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Studenckie Praktyki Zawodowe
Wychowanie fizyczne
Język obcy
Fakultet 1
Fakultet 2
Fakultet 3
Fakultet 4
Fakultet 5
Fakultet 6
Wprowadzenie do przedsiębiorczości
Seminarium roczne empiryczne
Seminarium magisterskie
Przygotowanie pracy magisterskiej, egzamin dyplomowy
Przedmioty specjalnościowe






SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA BIZNESU,RYNKU PRACY i ZARZĄDZANIA:
Zarządzanie konfliktami: zaufanie i współpraca
Psychologiczne mechanizmy zachowań pracodawcy
Patologie społeczne
Psychologiczne mechanizmy motywacyjne pracowników
Zarządzanie ścieżkami rozwoju: rozwój własny, rozwijanie zespołów
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów
Podejmowanie decyzji menedżerskich. Systemy menedżerskie
Mechanizmy psychologiczne związane z postrzeganiem pieniądza, wartości,
inwestycji i zachowania na rynkach finansowych
Zarządzanie wiedzą i doskonalenie kompetencji w organizacji
Bank wiedzy o psychologii w biznesie
Psychologiczne metody wspierania pracowników
Psychologia międzykulturowa









SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA ROZWOJU, DOJRZAŁOŚCI I SAMOREALIZACJI:
Potencjał rozwoju człowieka
Jak rozpoznać ryzyko rozwojowe i jak pomagać
Patologie społeczne
Psychologia człowieka dorosłego
Zmiany osobowości w okresie życia dorosłego
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów


















Dojrzałość, satysfakcja i sens życia
Osobowość i styl życia
Koncepcja psychologii humanistycznej
Procesy poznawcze, emocjonalne i przystosowawcze w okresie dorosłym
Strategie interwencji kryzysowej
Psychologia międzykulturowa















SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA SĄDOWA:
Psychologia sądowa - zagadnienia ogólne
Elementy kryminologii i wiktymologii
Patologie społeczne
Psychologia penitencjarna - zagadnienia ogólne
Psychologia uczestników procesu sądowego
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów
Psychologiczne metody badania sądowego
Resocjalizacja i funkcjonowanie instytucji resocjalizacyjnych
Alternatywne metody oddziaływań psychokorekcyjnych
Etyka w pracy psychologa sadowo - penitencjarnego
Opiniowanie. ekspertyzy psychologiczno-sądowe
Psychologia międzykulturowa
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Społeczeństwo i kultura - aspekty psychologiczne
Psychologiczne aspekty tożsamości, zmiany i rozwoju tożsamości
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Kody kulturowe. Komunikacja międzykulturowa
Transgresje
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów
Subiektywne wartości w kulturze
Od kryzysu do kompetencji międzykulturowych
Psychologia wartości w badaniach międzykulturowych
Mentoring międzykulturowy
Adaptacja kulturowa i psychologiczna
Psychologia międzykulturowa









SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA SPORTU, ZDROWIA, LIFE-STYLE, COACHING:
Psychologia wybranych dyscyplin sportowych
Metody i techniki treningu psychologicznego w sporcie
Patologie społeczne
Motywacja w sporcie
Stres i lęk sportowy
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
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Diagnoza, monitoring i trening wybranych zmiennych psychologicznych i
psychometrycznych w sporcie
Psychologiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie
Psychofizjologia i biofeedback
Techniki wmacniające koncentrację i umiejętność skupienia uwagi
Monitoring i trening optymalnej sprawności psychomotorycznej
Psychologia międzykulturowa















SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I DOROSŁYCH:
Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży
Zaburzenia rozwoju psychicznego u dzieci, młodzieży i dorosłych
Patologie społeczne
Diagnoza neuropsychologiczna
Zasady opiniowania w psychologii klinicznej w różnych okresach rozwojowych
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów
Diagnoza funkcjonowania intelektualnego
Społeczne, kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia psychicznego w cyklu życia
Stres, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia spowodowane stresem
Wprowadzenie do psychoonkologii
Psychologia jakości życia
Psychologia międzykulturowa















SPECJALNOŚĆ PSYCHOPROFILAKTYKA I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
Główne założenia psychoprofilaktyki
Wstęp do poradnictwa psychologicznego
Patologie społeczne
Umiejętności i kompetencje pomagającego
Kontrakt terapeutyczny. Aspekty etyczne w pracy pomocowej
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów
Terapia indywidualna i grupowa
Pomoc psychologiczna rodzinom dysfunkcjonalnym
Pomoc psychologiczna osobom uzależnionym, członkom subkultur i sekt religijnych
Wolontariat grupy wsparcia
Interwencja kryzysowa
Psychologia międzykulturowa








SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA MEDIÓW:
Psychologia grupy
Rodzina i nowe media
Patologie społeczne
Szkoła i nowe media
Psychologia twórczości
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów























Elementy prawa dla psychologów
Stres informacyjny
Procesy poznawcze a Internet i świat cyfrowy
Psychologia przemocy w cyberprzestrzeni
Komunikacja marketingowa i PR z wykorzystaniem najnowszych mediów
Etyka mediów społecznościowych
Psychologia międzykulturowa
SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA TRANSPORTU:
Podstawy psychologii transportu
Zaburzenia psychiczne jako czynnik ryzyka w transporcie drogowym, morskim i
lotniczym
Patologie społeczne
Ryzyko i stres w ruchu transportowym
Predyspozycje i ograniczenia sprawności kierowcy, pilota, kontrolera ruchu
lotniczego, maszynistów a bezpieczeństwo
Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
Elementy prawa dla psychologów
Uzależnienia w psychologii transportu
Metodyka psychologicznych badań w psychologii transportu
Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych
Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego, morskiego i lotniczego
Case study psychologia transportu - badanie, analiza przypadku, interpretacja
wyników
Psychologia międzykulturowa
Wyżej wymieniony katalog przedmiotów obowiązuje w roku akademickim
2017/2018.W związku z wdrażanymi od 01.10.2018 r. zmianami przepisów, wyżej
wymienione przedmioty mogą ulec zmianie.
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