staż do wewnętrznych struktur sprzedaży dużej
firmy ubezpieczeniowej, Avivy, gdzie pełniłam funkcję wspierającą procesy
rekrutacyjne i employer brandingowe, a następnie rozwijałam się na
stanowiskach asystentki ds. rekrutacji, rekruterki, aż po analityczkę ds. wsparcia
rekrutacji. Od prawie roku rozwijam się jako specjalistka ds. rekrutacji w branży
convenience w Żabka Polska. 

2.Co jest ważne w Pani zawodzie?
Kluczowym zadaniem rekrutera jest opiniowanie Kandydatów i wspieranie
kadry managerskie przy kluczowych wyborach związanych z zatrudnieniem
nowych pracowników. W związku z powyższym wiedza na temat
funkcjonowania człowieka, jego zachowań, czy też wpływu sytuacji na jego
zachowanie znacząco ułatwia mi podejmowanie decyzji. Jednak najważniejszą
nauką jaką wyniosłam ze studiów jest świadomość potrzeby rozwoju nad
swoim przekonaniami na temat ludzi, ich stygmatyzacji i stereotypów z nimi
związanymi. 

3.Co by Pani doradziła studentom, którzy chcą pracować w podobnym
obszarze jak Pani?
Otwartego umysł na wiedzę oraz poszukiwanie praktyk i staży, na których
będą mogli w praktyczny sposób zastosować zdobyta wiedzę teoretyczną oraz
zderzyć ją z biznesową rzeczywistością.

mgr Malwina Gorzko, specjalistka ds. HR

SPECJALISTA HR



BIEGŁY SĄDOWY
Biegły sądowy jest osobą powoływaną w postępowaniu sądowym w celu
przedstawienia fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla
wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej
wiedzy. Do najważniejszych obowiązków biegłego sądowego należy
przeprowadzanie badań pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na zadane
przez sąd pytania oraz sporządzenie, zazwyczaj w formie pisemnej, opinii
opisującej przebieg tych badań i wypływające z nich wnioski.
Aby zostać psychologiem sądowym trzeba spełniać następujące kryteria:
korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mieć ukończone 25 lat, mieć
udokumentowane posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w swojej
ścieżce nauki, zobowiązać się do należytego wykonywania obowiązków
biegłego oraz wyrazić zgodę na zostanie biegłym. 

PSYCHOLOG POLICYJNY
W każdej komendzie wojewódzkiej, stołecznej, CBŚ, czy komendzie głównej
policji funkcjonuje komórka organizacyjna psychologów. To właśnie tam
szkoleni są nowo zatrudnieni psycholodzy policyjni. Ich miejscem pracy stają się
szkoły policyjne (w których zajmują się opieką psychologiczną oraz edukacją
policjantów), wszystkie komendy policji w kraju, a nawet miejsca wypadków czy
poważnych tragedii. Psychologowie policyjni pracują w 3 głównych
specjalizacjach: opieka psychologiczna i psychoedukacja, psychologia policyjna
stosowana i psychologia zarządzania zasobami ludzkimi. Aby zostać
psychologiem policyjnym można wybrać dwie dostępne ścieżki: pierwszą jest
rozpoczęcie swojej kariery jako psycholog policyjny cywilny poprzez zgłoszenie
swojej kandydatury do wojewódzkiej komendy policji. Drugą (jednocześnie
bardziej lukratywną) ścieżką jest zostanie psychologiem policyjnym
mundurowym, czyli na początku zgłoszenie swojej kandydatury na
funkcjonariusza policji, następnie przejście testów (psychologicznych,
wiedzowych oraz sprawnościowych) i ukończenie szkoły policyjnej, po czym
ubieganie się o stanowiska psychologa policyjnego.



ROZMOWA Z PRAKTYKIEM

1.Jak opisałaby Pani swoją ścieżkę kariery, w tym specjalności na studiach
oraz ich wpływ na Pani karierę zawodową?
Ukończyłam specjalizacje: psychologia kliniczna człowieka dorosłego 
i psychologia organizacji i zarządzania na kierunku psychologia. Po przyjęciu
do służby w Policji konieczne było ukończenie szkoleń zawodowych sensu
stricto policyjnych. Psychologowie cywilni w Policji nie mają takich szkoleń.
Obecnie w Policji psychologowie pracują w 3 obszarach specjalizacji:
organizacji i zarządzania, psychologii stosowanej oraz pomocy psychologicznej 

2.Co jest ważne w Pani zawodzie?
W zawodzie psychologa policyjnego niezbędna jest przede wszystkim
gruntowna wiedza i entuzjazm do tego, by stale ją aktualizować. Ponadto
bardzo ważna jest odporność na stres.

3.Co by Pani doradziła studentom, którzy chcą pracować w podobnym
obszarze jak Pani?
Warto starać się o pracę w Policji, ponieważ jest to miejsce, w którym można
zdobyć wiele doświadczeń i kompetencji. Mniej przydatne są specjalizacje 
z obszaru dzieci i młodzieży, bardziej pomoc psychologiczna, interwencja
kryzysowa lub z obszaru HR

mgr Anna Balińska-Misiun, psycholog policyjna

PSYCHOLOG POLICYJNY



Psychologa więziennego można określić jako psychologa dla osób skazanych 
i przebywających na terenie zakładu zamkniętego. Psycholog więzienny
prowadzi na terenie jednostki penitencjarnej terapię zarówno grupową jak 
i indywidualną. W pierwszej kolejności psycholog diagnozuje osadzonego 
i stara się określić jak poradzi on sobie w izolacji, czy będzie agresywny, czy ma
kontakt z rzeczywistością oraz czy istnieje potrzeba wdrożenia terapii
uzależnień. Diagnoza jest stawiana na podstawie wywiadu przeprowadzonego
z osobą pozbawioną wolności. 

Zawód psychologa więziennego jest zawodem bardzo potrzebnym. Niewielka
ilość psychologów więziennych wynika z ogromnego obciążenia psychicznego
jakie ciąży na psychologu pracującym w więzieniu. Jeżeli interesujecie się pracą
jako psycholog więzienny powinniście pamiętać, że nie jest trudno znaleźć
zatrudnienie (obecnie obowiązujący standard 200 osadzonych przypadających
na jednego psychologa), jednak sama praca jest naprawdę ciężka i na pewno
nie jest dla każdego. Wymagania, które trzeba spełnić, aby zostać
psychologiem więziennym są podobne do tych stawianych przed psychologiem
policyjnym. Tutaj też mamy podział na psychologa-funkcjonariusza i
psychologa-cywila. W pierwszym przypadku kandydat przechodzi ścieżkę
wymagań jak każdy inny funkcjonariusz Służby Więziennej: wstępna rozmowa
kwalifikacyjna, skierowanie na komisję lekarską, testy psychologiczne i testy
sprawnościowe.

PSYCHOLOG WIĘZIENNY 
(PENITENCJARNY)



Mediator jest bezstronną osobą, która wspiera strony w spokojnym
przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, 
a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów. Na tej podstawie mediator
umożliwia stronom wypracowanie możliwych rozwiązań. Mediator pomaga
stronom skoncentrować się na problemach, na uzgodnieniu, na czym one
polegają, a następnie w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje
wszystkie strony. Do mediatora można zgłosić się na każdym etapie konfliktu,
w szczególności wówczas, gdy strony doszły do wniosku, że nie są w stanie ze
sobą rozmawiać albo mimo prowadzonych rozmów, nie są w stanie
samodzielnie znaleźć rozwiązania swego konfliktu. Skorzystanie z usług
mediatora jest możliwe przed wszczęciem procesu sądowego. Strony konfliktu
mogą się umówić ustnie, że zamiast od razu wszczynać postępowanie przed
sądem, poszukają rozwiązania w obecności mediatora. Mediacja może zastąpić
postępowanie sądowe, a ugoda osiągnięta przed mediatorem wymagać będzie
jedynie zatwierdzenia przez Sąd. 

Aby zostać mediatorem musicie najpierw zdobyć doświadczenie praktyczne
podczas staży i praktyk. Istotny jest także wpis na listę osób uprawnionych do
przeprowadzenia postępowań mediacyjnych w Sądzie Okręgowym.

MEDIATOR



Psychoterapeuta to jedna z najlepiej znanych nam ścieżek zawodowych. Jak
wszyscy wiedzą psychoterapeuta to w skrócie po prostu osoba, która prowadzi
psychoterapię. Psychoterapeuta opiera się na teorii i metodyce podejścia
terapeutycznego, w jakim się wykształcił (np. terapia psychoanalityczna,
poznawczo-behawioralna, systemowa, Gestalt). Zna mechanizmy powstawania
problemów emocjonalnych (nie tylko zaburzeń) i ich przepracowywania w
relacji terapeutycznej. Praca terapeuty prowadzi do zmiany/rozwoju
osobowości. 

Aby nim zostać jak na razie formalnie musicie jedynie skończyć 5 letnie studia
psychologiczne, jednak nie jest to etyczne - konieczne jest późniejsze
wieloletnie kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii (trwające 4-7
lat), obejmujące m.in. kilkuletnią własną terapię i szkolenie, zakończone
egzaminem certyfikacyjnym. Tak jak w wielu krajach Unii Europejskiej, tak i w
Polsce  trwają  prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty, prowadzone
przez Polską Radę Psychoterapii we współpracy z Ministerstwem Pracy.
Obecnie w Polsce jest kilkanaście towarzystw terapeutycznych, zrzeszających i
certyfikowanych psychoterapeutów.

PSYCHOTERAPEUTA



INTERWENT KRYZYSOWY

Interwent kryzysowy to specjalista, który udziela wsparcia osobom lub grupom
osób w sytuacji kryzysu. Taka interwencja, to krótkotrwała, doraźna pomoc
psychologiczna, udzielana osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest
w stanie sobie z nią samodzielnie poradzić. Takie kryzysy mogą być związane 
z trudną sytuacją rodzinną, wypadkiem/katastrofą, utratą kogoś bliskiego,
zagrożeniem samobójstwem, byciem ofiarą przestępstwa.  
Aby zostać interwentem, należy ukończyć studia podyplomowe z obszaru
interwencji kryzysowej, jednak warto dodać, że już po ukończeniu studiów
psychologicznych można pracować w tym obszarze. 

PSYCHOLOG - DIAGNOSTA

Psycholog diagnosta często pracuje w jednej z wymienionych w tym
informatorze dziedzin. Po pierwsze, diagnosta korzysta z testów
psychologicznych, co jest przywilejem psychologów (są testy dostępne do
użytku osób bez tytułu psychologa, ale większość wymaga odpowiednich
uprawnień). Często wspomaga psychiatrów i terapeutów w stawianiu diagnoz.
Wiele testów oprócz tytułu magistra psychologii wymaga przeszkolenia z ich
użycia i interpretacji wyników. W ten sposób, możecie wyspecjalizować się 
w konkretnej dziedzinie (np. w testach do diagnozowania dzieci) i skupić się na
badaniu tej grupy. Jeżeli interesuje Was konstrukcja testów psychologicznych,
ich strona formalna, a nie tylko użycie, zainteresuje Was z pewnością
psychometria - czyli dziedzina naukowa badająca testy.



PSYCHOLOG KLINICZNY

psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych, 
psychologia kliniczna chorób somatycznych, 
neuropsychologia kliniczna,
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. 

Psychologia kliniczna to jedna z najbardziej popularnych ścieżek, jaką
wybierają absolwenci psychologii. Specjaliści z zakresu tej dziedziny pracują
często w wielu różnych miejscach: placówkach zdrowia psychicznego, na
oddziałach psychiatrycznych, a także w gabinetach. Do głównych zadań
psychologa klinicznego należy: diagnozowanie i terapia zaburzeń psychicznych,
rozpoznawanie i analizowanie dysfunkcyjnych mechanizmów zachowania,
osobowości oraz przystosowania, ponadto promocja i prewencja zdrowia
psychicznego. 

Co ważne: po ukończeniu specjalności na studiach z zakresu psychologii
klinicznej nie jest się psychologiem klinicznym. Aby zostać psychologiem
klinicznym, należy ukończyć specjalizację z psychologii klinicznej (czyli studia
podyplomowe). 

Ze względu na szeroki zakres tej dziedziny, wyodrębniono kilka subspecjalizacji: 

Ścieżka kształcenia jest dość skomplikowana, obejmuje zdobycie specjalizacji
pierwszego stopnia, a następnie subspecjalizacji. Czas trwania studiów to około
4-5 lat. Po ich ukończeniu można przystąpić do państwowego egzaminu
specjalizacyjnego, którego zdanie pozwala uzyskać tytuł psychologa 
klinicznego i umożliwia wpis na listę psychologów klinicznych 
potwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
https://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13 

https://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13
https://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13


Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną badającą związek między
funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Działania
neuropsychologa są głównie kierowane do grupy osób z organicznych
uszkodzeniem mózgu i obejmują diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną.
Diagnoza psychologiczna polega na ocenie sprawności procesów
poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia jak
również procesów emocjonalno-osobowościowych. W trakcie badania
neuropsychologicznego stosuje są liczne testy i metody eksperymentalne.
Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena, jakie procesy
intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego
uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem
uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto
psychologicznych, np. emocjonalnych. Terapia neuropsychologiczna natomiast
koncentruje się na działaniu terapeutycznym, treningu poznawczym,
specjalistycznych ćwiczeniach, mających na celu redukcję objawów zaburzeń
poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek organicznego
uszkodzenia mózgu, tak, by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego
funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Aby
zostać neuropsychologiem, konieczne jest po skończonych studiach
magisterskich, ukończenie również studiów podyplomowych 
z neuropsychologii.

NEUROPSYCHOLOG



Seksuolog w swoim fachu zajmuje się życiem płciowym człowieka zarówno 
w sferze ciała, jak i psychiki. A więc niezwykle ważna będzie u niego wiedza
interdyscyplinarna z zakresu psychologii, psychiatrii i anatomii. Ponieważ takie
tematy są często postrzegane jako pewnego rodzaju tabu, lub wywołują
skrępowanie u pacjentów, seksuolog musi wykazywać się wyjątkowym
profesjonalizmem, wrażliwością i dbałością o dobro drugiego człowieka. Choć w
dużej ilości przypadków seksuolog jest osobą z tytułem lekarza medycyny w
dziedzinie psychiatrii, ginekologii czy urologii, tak naprawdę kierunek
psychologia również otwiera tę ścieżkę kariery, choć nie bezpośrednio. Po
uzyskaniu tytułu magistra, należy wybrać studia podyplomowe w tym kierunku,
po czym uzyskać certyfikat na podstawie zdanego egzaminu Polskiego
Towarzystwa Seksuologicznego.

 SEKSUOLOG

PSYCHOONKOLOG
Psychoonkolog to specjalista, którego zadaniem jest towarzyszenie pacjentowi
od momentu podejrzenia choroby nowotworowej do każdego kolejnego etapu
diagnostyki i leczenia. Udziela wsparcia pacjentowi, ale także jego bliskim,
opiekunom. W swojej pracy skupia się na psychoedukacji pacjenta
onkologicznego i koncentruje na możliwych reakcjach emocjonalnych, które
mogą towarzyszyć chorobie. Psychoonkologia jako dziedzina, zajmuje się
profilaktyką i psychoedukacją pacjentów i ich bliskich, ale również personelu
medycznego. 
Psychoonkolog w swojej codziennej pracy skupia się na oswajaniu lęku,
zwłaszcza lęku przed śmiercią. Pomaga wyrażać emocje, uczy jak umiejętnie
komunikować się z bliskimi. 
Psychoonkologiem może zostać osoba, która posiada wykształcenie
psychologiczne lub medyczne, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł
magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie
Psychoonkologii. 
UWAGA Obecnie trwają prace nad opracowaniem jednolitych europejskich
kryteriów certyfikacyjnych dla psychoonkologów, więc należy uważnie śledzić
sytuację, bo może ona ulec zmianie. 



TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
Praca terapeuty uzależnień jest ciekawym, lecz bardzo odpowiedzialnym
zawodem. Ostatecznie przynosi jednak wiele satysfakcji ze względu na pomoc
osobom uzależnionym. Taka terapia pomaga osobom, których nałogiem są
najczęściej narkotyki czy alkohol. Zadaniem terapii jest uwolnienie osoby
uzależnionej od czynnika, który spowodował nałóg. Terapeuci uzależnień
wykorzystują narzędzia nazywane oddziaływaniami psychoterapeutycznymi,
do których zaliczyć można psychoterapię indywidualną, grupową,
psychoedukację, trening umiejętności czy reprogramming, który jest procesem
polegającym na uczeniu pacjenta nowych i zdrowych zachowań. W niektórych
przypadkach wdraża się pacjentom leczenie farmakologiczne, które zazwyczaj
spełnia funkcję pomocniczą w trakcie terapii. Zgodnie z ustawą, terapeutą
uzależnień mogą zostać lekarze, którzy posiadają specjalizację z psychiatrii
oraz osoby legitymujące się certyfikatem specjalisty terapii uzależnień. 
W terapii mogą brać udział również osoby posiadające certyfikat instruktora
terapii uzależnień. Taki certyfikat można również uzyskać po ukończeniu
specjalnego szkolenia w dziedzinie uzależnienia, zgodnie z programem, który
wybierany jest w drodze konkursu przeprowadzanego co najmniej raz w roku
przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 



PSYCHOLOG TRANSPORTU

PSYCHODIETETYK

Psychodietetyk łączy w swojej pracy wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki. 
W odróżnieniu od dietetyka, jest osobą, która dzięki wiedzy z zakresu
psychopatologii i psychologii klinicznej potrafi zdiagnozować i pracować 
z pacjentami cierpiącymi na różne zaburzenia odżywiania, np. anoreksja,
bulimia lub z osobami z innymi współwystępującymi zaburzeniami osobowości,
nastroju. Aby móc pracować jako psychodietetyk, w ramach dobrej praktyki,
należy ukończyć studia podyplomowe z psychodietetyki.

Psycholog transportu wykonuje badania psychologiczne osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących
pracę na stanowisku kierowcy, również osób, które ubiegają się o przywrócenie
praw do kierowania pojazdem. 
Aby być psychologiem transportu oprócz uzyskania tytułu magistra
psychologii, trzeba ukończyć studia podyplomowe z tego zakresu i zostać
wpisanym do ewidencji uprawnionych psychologów. Taka osoba nie mogła być
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów.



PSYCHODIETETYK

ROZMOWA Z PRAKTYKIEM 

1.Jak opisałaby Pani swoją ścieżkę kariery, w tym specjalności na studiach
oraz ich wpływ na Pani karierę zawodową?
O tym, że chcę wiązać karierę z psychodietetyką zdecydowałam po roku
uczestnictwa w Kole Naukowym Zaburzeń Odżywiania UAM, z którym jestem
związana do dziś. Ponieważ chciałam się rozwijać jeszcze w trakcie studiów,
wybrałam najbardziej merytoryczny kurs dopuszczający studentów, jaki
znalazłam – dwustopniowe kształcenie we wrocławskim Instytucie
Psychodietetyki z możliwością późniejszego stażu zawodowego. Bezpośrednio
po studiach uczestniczyłam jeszcze w rocznym studium w Ogólnopolskim
Centrum Zaburzeń Jedzenia, a od tego czasu także w wielu szkoleniach 
i konferencjach związanych z bardziej szczegółowymi działami psychodietetyki.
Gdy studiowałam, nie było dostępnych specjalności związanych z psychologią
żywienia, więc wybrałam po prostu te, które mnie ciekawiły – psychoterapia
oraz psychologia zdrowia i choroby. Dziś jednak wiem, że dobrze uzupełniają
moją edukację, a szefowa Wielkopolskiego Centrum Odżywiania, w którym
pracuję od skończenia studiów, wspomniała, że były mile widzianym akcentem
w moim CV. 

2.Co jest ważne w Pani zawodzie?
Myślę, że podobnie jak psychoterapeuci musimy ciągle przyglądać się sobie 
i mieć otwartą głowę, ponieważ tak samo jak klienci przez lata byliśmy
poddawani presji idealnych medialnych sylwetek. Uważam też, że trudno o
dobrą pomoc na bazie samych szkoleń teoretycznych, bez superwizji lub
chociażby intrawizji. 

3.Co by Pani doradziła studentom, którzy chcą pracować w podobnym
obszarze jak Pani?
Niech etyka będzie Twoją wartością nadrzędną wszędzie i zawsze, pieniądze 
i sława przychodzą też do dobrych ludzi. Warto też oszczędzić sobie złych
wyborów rozeznając się w regulacjach prawnych, dostępnych szkoleniach 
i mniejszych dziedzinach psychodietetyki.

mgr Aleksandra Frydrysiak, psychodietetyk



ANIMATOR
Animator to osoba, która pobudza do aktywności osoby, grupy lub instytucje 
w przestrzeni publicznej i nie tylko. Animator diagnozuje i pomaga grupie się
zorganizować. Usamodzielnia grupy oraz wspomaga zawiązanie relacji
pomiędzy grupami a środowiskiem lokalnym. Uruchamia w ten sposób energię,
która tkwi w członkach danej grupy. Rozpoczyna proces rozwoju w oparciu o
własne zasoby grupy. Animator jest praktykiem umiejętnie wykorzystującym
techniki i narzędzia, które wychodzą od problemów i potrzeb mieszkańców
określonej społeczności, poprzez motywację i edukację. Animator to raczej
freelancer, środki na działania pozyskuje z funduszy unijnych lub państwowych
albo wychodzi z ofertą swoich usług do większych lub mniejszych organizacji. 
Jeżeli interesuje Was ta forma pracy, wybierz specjalność: Animacja
Społeczności Lokalnych, gdzie poznacie podstawy i praktyczne wskazówki jak
pracować w roli animatora.

COACH/SZKOLENIOWIEC
Głównym zadaniem coacha czy szkoleniowca jest odnalezienie i wyzwolenie
potencjału w swoim kliencie. Dzięki aktywnemu słuchaniu, pomaga w
znalezieniu potrzebnych rozwiązań. Coach poznaje cel człowieka i pomaga mu
w jego realizacji. Nie tylko motywuje do działania, ale przedstawia
najpotrzebniejsze narzędzia, które mogą ułatwić cały proces. Dzięki temu
osoby, które mają problem z tym, by być w pełni sobą, otwierają się i realizują.
Najważniejsze jest rozwinięcie ukrytego potencjału. Coach prowadzi rozmowy
nie tylko indywidualnie, lecz także grupowo, a pomoc dotyczy zarówno życia
prywatnego, jak i zawodowego. Określany jest jako opiekun i osobisty
przewodnik. Nie wydaje jednak poleceń tak, jak robi to trener, choć wielu
coachów wiąże te dwie funkcje. Aby zostać coachem nie musicie spełniać
żadnych konkretnych wymagań formalnych, jednak żeby pracować jako
profesjonalista, należy zdobyć niezbędną wiedzę w tej dziedzinie poprzez kursy,
szkolenia, czy studia podyplomowe.



ANIMATOR

ROZMOWA Z PRAKTYKIEM 

1.Jak opisałaby Pani swoją ścieżkę kariery, w tym specjalności na studiach
oraz ich wpływ na Pani karierę zawodową?
Ukończyłam psychologię kliniczną i psychologię zdrowia. Moje pierwsze miejsca
pracy były mocno połączone z tymi specjalnościami - to był Dom Dziecka w
Bninie, a potem świetlica socjoterapeutyczna w Poznaniu. W Domu Dziecka na
początku lat 90-tych przekonałam się, że sporo się na studiach nauczyłam - i że
moja wiedza nie bardzo pasuje do tego, co dzieję się w tej instytucji. W świetlicy
socjoterapeutycznej było dużo lepiej, szczególnie, że zespół był
interdyscyplinarny. Po kilku latach zaproszono mnie do projektu szkoleniowego
dla trenerów - i tak zaczęła się moja przygoda z warsztatami i praca z
lokalnymi społecznościami. Po drodze wspierałam społeczność własnej wsi
pracując w radzie sołeckiej i pozyskując granty na projekty dla mieszkańców.
W tym czasie pracowałam też na UAM, gdzie jestem do dzisiaj. Kilka lat temu
moja kariera zatoczyła koło, wróciłam do szkolenia w psychoterapii i zaczęłam
pracę z pacjentami. Każda z tych prac była inna, każda dawała lub daje inny
rodzaj satysfakcji. Myślę, że studia dały mi krosna i nici - ale tkam sama. Co
jakiś czas zmieniam tkaninę

2.Co jest ważne w Pani zawodzie?
Zawsze chciałam robić coś, co się komuś przyda, coś pomocnego,
praktycznego. Tak to planuję, by było to możliwe. W projektach
"teoretycznych" mogę się zatrzymać tylko przez chwilę. To nie moja energia. 
W całej drodze zawodowej pomocni mi byli mistrzowie - mentorzy.
Najważniejszym był Piotr Wiliński - pedagog, dyrektor jednej z poznańskich
poradni psychologiczno-pedagogicznych. Z nim przez kilka lat
współprowadziłam swoje pierwsze po studiach warsztaty i szkolenia dla liderów
organizacji i lokalnych społeczności. Pomógł mi zaakceptować własne
ograniczenia i cieszyć się z tego, co umiem. Pozwalał mi próbować, realizować
własne pomysły. W kolejnych latach współpracowałam z osobami z wielu
zawodów i bardzo to pomagało. W ostatnich latach dobrze czuję się pracując 
z pacjentami. Poczucie, że można komuś towarzyszyć i pomóc się wzmacniać
jest dla mnie cenne. Miewam myśli, że czegoś nie umiem, ale dziś patrzę na
swoją pracę szerzej niż kiedyś - wiem, że staram się dać coś od siebie
innym i akceptuję, że zrobią z tym to, co będą chcieli.



ANIMATOR

ROZMOWA Z PRAKTYKIEM 

3.Co by Pani doradziła studentom, którzy chcą pracować w podobnym
obszarze jak Pani?
Dużo próbowania, dobre grono, by o tych próbach rozmawiać. Kiedyś
superwizor powiedział mi: "Chroń swoje poczucie zawodowej mocy". Dla mnie
to znaczy, żeby dbać o rodzaj pewności i spokoju, że zrobię najlepiej jak umiem.
Oczywiście, gdy praca idzie mi z trudem - to poczucie się chwieje - ale wtedy
staram się je chronić i działać, żeby się wzmocnić. Moja rada brzmi - na dany
moment możecie zrobić tyle - nie więcej. I to zwykle wystarczy.

dr Agnieszka Rosińska, animator

PSYCHOLOG SPORTU / 
TRENER MENTALNY

Psycholog sportu a trener mentalny to dwie odrębne profesje, ale zajmujące
się wspólnymi tematami. Psycholog sportu może być również trenerem
mentalnym, ale bycie trenerem mentalnym nie oznacza, że jest się
psychologiem sportu. Psycholog sportu musi mieć ukończone 5 letnie jednolite
studia magisterskie z psychologii oraz przejść procedurę certyfikacyjną dla
psychologów sportu, podzieloną na kilka stopni, prowadzoną przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne. Trener mentalny nie musi być psychologiem, jest
to osoba, która ukończyła kursy lub studia podyplomowe z tego zakresu. W
praktyce to wygląda tak, że trenerami mentalnymi są osoby bez odpowiednich
kwalifikacji, tzw. samozwańcy i jest to niestety jeszcze legalne. Psycholog sportu
pracuje z zawodnikami w różnym wieku, ich trenerami, sztabem i bardzo często
również z rodziną. Zajmuje się mentalnymi aspektami życia sportowca. Pracuje
nad koncentracją, radzeniem sobie z presją i stresem, ćwiczy metody radzenia
sobie w nowych sytuacjach. Przydaje się tutaj psychologia poznawcza,
rozwojowa, społeczna i często też kliniczna. Praca ta wiąże się nie tylko z pracą
w gabinecie, ale również z wyjazdami na zgrupowania, zawody, obozy
sportowe. Trener mentalny wykonuje taką samą pracę, ale nie może prowadzić
poradnictwa psychologicznego, zawodników z problemami z zakresu
klinicznego powinien odesłać do odpowiednich specjalistów.



PSYCHOLOG SPORTU

ROZMOWA Z PRAKTYKIEM 

1.Jak opisałaby Pani swoją ścieżkę kariery, w tym specjalności na studiach
oraz ich wpływ na Pani karierę zawodową?
Na studiach wybrałam specjalność kliniczną, bo wydawała mi się najbardziej
przydatna w pracy psychologa sportu (już wtedy, wiedziałam, że chcę się
zajmować tą dziedziną psychologii), ścieżki i fakultety wybierałam przeróżne
tak, aby poszerzać swoje horyzonty. Pracę magisterską pisałam pod opieką
Pani Profesor Hornowskiej, dotyczyła ona zjawiska flow oraz motywacji w
sporcie. Równolegle studiowałam psychologię oraz wychowanie fizyczne,
zaczęłam także powoli praktykować prowadząc treningi relaksacyjne wśród
studentów, a także uczestniczyć w sekcjach AZS i kołach naukowych.

2.Co jest ważne w Pani zawodzie?
Budowanie relacji oraz umiejętność słuchania.

3.Co by Pani doradziła studentom, którzy chcą pracować w podobnym
obszarze jak Pani?
Przydaje się lubić sport, ludzi i cały czas się uczyć. I po prostu zacząć :)

mgr Karolina Chlebosz, psycholog sportu

Polecamy zapoznać się z tą stroną: Fundacja Sportu Pozytywnego – Wszystko
o sporcie pozytywnym. Jest tutaj dużo darmowych treści, które przybliżają jak
w praktyce wygląda praca ze sportowcami :)

https://fundacjasportupozytywnego.pl/


Social media manager odpowiada za komunikację między firmą a klientem za
pomocą wszelkich dostępnych mediów społecznościowych. Często zawód ten
łączy w sobie nie tylko zadania managerskie, lecz także zarządzanie
projektami, specjalizację w zakresie marketingu wideo, copywriting i elementy
obsługi klienta. Do jego zadań należy przygotowanie całej strategii, która
sprawi, że obecność firmy w social media będzie spójna i sensowna. W tym celu
niezbędna jest wiedza o potencjalnych klientach marki, zachowaniu
internautów, sposobie ich działania. Przyda się więc wiedza nie tylko w zakresie
PR czy marketingu, lecz także w zakresie m.in. psychologii czy socjologii. Jeżeli
więc czujecie się swobodnie w przestrzeni social mediów i potraficie dotrzeć
swoimi postami do szerszej grupy odbiorców, to zawód social media managera
jest dla Was. Aby nim zostać nie trzeba spełniać szczególnych wymagań, po
prostu zacznijcie szukać stażu w którejś z firm już w trakcie studiowania -
śmiało ruszajcie tą ścieżką kariery. Jeżeli interesuje Was ta forma pracy,
wybierz specjalność: Animacja Społeczności Lokalnych, gdzie poznacie
podstawy i praktyczne wskazówki jak pracować w tym charakterze.

SOCIAL MEDIA MANAGER



PROJECT MANAGER
Project manager to osoba, która odpowiada za doprowadzenie danego
przedsięwzięcia do szczęśliwego końca (np. realizacja dużej kampanii
medialnej, otwarcie centrum handlowego, wdrożenie aplikacji do zarządzania
kontami dla banku, etc.) tak, aby (mniej lub bardziej, ale jednak): zadowolił on
swoich odbiorców, zmieścił się w budżecie czy terminach, miał sensowną jakość,
a przy okazji odniósł skuces i nie zdemotywował zespołu, który ów projekt
realizuje. Project manager to stanowisko, które niezbędne jest właściwie w
każdej funkcjonujące aktualnie firmie, a jego główne obowiązki koncentrują się
na: organizacji, prowadzeniu i podsumowywaniu spotkań (z zespołem, klientem,
kierownictwem, konsultantami, partnerami zewnętrznymi); raportowaniem
postępów prac dla wyższego kierownictwa i klienta; monitorowaniem stanu
zaangażowania i motywacji zespołu (co czasem oznacza trudne rozmowy);
rozwiązywaniem niekończących się problemów z brakiem ludzi, pieniędzy,
opóźnieniami, jakością, zaangażowaniem kluczowych osób, zmieniającym
zdanie klientem; przewodzeniem ludziom i szeroko pojęte organizowanie ich
pracy. Aby zostać Project Managerem w zasadzie można ukończy studia
podyplomowe z tego zakresu (zarządzanie projektami), ale nie jest to
konieczne - często osoby zarządzające danym projektem mają po prostu
wiedzę w zakresie jaki obejmuje projekt. I to jest wystarczające.



UX/UI DESIGNER

UX czyli User Experience to suma wszystkich reakcji i odczuć, których
doświadcza użytkownik danego produktu. UX to projektowanie doświadczeń
użytkownika, czyli dbanie o to, aby produkt wzbudzał pozytywne odczucia w
ludziach, którzy z niego korzystają. Najczęściej używa się tego terminu w
odniesieniu do produktów cyfrowych, takich jak strony internetowe, aplikacje
mobilne czy desktopowe, ale jest to termin bardzo szeroki, może dotyczyć
produktów fizycznych i usług. 

UI Designer zajmuje się natomiast projektowaniem interfejsu użytkownika.
Odpowiedzialny jest za przygotowywanie takich elementów jak widoczna
struktura strony, menu, rozkład treści, szata graficzna, galerie zdjęć. 

UX/UI designer’a można więc określić jako mieszankę psychologa, informatyka
i marketingowca. Aby zostać UX/UI Designerem należy zacząć od wyszkolenia
się w stosowaniu narzędzi używanych powszechnie do projektowania stron i
interfejsów. Później można już próbować rozpocząć swoją praktykę zawodową
w firmach oferujących staże (a tych dla UX/UI Designera jest niemało).



KARIERA NAUKOWA
Po uzyskaniu tytułu magistra, można kontynuować swoją ścieżkę w murach
uczelni. Możecie pracować jako asystenci, ale popularną drogą jest aplikacja
do Szkoły Doktorskiej. Warto jeszcze na studiach o tym pomyśleć, ponieważ w
trakcie rekrutacji, punktowana jest dodatkowa aktywność (czynny udział w
konferencjach, publikacje naukowe oraz dobrze rozpisany własny pomysł
problematyki pracy doktorskiej). 

Więcej informacji znajdziecie w zakładce "Doktoranci" na stronie UAM:
https://amu.edu.pl/doktoranci

lub w zakładce na stronie naszego Wydziału:
https://psychologia.amu.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/

UWAGA na doktorat śmiało można aplikować na inne uczelnie, w tym
medyczne, akademie wychowania fizycznego itp. Pamiętajcie, na doktorat nie
musicie iść od razu po studiach, może minąć wiele lat zanim to zrobicie. Gdy już
uzyskacie stopień doktora możecie dalej pracować w murach uczelni, jako
adiunkt, eksperymentator, wykładowca i zdobywać kolejne stopnie naukowe. 

Psychologia niejedno ma imię… co nie ułatwia decyzji, czym tak naprawdę
zająć się po studiach. Ψ przenika się z wieloma dziedzinami i nie sposób
zebrać wszystkich możliwości w jednym miejscu. Potraktujcie opisane
przykłady jako inspirację, może wykorzystacie ją w zupełnie nowy sposób 
i to Wy będziecie przykładem dla młodszych kolegów? Wszystko jest 
w Waszych rękach, nie bójcie się pytać bardziej doświadczonych od siebie,
ale też nie trzymajcie się sztywno schematów. Powodzenia!

https://amu.edu.pl/doktoranci
https://psychologia.amu.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/


Wśród młodych ludzi często dominuje przekonanie:
„Nie mogę dostać pierwszej pracy, bo wszędzie wymagane jest doświadczenie,
którego jeszcze nie zdobyłem/am”. 
Otóż nic bardziej mylnego. Dla studentów rozpoczynających swoją drogę
zawodową na rynku pracy jest bardzo dużo możliwości - bogata oferta
bezpłatnych praktyk, które coraz częściej wypierane są przez płatne staże.
Potrzebne są jedynie odpowiednie narzędzia i przygotowanie, aby z tych
możliwości skorzystać.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
 POMOCNE W POSZUKIWANIU

PIERWSZEJ PRACY/STAŻU



Gdzie je stworzyć?

 A co z listem motywacyjnym?

Ok, załóżmy, że zapoznaliście się z powyższą publikacją i mniej więcej wiecie
już, jaką treść chcielibyście zawrzeć w swoim CV. Wpisujecie w Google „kreator
CV” i pojawia się Wam kilka stron, które zachęcają, aby to z ich pomocą i w ich
szablonie wykonać CV. Zagłębiając się jednak w temat okazuje się, że
większość z nich jest płatna. I tutaj ponownie przychodzi na pomoc Biuro Karier
UAM wraz z artykułem „Stwórz niesamowite CV w Canvie”. Tutaj dowiecie się,
jak stworzyć estetyczne CV w bezpłatny sposób.

→https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/przygotuj-sie-do-targow-
pracy

Macie już gotowe CV. Zastanawiacie się jednak, co z listem motywacyjnym, 
czy on również jest Wam potrzebny? Zapoznajcie się zatem z artykułem

→https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/zawsze-nalezy-wyslac-list-
motywacyjny-wraz-z-cv.-prawdafalsz

 Jak je stworzyć?

 

Potrzebujesz dobrego CV!

Pomocną dłoń wyciąga w Waszą stronę Biuro Karier UAM przygotowując
artykuł „CV na praktykę – jak może je napisać student bez doświadczenia?”

→https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/cv-na-praktyke-jak-moze-
je-napisac-student-bez-doswiadczenia

https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/przygotuj-sie-do-targow-pracy
https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/zawsze-nalezy-wyslac-list-motywacyjny-wraz-z-cv.-prawdafalsz
https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/cv-na-praktyke-jak-moze-je-napisac-student-bez-doswiadczenia


 Przygotujcie się do rozmowy kwalifikacyjnej!

Załóżmy, że przeglądając platformy rekrutacyjne napotykacie oferty, które
Was interesują. Przesyłacie swoje CV. Otrzymujecie telefon – jesteście
zaproszeni do udziału w rekrutacji, przed Wami rozmowa rekrutacyjna!
Świetnie, tylko jak się do niej przygotować?  
Cenne wskazówki znajdziecie w artykule Biura Karier UAM:
„Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna”

→https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/rozmowa-kwalifikacyjna

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam powodzenia we
wszystkich procesach rekrutacyjnych, w których weźmiecie udział !:)

https://biurokarier.amu.edu.pl/blog/blog-wpisy/rozmowa-kwalifikacyjna


ORGANIZACJE I KOŁA NAUKOWE
Dlaczego warto zapisać się do koła naukowego bądź organizacji? Oprócz możliwości
poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach, będziecie mogli rozwijać swoją wiedzę 
i umiejętności związane z wybranym obszarem. Takie członkostwo fajnie będzie też
wyglądać w CV, jeśli opiszecie w nim pokrótce swoją rolę i zadania w danym zrzeszeniu.
Dodatkowo udział czynny w studenckim kole naukowym może pomóc w uzyskaniu
stypendium rektora.

AIESEC

AIESEC w dużej mierze zajmuje się
organizacją projektów edukacyjnych 
i konferencji. Misja, która im przyświeca od
1948r., to dążenie do osiągnięcia pokoju 
i pełnego wykorzystania potencjału
ludzkiego.
http://aiesec.pl/poznan/ 

ESN

AEGEE

PSSIAP

NZS

AD ASTRA

Poznańska sekcja ogólnoeuropejskiej
organizacji Erasmus Student Network za
cel postawiła sobie pomoc w adaptacji
przyjezdnym na programie Erasmus, 
a więc organizują imprezy, spotkania,
wycieczki i inne wydarzenia, aby studenci
czuli się tu dobrze. 
https://uam.esn.pl/pl

Europejskie Forum Studentów AEGEE
porusza takie tematy jak ekologia,
negocjacje, wymiana kulturowa, integracja
europejska czy aktywne obywatelstwo na
drodze paneli dyskusyjnych, konferencji,
debat czy szkoleń.
http://aegee.poznan.pl/

Polskie Stowarzyszenie Studentów 
i Absolwentów Psychologii za cel postawiło
sobie  aktywizację przyszłych psychologów
edukując, integrując i popularyzując wiedzę.
Odpowiada za sporo inicjatyw na uczelni
ułatwiających studentom tego kierunku
odnaleźć się na rynku pracy.
https://www.facebook.com/pssiappoznan

Niezależne Zrzeszenie Studentów wspiera
kulturalny, naukowy i społeczny rozwój
studentów. Stawia przede wszystkim na
akcje i konkursy, a członkowie korzystają z
licznych szkoleń dotyczących przywództwa,
kreowania wizerunku, zarządzania
projektem i wiele innych.
https://nzs.org.pl/

Ad  Astra    jest   zrzeszeniem    studentów   
 pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnych.   
W swoich działaniach przewidują spotkania
adaptacyjne, warsztaty i szkolenia.
Organizowane są również spotkania, by
wymieniać poglądy, podtrzymywać
przyjaźnie oraz pomagać sobie nawzajem.
https://www.facebook.com/adastraUAM/

http://aiesec.pl/poznan/
http://aegee.poznan.pl/
https://www.facebook.com/pssiappoznan
https://nzs.org.pl/
https://www.facebook.com/adastraUAM/


Nasze koła naukowe dadzą Wam przede wszystkim możliwość poszerzenia wiedzy 
w danym obszarze. W ramach ich działalności będziecie również mogli tworzyć badania,
pisać artykuły naukowe, brać udział w konferencjach i warsztatach oraz spotykać się ze
specjalistami.
Co w przypadku, kiedy interesujące Was koło nie znalazło się na liście? Pytajcie
prowadzących, czy byliby chętni na taki rodzaj pracy. W historii zdarzało się już tak, że
koła powstawały z inicjatywy studentów. Weźcie też pod uwagę, że poniższa lista może
ulegać drobnym zmianom.

Koło Naukowe Psychologii Sądowej                                             
 https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-S%C4%85 dowej-
UAM-109581594674539

Koło Naukowe Psychologii Relacji Interpersonalnych UAM
https://www.facebook.com/knpri.uam

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania          

Koło Naukowe Psychologii Kultury i Religii UAM
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-Kultury-i-Religii-
UAM-362720560450126

Koło Naukowe Psychologii LGBT UAM           

     https://www.facebook.com/knzouam

     https://www.facebook.com/knpLGBT

KOŁA NAUKOWE

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-S%C4%85dowej-UAM-109581594674539
https://www.facebook.com/knpri.uam
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-Kultury-i-Religii-UAM-362720560450126
https://www.facebook.com/knzouam
https://www.facebook.com/knpLGBT


KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii 

Koło Naukowe Psychologii Społecznej 

Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057057536574

Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych 

Koło Naukowe Psychologii Rodziny 

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej
https://www.facebook.com/zrozumiec

      https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Bliżej-Neuropsychologii-UAM- 
      115598246654029

      https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Psychologii-Społecznej-UAM-
      1776791562633843

      Informacje u opiekunek koła: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

      https://www.facebook.com/PsychologiaRodziny

 
 

      Więcej informacji: 
      https://psychologia.amu.edu.pl/studia/kola-naukowe/

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/profile.php?id%3D100057057536574&sa=D&source=docs&ust=1642634917099373&usg=AOvVaw3xuZdAv0-sLz5bmGAP5l9c
https://www.facebook.com/zrozumiec
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Bli%C5%BCej-Neuropsychologii-UAM-115598246654029
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Bli%C5%BCej-Neuropsychologii-UAM-115598246654029
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Bli%C5%BCej-Neuropsychologii-UAM-115598246654029
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Bli%C5%BCej-Neuropsychologii-UAM-115598246654029
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-Spo%C5%82ecznej-UAM-1776791562633843
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-Spo%C5%82ecznej-UAM-1776791562633843
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Psychologii-Spo%C5%82ecznej-UAM-1776791562633843
https://www.facebook.com/PsychologiaRodziny
https://psychologia.amu.edu.pl/studia/kola-naukowe/


LABORATORIA NA WYDZIALE
Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą albo nauką w którymś z laboratoriów,
szukajcie ogłoszeń o stażach (nie tylko online, w czasach edukacji stacjonarnej
ogłoszenia pojawiały się czasami tylko na kartce na drzwiach laboratorium) albo
sami piszcie, czy możecie się jakoś włączyć w działania :) 

Laboratorium Badania Działań i Poznania
http://kognilab.home.amu.edu.pl/

Laboratorium Badań Psychologicznych w Zakresie Medycyny Pracy
https://psychologia.amu.edu.pl/menu-nauka/laboratoria-
wpik/laboratorium-badan-psychologicznych-w-zakresie-medycyny-
pracy/

Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia     

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia Laboratorium 

Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii
Klinicznej 

Labolatorium Badań Rozumowań - Reasoning Research Group 

      https://www.facebook.com/UAM.labriu/

      https://laboratoriumpz.weebly.com

      https://qmmclab.home.amu.edu.pl/

      http://reasoning.amu.edu.pl/

http://kognilab.home.amu.edu.pl/
https://psychologia.amu.edu.pl/menu-nauka/laboratoria-wpik/laboratorium-badan-psychologicznych-w-zakresie-medycyny-pracy/
https://laboratoriumpz.weebly.com/
https://laboratoriumpz.weebly.com/
https://www.facebook.com/UAM.labriu/
https://laboratoriumpz.weebly.com/
https://qmmclab.home.amu.edu.pl/
https://qmmclab.home.amu.edu.pl/
http://reasoning.amu.edu.pl/
http://reasoning.amu.edu.pl/
http://reasoning.amu.edu.pl/


RADY OD AUTORÓW

Justyna: Żyjcie odważnie, nie bójcie się próbować nowych, rozwijających
rzeczy już na pierwszym roku! Tego lęku nie będziecie pamiętać za kilka
lat, a możecie potem sobie wypominać, że czegoś nie spróbowaliście tylko
dlatego, że było trudne/skomplikowane.

Martyna: Pamiętajcie, studia to nie tylko studiowanie. Rozpoczynając tę
przygodę stajecie się również członkami społeczności akademickiej,
sprawdźcie co umożliwia Wam bycie studentami UAM, studentami WPiK. 
I wiedzcie, że macie do zaoferowania więcej niż Wam się wydaje, a złe
pytania naprawdę nie istnieją, nawet jeżeli ktoś próbuje Wam powiedzieć
inaczej.

Anastazja: Macie ochotę zdobyć pierwsze doświadczenie w trakcie
studiów na praktykach/ stażu, ale obawiacie się, że to za wcześnie? 
Nic z tych rzeczy! Przez cały okres Waszych studiów, już od pierwszego
roku, stanowicie źródło cennych zasobów dla pracodawców. Warto
próbować i aplikować, bo wczesne zdobywanie doświadczeń
zawodowych naprawdę później owocuje :)

Aleksandra: Już na pierwszym czy drugim roku starajcie się znaleźć
grupę dobrych znajomych. Otwartych, serdecznych i nieoceniających
ludzi na psychologii nie brakuje. Możecie z nimi nie tylko imprezować, ale
wymieniać się notatkami i wspólnie przygotowywać się do sesji. Takie
wsparcie, podczas całego toku studiowania, uważam za niezastąpione! 

Marcin: Pamiętajcie o tym aby zawsze kierować się swoim sercem. Róbcie
to co lubicie i poznawajcie nowe rzeczy, nie warto przejmować się i żyć
zgodnie z tym czego oczekują od Was inni. Powodzenia w nauce i widzimy
się po drugiej, bardziej “zawodowej” stronie! 



POŻEGNANIA CZAS... :)
I w tym momencie przygoda z naszym Informatorem dobiega końca… a może
właśnie się rozpoczyna? Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do
tego, aby Psychologię studiować proaktywnie! Wszystkie treści, które tu
zawarliśmy, potraktujcie jako inspirację – równie dobrze możecie sami
wyznaczać nowe, niezbadane drogi, testować, próbować, po czym stworzyć
podobny poradnik dla przyszłych roczników! Rynek pracy nie stoi w miejscu, on
nieustannie się przekształca, zmienia się zapotrzebowanie, zmienia się
specyfika zawodów. 

Życzymy Wam powodzenia w realizacji siebie i swoich aspiracji zarówno 
w trakcie studiów, jak i po ich ukończeniu!

               
                    Wyruszcie na podbój kariery! Do zobaczenia na szlaku :)


