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LISTA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Z PODZIAŁEM NA EFEKTY 
PRZYPISANE DO DYSCYPLINY  

 
 
 
 
 
 
 
 



WIEDZA 
 

LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

1 K_W01 Zna koncepcje psychologiczne człowieka opisujące jego 
funkcjonowanie w zdrowiu i w chorobie, posiada wiedzę o miejscu 
psychologii w systemie nauk. 

psychologia 

2 K_W02 Posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii istotną dla zrozumienia 
biologicznych podstaw zachowania człowieka. 

nauki o zdrowiu 

3 K_W03 Zna terminologię i podstawowe koncepcje z zakresu neuronauki i 
neuropsychologii. 

nauki o zdrowiu 

4 K_W04 Rozumie procesy rządzące rozwojem psychicznym człowieka w ciągu 
życia oraz posiada wiedzę na temat możliwych zakłóceń rozwoju. 

nauki o zdrowiu 

5 K_W05 Posiada wiedzę na temat podstawowych zjawisk społecznych i 
zagadnień psychologii społecznej. 

psychologia 

6 K_W06 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych i 
problematyki zdrowia psychicznego. 

nauki o zdrowiu 

7 K_W07 Zna najważniejsze koncepcje psychologii poznawczej. psychologia 

8 K_W08 Rozróżnia podstawowe koncepcje osobowości człowieka oraz posiada 
wiedzę z zakresu psychologii różnic indywidualnych. 

psychologia 

9 K_W09 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych wobec 
psychologii: filozofii, socjologii, technologii informacyjnej oraz nauk 
medycznych. 

psychologia 

10 K_W10 Rozumie zasady metodologii badań naukowych oraz metody 
statystycznej analizy wyników. 

nauki o zdrowiu 

11 K_W11 Identyfikuje zastosowanie psychologii w obszarze działań 
diagnostycznych i pomocowych, zwłaszcza w obrębie psychologii 
klinicznej i psychologii zdrowia. 

psychologia 

12 K_W12 Posiada wiedzę o psychometrycznych podstawach narzędzi 
badawczych i diagnostycznych, ich przeprowadzaniu i interpretacji 
wyników. 

psychologia 



LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

13 K_W13 Posiada wiedzę na temat wyjaśniania adaptacyjnego i 
dezadaptacyjnego funkcjonowania człowieka w różnych kontekstach i 
warunkach społecznych. 

nauki o zdrowiu 

14 K_W14 Zna etapy i zasady dokonywania diagnozy psychologicznej. psychologia 

15 K_W15 Zna etyczne, prawne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania 
prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego w 
psychologii oraz udzielania pomocy psychologicznej. 

psychologia 

16 K_W16 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i intelektualnej oraz prawa autorskiego. 

nauki o zdrowiu 

17 K_W17 Rozumie społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wykonywania 
zawodu psychologa. 

psychologia 

18 K_W18 Posiada podstawową orientację w terminologii nauk medycznych. nauki o zdrowiu 

19 K_W19 Posiada podstawową wiedzę medyczną o schorzeniach 
neuropsychiatrycznych i metodach ich leczenia. 

nauki o zdrowiu 

20 K_W20 Posiada rozszerzoną wiedzę o neuropsychologicznych następstwach 
schorzeń somatycznych i psychicznych występujących u osób 
dorosłych, dzieci i młodzieży. 

nauki o zdrowiu 

21 K_W21 Posiada wiedzę o biologicznych i biochemicznych mechanizmach 
schorzeń mózgu oraz wiedzę o biologicznych i biochemicznych 
mechanizmach chorób psychicznych. 

nauki o zdrowiu 

22 K_W22 Zna mózgowe mechanizmy zaburzeń funkcji poznawczych i 
emocjonalnych powstałych wskutek nabytych i wrodzonych uszkodzeń 
ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w przypadkach uszkodzeń 
ogniskowych jak i uogólnionych zmian zwyrodnieniowych. 

nauki o zdrowiu 

23 K_W23 Zna podstawy neuroanatomii, neurofizjologii, neuropatologii oraz 
obrazowania struktur mózgu w normie i patologii. 

nauki o zdrowiu 

24 K_W24 Posiada wiedzę o metodach diagnostycznych przydatnych w 
diagnozie neuropsychologicznej. 

nauki o zdrowiu 

25 K_W25 Zna podstawy wiedzy o języku, relacjach pomiędzy kompetencją 
językową a funkcjonowaniem poznawczym, zaburzeniach funkcji 
językowych oraz o terapii tych zaburzeń. 

nauki o zdrowiu 



LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

26 K_W26 Zna metodologiczne podstawy pracy neuropsychologa. nauki o zdrowiu 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

1 K_U01 Dokonuje analizy koncepcji psychologicznych, wskazując na istotne 
podobieństwa i różnice w zakresie ich założeń filozoficznych, 
epistemologicznych i metodologicznych. 

psychologia 

2 K_U02 Potrafi wyszukiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, 
z wykorzystaniem Internetu, ze świadomością działających w nim 
mechanizmów. 

nauki o zdrowiu 

3 K_U03 Integruje informacje z różnych koncepcji psychologicznych na temat 
prawidłowego i zaburzonego rozwoju procesów psychicznych w cyklu 
życia człowieka, zwłaszcza procesów poznawczych, emocjonalnych i 
motywacyjnych oraz relacji społecznych. 

psychologia 

4 K_U04 Umie zaplanować, przygotować i przeprowadzić badania empiryczne, 
a także dokonać analizy statystycznej i interpretacji wyników. Potrafi 
poprawnie zoperacjonalizować zmienne oraz umiejętnie stosuje i 
interpretuje narzędzia statystyczne. 

nauki o zdrowiu 

5 K_U05 Potrafi dokonać trafnej i rzetelnej diagnozy psychologicznej z 
wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod. 

psychologia 

6 K_U06 Potrafi stworzyć scenariusze postępowania diagnostycznego, 
profilaktycznego i pomocowego dla osób z grup niskiego i wysokiego 
ryzyka problemów i zaburzeń psychicznych, w różnych kontekstach 
środowiskowych i życiowych. 

nauki o zdrowiu 

7 K_U07 Potrafi wykorzystać możliwości komputerowych pakietów 
statystycznych w analizie wyników badań naukowych. 

nauki o zdrowiu 

8 K_U08 Potrafi w jasny i zrozumiały sposób prezentować wyniki badań 
naukowych, zarówno ustnie jak i pisemnie. 

nauki o zdrowiu 

9 K_U09 Potrafi skonstruować trafne i rzetelne narzędzia badawcze do pomiaru 
podstawowych procesów i właściwości psychicznych jednostki 

psychologia 

10 K_U10 Umie nawiązać kontakt i prowadzić postępowanie diagnostyczne z 
osobami i grupami społecznymi w obliczu różnych wyzwań i zagrożeń. 

psychologia 



11 K_U11 Potrafi posługiwać się językiem angielskim, z uwzględnieniem 
specjalistycznego słownictwa psychologicznego, na poziomie B2+ 

nauki o zdrowiu 

12 K_U12 Posiada zdolność świadomego i efektywnego komunikowania się oraz 
negocjacji. 

nauki o zdrowiu 

13 K_U13 Potrafi tworzyć rzetelne i oparte o wiedzę naukową programy 
pomocowe, samodzielnie i we współpracy z zespołem. 

nauki o zdrowiu 

14 K_U14 Posiada umiejętność obserwowania, interpretowania i wyjaśniania 
ludzkich zachowań w kontekście predyspozycji biologicznych, 
wzorców osobowościowych i sytuacji społecznej. 

nauki o zdrowiu 

15 K_U15 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania i zagrożenia w zawodowej 
praktyce psychologicznej. 

psychologia 

16 K_U16 Potrafi wyjaśnić funkcjonowanie psychospołeczne osoby na podstawie 
zastosowania odpowiednich koncepcji i modeli osobowości 
wskazujących na mechanizmy intrapsychiczne i ich uwarunkowania 
oraz wykorzystać tę wiedzę w postępowaniu diagnostycznym. 

psychologia 

17 K_U17 Umie zaplanować i przeprowadzić eksperymenty służące do 
weryfikacji problemów z zakresu psychologii procesów poznawczych, 
emocji i motywacji. 

psychologia 

18 K_U18 Umie odróżnić zespoły zaburzeń będących następstwem uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego od objawów agrawacji, symulacji, 
zaburzeń czynnościowych wykorzystując do tego wiedzę 
neuropsychologiczną i medyczną 

nauki o zdrowiu 

19 K_U19 Potrafi samodzielnie ocenić wartość prac naukowych z zakresu 
neuropsychologii i dyscyplin pokrewnych 

nauki o zdrowiu 

20 K_U20 Umie wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę o mózgu we własnej 
pracy klinicznej i naukowej 

nauki o zdrowiu 

 
 

KOMPETENCJE 
 

LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

1 K_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego 
dokształcania się, poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz 
jest gotowy do ich zmiany otrzymując nowe dane i argumenty. 

nauki o zdrowiu 



LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

2 K_K02 Rozpoznaje ograniczenia diagnostyczne i lecznicze oraz potrzeby 
edukacyjne, a także potrafi zaplanować własną działalność 
edukacyjną. 

nauki o zdrowiu 

3 K_K03 Propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne w swoim 
środowisku pracy, rozpoznaje potencjalne zagrożenia dla zdrowia 
psychicznego i somatycznego. 

psychologia 

4 K_K04 Postępuje etycznie w swojej działalności diagnostycznej, badawczej i 
publikacyjnej oraz w obszarze udzielania pomocy psychologicznej.  

psychologia 

5 K_K05 Jest wrażliwy na zagadnienia uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób. Respektuje zasadę rzetelności w prowadzeniu 
badań, przekazywaniu wiedzy i nauczaniu innych. 

nauki o zdrowiu 

6 K_K06 Ma świadomość konieczności rzetelnego popularyzowania wiedzy z 
zakresu psychologii i wykorzystywania jej w różnych obszarach pracy 
zawodowej. 

psychologia 

7 K_K07 Odnajduje się w interdyscyplinarnym zespole, umie współpracować z 
przedstawicielami różnych dziedzin zajmujących się działaniami 
diagnostycznymi, pomocą i optymalizowaniem funkcjonowania ludzi w 
różnych warunkach społecznych, środowiskowych i zdrowotnych.  

nauki o zdrowiu 

8 K_K08 Umie działać profesjonalnie - zarówno jako członek zespołu jak i jako 
lider, także w warunkach nietypowych, kryzysowych, pod presją i w 
stresie. 

nauki o zdrowiu 

9 K_K09 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. nauki o zdrowiu 

10 K_K10 Okazuje szacunek wobec pacjenta/ klienta i zrozumienie dla różnic 
światopoglądowych i kulturowych. 

psychologia 

11 K_K11 Przestrzega tajemnicy zawodowej oraz wszelkich praw pacjenta.  psychologia 



LP Symbol Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 
efektów do 
dyscypliny 

12 K_K12 Przejawia prospołeczną postawę wobec osób o różnych potrzebach w 
zakresie wsparcia i pomocy psychologicznej; potrafi z nimi nawiązać 
kontakt i przeprowadzić rozmowę diagnostyczną w celu ustalenia 
priorytetów w działaniu. 

psychologia 

13 K_K13 Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z 
potrzebującym pomocy. 

psychologia 

14 K_K14 Kieruje się dobrem pacjenta/ klienta stawiając je na pierwszym 
miejscu. 

psychologia 

15 K_K15 Potrafi nawiązać kontakt i współpracować z różnymi grupami 
społecznymi, w odmiennych warunkach środowiskowych. 

nauki o zdrowiu 

16 K_K16 Efektywnie współpracuje z innymi specjalistami (m.in. lekarzami, 
logopedami, fizjoterapeutami) w procesie diagnozy i terapii pacjentów 
ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. 

nauki o zdrowiu 

17 K_K17 Samodzielnie analizuje i diagnozuje objawy zaburzeń funkcji 
poznawczych i emocjonalnych wynikające ze ogniskowych lub 
rozlanych uszkodzeń mózgu , tworzy modele wyjaśniające te 
zaburzenia i przygotowuje raporty z wyników badań. 

nauki o zdrowiu 

18 K_K18 Samodzielnie przygotowuje i prowadzi badania naukowe z zakresu 
neuropsychologii. 

nauki o zdrowiu 

19 K_K19 Samodzielnie przygotowuje i prowadzi holistyczną terapię 
neuropsychologiczną u chorych po uszkodzeniach ośrodkowego 
układu nerwowego. 

nauki o zdrowiu 

20 K_K20 Wykorzystuje wyniki aktualnych badań naukowych we własnej pracy 
klinicznej i naukowej. 

nauki o zdrowiu 

 

 

 
 
 
 


