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Tok studiów w Instytucie Psychologii UG
Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne
Zajęcia dydaktyczne obejmują cztery typy kursów:
·
·
·

Poziom A Poziom B Poziom C -

·

Seminaria -

kursy obejmujące podstawowy kanon wiedzy psychologicznej,
kursy służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii,
kursy służące dalszemu pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w
wybranym obszarze psychologii i\lub zdobyciu umiejętności
praktycznych.
kursowe i magisterskie

Kursy z poziomu A są obowiązkowe i będą realizowane w pierwszych sześciu semestrach
studiów. Kursy z poziomu B i C (specjalizacyjne) podlegają dowolnemu wyborowi przez
studentów z katalogu kursów proponowanych w danym roku akademickim, według zasad
opisanych poniżej i w kolejnym paragrafie. Kursy te rozpoczynają się w VI semestrze
studiów (dla studentów psychologii ogólnej) lub VII semestrze dla studentów specjalności
Neurobiopsychologia) i mogą
być realizowane w ramach ścieżki / ścieżek
specjalizacyjnych (nie dotyczy NBP) obejmujących ofertę zajęć teoretycznych (poziom
B) oraz teoretycznych i/lub praktycznych (poziom C) o wzrastającym poziomie
szczegółowości w wybranej dziedzinie. Wybór ścieżki specjalizacyjnej nie jest
obowiązkowy, aczkolwiek zalecany (por. niżej), co oznacza możliwość realizowania
kursów z poziomu B i C „poza ścieżką”. Każda ścieżka specjalizacyjna składa się z
kilkunastu kursów, w tym pięciu wskazanych jako obligatoryjne (to kursy z poziomu
B).Student ma możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalizacyjnych - I stopnia
(główna) oraz II stopnia (dodatkowa). Realizacja wybranej ścieżki specjalizacyjnej
nie ogranicza możliwości wyboru kursów do oferowanych wyłącznie w ramach tej ścieżki.

Dla studentów II – IV roku
Ścieżka I stopnia – 34 pkt ECTS, w tym 5 przedmiotów obowiązkowych
Ścieżka II stopnia – 22 pkt ECTS, w tym 5 przedmiotów obowiązkowych.
W obrębie poszczególnych ścieżek wyróżnione zostały moduły, wobec których student
deklaruje realizację. Realizacja danego modułu wiąże się z wyboru w obrębie niego
kursów za minimum 10 / 12 pkt ECTS – w zależności od modułu
Podane wartości są wartościami minimalnymi.
Realizacja danej ścieżki specjalizacyjnej nie wymaga też
magisterskiego mieszczącego się w jej ramach tematycznych.

wyboru

seminarium

Dla specjalności Neurobiopsychologia
Realizacja zajęć do wyboru odbywa się w ramach kursów przewidzianych dla specjalności
NBP z podziałem po poszczególne moduły. Od IX semestru studenci specjalności NBP
mają możliwość realizowania połowy godzin / pkt ECTS spoza specjalności.

Ścieżki specjalizacyjne:
1. Psychologia kliniczna (opiekun - prof. Mariola Bidzan)
2.

Psychologia dzieci i młodzieży (opiekun – prof. Małgorzata Lipowska)

3.

Psychologia organizacji i zarządzania (opiekun –prof. Anna Maria Zawadzka)

4.

Patologie społeczne i psychologia sądowo – penitencjarna (opiekun – prof. Beata
Pastwa-Wojciechowska)

5.

Psychologia rodziny (opiekun – prof. Teresa Rostowska)

6.

Psychologia międzykulturowa
Kosakowska - Berezecka)

i

psychologia

rodzaju

(opiekun

–

dr

Natasza

Dokładniejsze informacje dotyczące studiowania w ramach wybranych ścieżek znajdują
się przy ich opisie.
Typ i liczba kursów, które trzeba zliczyć, aby ukończyć studia
Jak już wiadomo, pierwsze 5 semestrów nauki obejmuje wyłącznie kursy obowiązkowe
(wykłady, seminaria, ćwiczenia). Począwszy od VI semestru studenci rozpoczynają
realizację zajęć do wyboru. W ramach wszystkich realizowanych zajęć do wyboru na
przestrzeni III – V roku 56 ECTS musi „pochodzić” z poziomu B; w przypadku
specjalności Neurobiopsychologia – 42 ECTS. Wybór pozostałych kursów jest dowolny i
wymaga jedynie uwzględnienia warunków wynikających z wyboru danej ścieżki
specjalizacyjnej / specjalizacji oraz wskazanych przez prowadzącego dany kurs. Część
kursów z poziomu B i C proponowanych na najbliższy rok akademicki znalazła się „poza
ścieżkami”. Kursy te uzupełniają ofertę tematyczną zajęć i „wychodzą” naprzeciw
zainteresowaniom studentów. Może je wybrać każdy student niezależnie od tego, czy
zdecydował się kontynuować studia w trybie specjalizacji czy też nie.
Zasady zaliczania roku w Instytucie Psychologii UG


Warunkiem zaliczenia studiów przez studentów realizujących studia zgodnie z
Krajowymi Ramami Kwalifikacji (II - IV rok) jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w planie studiów dla danego roku
oraz liczby pkt ECTS za przedmioty do wyboru. Realizacja planu studiów
obejmuje uzyskanie łącznie 300 pkt ECTS (ani mniej ani więcej).

Zasady i terminy wyboru kursów na rok akademicki 2016 / 2017 obowiązujące
w Instytucie Psychologii UG
Od 15 lipca 2016 roku będzie dostępny na stronie Instytutu Psychologii pełen
wykaz kursów proponowanych na najbliższy rok akademicki obejmujący:
1.

wykaz kursów w ramach proponowanych ścieżek,

2.

wykaz wszystkich pozostałych kursów („poza ścieżkami”).

Oferta zajęć dydaktycznych ujęta w pkt. 1 i 2 obejmuje: kursy z poziomu B i C oraz
seminaria magisterskie i kursowe. Każdy kurs będzie opisany ze względu na cele,

treści programowe, formę organizacji zajęć, warunki zaliczenia, limit miejsc oraz
liczbę przypisanych mu punktów.
Wykaz kursów wraz ze szczegółowym planem zajęć fakultatywnych będzie dostępny
na stronie Instytutu Psychologii od 15 lipca 2016r.
·

Każdy student jest zobligowany do zadeklarowania drogą internetową swoich
wyborów – portal studenta.

W przypadku studentów obecnego II roku (studia stacjonarne i niestacjonarne)
jest to wybór:
1. seminarium kursowego – seminaria kursowe będą realizowane w semestrze
letnim;
2. ścieżki / ścieżek specjalizacyjnych
3. kursów z poziomu B o łącznej wartości 22 ECTS – wyłącznie realizowanych w
semestrze letnim, na które zamierza uczęszczać (aktywne jedynie w przypadku
wyboru seminarium kursowego!)
W przypadku studentów obecnego II roku Neurobiopsychologii jest to wybór:
1. seminarium kursowego – seminaria kursowe będą realizowane w semestrze
letnim;
W przypadku studentów obecnego III roku (wraz z NBP) jest to wybór:
1.

seminarium magisterskiego,

2. takiej liczby kursów z poziomu B i C, na które zamierza uczęszczać, aby suma
punktów za nie uzyskanych wynosiła w semestrze zimowy 24 ECTS (225 h max),
w semestrze letnim 20 ECTS (165 h max) - aktywne jedynie w przypadku wyboru
seminarium magisterskiego!
W przypadku studentów
(zaocznych) jest to wybór:
1.

obecnego

III

roku

studiów

niestacjonarnych

seminarium magisterskiego,

2. takiej liczby kursów z poziomu B i C, na które zamierza uczęszczać, aby suma
punktów za nie uzyskanych wynosiła w semestrze zimowy 24 ECTS (135 h max),
w semestrze letnim 20 ECTS (99 h max) - aktywne jedynie w przypadku wyboru
seminarium magisterskiego!
W przypadku studentów obecnego IV roku jest to wybór:
1. takiej liczby kursów z poziomu B i C, na które zamierza uczęszczać, aby suma
punktów za nie uzyskanych wynosiła w semestrze zimowy 24 ECTS (225 h max),
w semestrze letnim 20 ECTS (165 h max).

W przypadku
(zaocznych)

studentów

obecnego

IV

roku

studiów

niestacjonarnych

1. takiej liczby kursów z poziomu B i C, na które zamierza uczęszczać, aby suma

punktów za nie uzyskanych wynosiła w semestrze zimowy 24 ECTS (135 h max),
w semestrze letnim 20 ECTS (99 h max).

Wybór ścieżki / ścieżek specjalizacyjnych nie jest obowiązkowy. Jest to jednak wybór
pożądany ze względów merytorycznych i bardziej pewny w zabezpieczeniu udziału w
części kursów przez siebie preferowanych. Liczba uczestników części kursów jest, bowiem
limitowana i w przypadku nadmiaru chętnych na kurs ujęty w danej ścieżce
specjalizacyjnej pierwszeństwo mają osoby, które wybrały tę ścieżkę jako swoją
specjalizację.
Zadanie studenta polega na takim doborze kursów, aby suma punktów i godzin im
przypisanych, łącznie z przypisanymi kursom obligatoryjnym na danym roku, dawała
odpowiednią do planu ilość punktów ECTS oraz godzin. Studenci wybierający
specjalizację muszą uwzględnić w swoich wyborach kursy obowiązkowe dla wybranej
ścieżki (poziom B). Przedmioty te należy zrealizować w toku całych studiów (nie ma
obowiązku zrealizowania ich na roku III) W wyborze konkretnego kursu należy też
uwzględnić wymagania wskazane przez prowadzącego przy opisie proponowanego przez
niego kursu.

TERMINARZ zapisów na zajęcia (wyłącznie drogą internetową)
8 czerwca 2016, 11 czerwca 2016 – obowiązkowe spotkanie studentów z Dyrekcją
Instytutu i przedstawicielami Ośrodka Informatycznego
do 15 lipca 2016 – zamieszczenie na stronie Instytutu Psychologii wykazu kursów wraz
ze szczegółowym planem zajęć fakultatywnych na cały rok akademicki 2015 / 2016
05.09.2016 – 16.09.2016 – zapisy drogą internetową z portalu studenta
05.09.2016 – tylko ścieżka / ścieżki specjalizacyjne dla II roku wszystkich trybów w
godz. 9.00 – 20.00
05.09.2016 – tylko seminarium kursowe dla studentów dla II roku wszystkich
trybów w godz. 9:00 – 20.00
06.09.2016 – tylko seminarium magisterskie dla studentów III roku wszystkich
trybów w godz. 9:00 – 20.00
07.09.2016 – zapisy na zajęcia (poziom B i C), ale tylko wśród przedmiotów ze swojej
wybranej ścieżki / ścieżek dla IV roku studiów wszystkich trybów w godz. 9:00 –
20.00
08.09.2016 – zapisy na zajęcia (poziom B i C), ale tylko wśród przedmiotów ze swojej
wybranej ścieżki / ścieżek / specjalności dla II, III studiów dziennych, NBP,
wieczorowych i zaocznych w godz. 9:00 – 20.00

08.09.2016 – zapisy na wszystkie zajęcia dla studentów IV roku w godz. 9.00 – 20.00
09.09.2016 – 16.09.2016 – zapisy na zajęcia (poziom B i C) - wszystkie przedmioty
oraz dodatkowo seminaria kursowe i magisterskie w godz. od 9:00 – do zakończenia
zapisów.
19.09.2016 – decyzja Dyrekcji Instytutu Psychologii o anulowaniu przedmiotów / grup
nie spełniających wymogów liczebności ustalonych Rozporządzeniem Rektora UG
20.09.2016 – 10.10.2016 – samodzielna korekta zapisów przez studentów
uwzględniająca anulowane przedmioty i oba semestry – blokada możliwości wypisania się
poniżej minimum wydziałowego. Korekty nie dotyczą seminariów magisterskich i
kursowych.
06.02.2017 – 24.02.2017 – samodzielna korekta zapisów przez studentów na semestr
letni – blokada możliwości wypisania się poniżej minimum wydziałowego
Po w/w terminach jakiekolwiek zmiany w zapisach na zajęcia NIE BĘDĄ
MOŻLIWE

