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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW  

PSYCHOLOGIA  

Jednolite studia magisterskie 

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 

Wydział Nauk Medycznych 
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 o zdrowiu – 63% 
Psychologia – 37% 

Dyscyplina wiodąca: 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: 

 
3854 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta oraz 
sylwetka absolwenta: 

Magister  

 
Absolwent 5-letnich, jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku Psychologia w 
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 
uzyskuje wiedzę oraz posiada praktyczne 
umiejętności w zakresie profilaktyki i terapii 
psychologicznej niezbędne do wykonywania 
zawodu psychologa. Jest wszechstronnie 
przygotowany do pracy szczególnie w 
szpitalach publicznych, jak i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach 
naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo 
- rozwojowych oraz w instytucjach 
zajmujących się poradnictwem z zakresu 
edukacji prozdrowotnej oraz prowadzeniem 
praktyki psychologicznej po uzyskaniu 
odpowiednich uprawnień.  

 

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

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

Wymiar: 100 godzin/ 6 ECTS 
Praktyki zawodowe odbywane są w oddziałach 
uniwersyteckich 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: 

W dyscyplinie wiodącej (nauki o zdrowiu) oraz 
drugiej dyscyplinie (psychologia), do której 
odnoszą się efekty kształcenia zawierają się 
zajęcia z dziedziny nauk społecznych. 
Łączna liczba punktów ECTS zajęć z dziedziny 
nauk humanistycznych wynosi 7.  
 
Załącznik A  
 

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

Istotnym elementem Misji Uniwersytetu 
Medycznego zapisanej w Strategii rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 
2013- 2022 jest dbałość o rozwój kompetentnej 
kadry zawodów medycznych w oparciu o 
zasoby naukowe i dydaktyczne. Uczelnia 
zakłada świadome uczestnictwo całej 
społeczności akademickiej w dokonujących się 
zmianach rynkowych z troską o jakość  
i konkurencyjność kształcenia, a także 
zwiększanie świadomości kształcących i 
kształconych w obszarze nauk medycznych i 
nauk o zdrowiu o potrzebie ciągłego rozwoju 
oraz konieczności czerpania wiedzy z osiągnięć 
nauki i gospodarki. 
Powyższe, w powiązaniu z tendencjami w 
branży medycznej nakazuje Uczelni 
konieczność profilowania oferty kształcenia 
tak, aby kandydaci na studia mieli możliwość z 
jednej strony podjęcia konkretnego kierunku 
studiów z pełną świadomością swojej 
przyszłości zawodowej, a kończący je 
absolwenci płynnie zasilali zespoły leczące w 
podmiotach medycznych. 
Obecnie w każdym dziale medycyny istniejące 
rekomendacje podkreślają, że najwyższa jakość 
opieki gwarantowana będzie, jeśli pacjent 
zostanie zaopiekowany wielospecjalistycznie.  
Tworzenie zespołów wielospecjalistycznych to 
proces, który wymaga integracji kwalifikacji i 
kompetencji specjalistów dla dobra pacjenta, co 
leży u podstaw holistycznego podejścia do 
pacjenta. Samo schorzenie wywołuje problemy 
psychospołeczne nie tylko pacjenta, ale jego 
rodziny i otoczenia. Evidence Based Medicine 
potwierdza, że jeśli pacjent jest prowadzony 
przez zespół specjalistów z uwzględnieniem 
pomocy psychologicznej, wpływa to istotnie na 
jakość opieki i efekty całego procesu leczenia.  
Określona w strategii Wizja Uczelni podkreśla, 
że „kształcenie w zawodach medycznych łączy 
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się z naukową współpracą zespołów 
badawczych wewnątrz niej i między uczelniami, 
dla lepszego rozumienia obecnego stanu 
wiedzy i osiągnięć w obszarze medycyny”. Stąd 
koncepcja utworzenia kierunku Psychologia w 
oparciu o zasoby kadrowe i tradycje kształcenia 
Uniwersytetu Medycznego stanowi odpowiedź 
na potrzeby rynku i wyzwania procesu 
leczniczego, monitorowanego w oparciu o bazę 
jednostek klinicznych UMLUB, dla których 
Uniwersytet jest podmiotem tworzącym. 

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 
Przedmioty związane z badaniami 
prowadzonymi w Uczelni przedstawiono w 
formie tabeli w załączniku B.  
Łączna liczba ECTS wynosi 161 
 
Załącznik B.  
Przedmioty obowiązkowe: 83 ECTS 
Przedmioty do wyboru: 78 ECTS 
 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS 
koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie  

Załącznik C 

Przedmioty do wyboru: 90 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) 

63% punktów ECTS - nauki o zdrowiu  

37% punktów ECTS - psychologia 

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

Główne cele kształcenia to przygotowanie 
absolwenta do pracy w różnych jednostkach 
ochrony zdrowia. W toku studiów student 
otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu 
dyscyplin: nauk o zdrowiu i psychologii. Zajęcia 
z dziedziny nauk społecznych stanowią 
dopełnienie profilu „medycznego” 
planowanego kierunku psychologia. 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: 

Polityka rekrutacyjna w Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie realizowana jest w 
oparciu o procedury regulujące zasady doboru 
kandydatów oparte na jasnych i czytelnych 
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kryteriach uwzględniające zasadę zapewnienia 
równych szans w podjęciu kształcenia 
wszystkim kandydatom, którzy uzyskali 
najwyższą punktację, z przedmiotów objętych 
postępowaniem rekrutacyjnym, mieszczącą się 
w ramach limitów miejsc i w terminie złożą 
komplet wymaganych dokumentów. 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na 
studia na kierunek psychologia będą 
kwalifikowani na podstawie wyników z 
egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów:  
Obowiązkowo: Język polski – poziom rozszerzony 
Do wyboru dwa przedmioty - poziom 
rozszerzony lub podstawowy- spośród: 
Język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, 
geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka. Do obliczenia wyniku stosowany będzie 
przelicznik: poziom podstawowy x1; poziom 
rozszerzony x2. 
W postępowaniu rekrutacyjnym będą 
uwzględniane osiągnięcia w ogólnopolskich 
olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach 
międzynarodowych oraz konkursach 
międzynarodowych i ogólnopolskich, z 
przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na 
studia, stosownie do postanowień uchwały 
Senatu. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia 
centralnego oraz medaliści i uczestnicy finałów 
olimpiad międzynarodowych, ubiegający się o 
przyjęcie na studia otrzymują maksymalna liczbę 
punktów z każdego przedmiotu będącego 
podstawą rekrutacji. Natomiast laureaci 
konkursów międzynarodowych i krajowych 
otrzymują maksymalną liczbę punktów z 
przedmiotu objętego konkursem, w pozostałym 
zakresie obowiązuje ich postępowanie 
kwalifikacyjne jak innych kandydatów na studia 
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 
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 realizacji w UMLUB. 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy 
uczestniczących w opracowywaniu efektów uczenia się 

Interesariusze wewnętrzni: Samorząd 
Studentów UMLUB 
Interesariusze zewnętrzni:  
Psychologowie zatrudnieni w jednostkach 
zewnętrznych 
Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie 
Lubelski Klaster Medyczny 
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ZAŁĄCZNIK A 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS z dziedziny nauk humanistycznych 

 

Lp. Nazwa przedmiotu (przedmioty obowiązkowe) Liczba ECTS 

1.  Filozofia 2 

2.  Logika 1 

3.  Etyka zawodu psychologa 2 

RAZEM 5 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu (przedmioty do wyboru) Liczba ECTS 

1.  Antropologia 2 

RAZEM 2 

 

Łączna liczba punktów ECTS z dziedziny nauk humanistycznych wynosi 7 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK B  

 

Wykaz przedmiotów związanych z badaniami prowadzonymi w uczelni 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 

ECTS 

1.  Podstawy anatomii układu nerwowego 3 

2.  Neurobiologiczne mechanizmy zachowania I 4 

3.  Podstawy genetyki 2 

4.  Neurobiologiczne mechanizmy zachowania II 4 

5.  Podstawowe metody statystyczne 4 

6.  Neurologia rozwojowa 2 

7.  Zaawansowane metody statystyczne 2 

8.  Psychopatologia zjawisk społecznych 3 

9.  Neurologia kliniczna dorosłych 2 

10.  Neuropsychologia 2 

11.  Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 4 

12.  Psychologia kliniczna dorosłych 4 

13.  Diagnostyka zaburzeń psychicznych 2 

14.  Psychologiczne aspekty choroby somatycznej 2 

15.  Podstawy neuroobrazowania 1 
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16.  Podstawy psychiatrii i psychopatologii 4 

17.  Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 2 

18.  Uzależnienia 1 

19.  Zaburzenia psychosomatyczne i somatomorficzne 2 

20.  Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych 2 

21.  Komputerowe metody diagnostyczne 3 

22.  Psychologia zdrowia 3 

23.  Psychoterapia 6 

24.  Psychoonkologia 3 

25.  Psychokardiologia 3 

26.  Psychoseksuologia 3 

27.  Ratownictwo medyczne 1 

28.  Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 

29.  Psychologia sądowa z kryminologią 2 

30.  Kliniczne studium przypadku 3 

31.  Duchowość i podmiotowość człowieka w chorobie 2 

RAZEM 83 

 

 

 

Wykaz przedmiotów związanych z badaniami prowadzonymi w uczelni 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

 

L.p. Nazwa przedmiotu Liczba 

ECTS 

1.  Socjologia medycyny 2 

2.  Podstawy immunologii 2 

3.  Radzenie sobie ze stresem 2 

4.  Komunikacja interpersonalna 2 

5.  Psychoneuroimmunologia 2 

6.  Podstawy endokrynologii 2 

7.  Rozmowa i wywiad psychologiczny 2 

8.  Kontakt i komunikacja z dzieckiem 2 

9.  Zastosowania SPSS 2 

10.  Redakcja prac naukowych 2 

11.  Wprowadzenie do programu STATISTICA 2 

12.  Choroby wieku rozwojowego 2 
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13.  Biopsychospołeczne aspekty choroby dziecka 2 

14.  Problemy adolescencji 2 

15.  Mózgowe porażenie dziecięce 2 

16.  Testy neuropsychologiczne 2 

17.  Choroby neurodegeneracyjne 2 

18.  Podstawy diagnostyki zaburzeń wrodzonych 2 

19.  Zaburzenia zdrowia psychicznego dorosłych 2 

20.  Zaburzenia odżywiania 2 

21.  Podstawy zaburzeń nabytych 2 

22.  Budowanie programów profilaktycznych 2 

23.  Uzależnienia behawioralne 2 

24.  Psychologia niepełnosprawności 2 

25.  Psychiatria sądowa 2 

26.  Psychotraumatologia 2 

27.  Psychofarmakologia 2 

28.  Psychologia rehabilitacji 2 

29.  Neuroradiologia 2 

30.  Psychologia w ginekologii i położnictwie 2 

31.  Podstawy onkologii i hematologii 2 

32.  Podstawy reumatologii 2 

33.  Podstawy transplantologii 2 

34.  Psychologia bólu 2 

35.  Psychologiczne aspekty chirurgii 2 

36.  Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia 2 

37.  Psychogenne zaburzenia mowy 2 

38.  Bioetyka 2 

39.  Biofeedback 2 

RAZEM 78 

 

Wykaz przedmiotów związanych z badaniami prowadzonymi w uczelni 

Łączna liczba ECTS wynosi  161 
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ZAŁĄCZNIK C 

 

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

punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie 

 

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

 

Lp. 

Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR II 

1. Terminologia psychologiczna w języku angielskim I 2 

2. Socjologia medycyny 2 

3. Antropologia 2 

4. Podstawy immunologii 2 

5. Radzenie sobie ze stresem 2 

6. Komunikacja interpersonalna 2 

RAZEM 12 

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR III 

1. Terminologia psychologiczna w języku angielskim II 2 

2. Psychoneuroimmunologia 2 

3. Psychologia międzykulturowa i wielojęzyczność 2 

4. Podstawy endokrynologii 2 

5. Rozmowa i wywiad psychologiczny 2 

6. Kontakt i komunikacja z dzieckiem 2 

RAZEM 12 
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Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR IV 

1. Zastosowania SPSS 2 

2. Redakcja prac naukowych 2 

3. Wprowadzenie do programu STATISTICA 2 

4. Psychologia rodziny 2 

5. Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego 2 

6. Choroby wieku rozwojowego 2 

RAZEM 12 

 
 
 
 
 
 

 

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR V 

1. Biopsychospołeczne aspekty choroby dziecka 2 

2. Problemy adolescencji 2 

3. Mózgowe porażenie dziecięce 2 

4. Testy neuropsychologiczne 2 

5. Choroby neurodegeneracyjne 2 

6. Podstawy diagnostyki zaburzeń wrodzonych 2 

RAZEM 12 
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Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR VI 

1. Zaburzenia zdrowia psychicznego dorosłych 2 

2. Zaburzenia odżywiania 2 

3. Podstawy zaburzeń nabytych 2 

4. Budowanie programów profilaktycznych 2 

5. Uzależnienia behawioralne 2 

6. Psychologia internetu 2 

RAZEM 12 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR VII 

1. Psychologia niepełnosprawności 2 

2. Psychiatria sądowa 2 

3. Psychotraumatologia 2 

4. Psychofarmakologia 2 

5. Psychologia rehabilitacji 2 

6. Neuroradiologia 2 

RAZEM 12 
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Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR VIII 

1. Psychologia w ginekologii i położnictwie 2 

2. Podstawy onkologii i hematologii 2 

3. Podstawy reumatologii 2 

4. Podstawy transplantologii 2 

5. Psychologia bólu 2 

6. Psychologiczne aspekty chirurgii 2 

RAZEM 12 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR IX 

1. Resocjalizacja 2 

2. Zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia 2 

3. Psychogenne zaburzenia mowy 2 

4. Bioetyka 2 

5. Orzecznictwo psychologiczne 2 

6. Aspekty prawne w psychologii 2 

RAZEM 12 
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Przedmioty do wyboru, każdy student wybiera przedmioty w łącznej liczbie 10 ECTS. 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu Liczba 

ECTS 

SEMESTR X 

1. Dialog motywujący 2 

2. Podstawy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 2 

3. Biofeedback 2 

4. Arteterapia 2 

5. Wprowadzenie do coachingu 2 

6. Psychologia sztuki 2 

RAZEM 12 

 


