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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW  

PSYCHOLOGIA  

I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Kierunek studiów: 

 
Psychologia  

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których odnoszą się efekty 
uczenia się  

nauki medyczne, nauki o zdrowiu 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki  

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 
10 semestrów 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów: 

300 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
2995 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 
sylwetka absolwenta: 

Mgr psychologii 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

294 ECTS 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 
oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach tych praktyk: 

Wymiar: 100 godzin/ 5 ECTS 
Praktyki zawodowe odbywane są w 
oddziałach szpitali klinicznych 
zatrudniających psychologa klinicznego. 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych, nie mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

Nauki humanistyczne: 20 ECTS 
Nauki społeczne: 30 ECTS 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, Wydziału oraz 
strategią ich rozwoju: 

 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne – profil 
praktyczny 

Wykaz zajęć związanych z prowadzonymi w Uczelni 
badaniami naukowymi – profil ogólnoakademicki (nazwa 
modułu/ przedmiotu, liczba ECTS) 

Profil ogólnoakademicki 
Moduły związane z badaniami prowadzonymi 
w Uczelni: 
Nauki Podstawowe Medyczne – 50 ECTS 
Nauki Podstawowe o Zdrowiu – 33 ECTS 
Nauki Kierunkowe o Zdrowiu – 52 ECTS 
 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS  

Warsztat metodologiczno-empiryczny: 6 
ECTS 
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koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie  
Przedmioty specjalnościowe: 69 ECTS 

Seminarium magisterskie: 18 ECTS 

 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w całkowitej 
liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 
na danym kierunku (w przypadku przyporządkowania kierunku 
do więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

80% punktów ECTS stanowią dziedziny nauk 
o zdrowiu i nauk medycznych 

 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

Główne cele kształcenia to przygotowanie 
absolwenta do pracy w ośrodkach ochrony 
zdrowia. W toku studiów student otrzymuje 

pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw 
medycyny i nauk o zdrowiu. Przedmioty z 

obszaru nauk społecznych stanowią 
dopełnienie profilu „medycznego” kierunku 

psychologia. Planowane uruchomienie dwóch 
specjalności: psychologii klinicznej i 

psychologii zdrowia stanowią  kontynuację 
głównych celów kształcenia. Baza kliniczna 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń 

i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo 
planowane jest prowadzenie zajęć w 

warunkach symulowanych w Centrum 
Symulacji Medycznej. Absolwenci mogą 

podjąć dalsze kształcenie podyplomowe, także 
w ramach oferty edukacyjnej UMLUB, jak 

również mogą ubiegać się o miejsce w Szkole 
Doktorskiej. Po rocznym doświadczeniu w 

pracy klinicznej, absolwent może podjąć 
czteroletni proces uzyskiwania specjalizacji w 
psychologii klinicznej możliwy do uzyskania w 

UMLUB. 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne (oczekiwane 
kompetencje kandydata) oraz uznawalność dotychczas 
zdobytych efektów uczenia się: 

O przyjęcie na studia na kierunku Psychologia 
w UMLUB mogą ubiegać się osoby po 

uzyskaniu matury. Najwyższe wyniki matur z 
przedmiotów: biologia, j. polski, matematyka, 
chemia będą decydowały o przyjęciu na studia 
Laureaci olimpiad z w/w przedmiotów będą 

mieli pierwszeństwo podczas rekrutacji.  
Uznanie dotychczas zdobytych efektów 
kształcenia studentowi jest możliwe na 

podstawie porównania zawartości 
przedstawionych do analizy sylabusów. 

Analizy dokonuje koordynator przedmiotu, 
który realizuje podobne efekty kształcenia a 
zatwierdza koordynator kierunku studiów. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy 
uczestniczących w opracowywaniu efektów uczenia się 

Interesariusze wewnętrzni: Samorząd 
Studentów 
Interesariusze zewnętrzni: Psychologowie 
zatrudnieni w jednostkach zewnętrznych 
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