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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Uchwała nr 33/2020

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Psychologia na studiach stacjonarnych i 

wieczorowych od roku akademickiego 2020/2021:

1. Zmiana wykładu Psychologia kulturowa na Wykład fakultatywny - wybieralny (I 

semestr studiów), co umożliwi lepsze dopasowanie oferty dydaktycznej w zakresie 

wykładów w każdym roku akademickim i zwiększy pulę przedmiotów wybieralnych. Nie 

zmienia się przy tym liczba godzin ani ECTS przewidzianych dla tego przedmiotu.

2. Modyfikacje w zakresie nazw przedmiotów przeznaczonych na poszczególne 

zajęcia realizowane w ramach specjalności w semestrach VII-VIII:

• w zakresie specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia:

o Przedmiot Zdrowie seksualne przesunięty został z semestru VII na 

VIII

o Przedmiot Cielesność człowieka - problemy psychologiczne 

przesunięty został z semestru VIII na VII

o Przedmiot Psychologia używania substancji psychoaktywnych i 

zachowań nałogowych realizowany w semestrze VIII zmienił nazwę 

na Psychologia zachowań nałogowych

o Przedmiot Kliniczna psychologia zdrowia w praktyce realizowany w 

semestrze VII zmienił nazwę na Psychologia zdrowia w praktyce.

• w zakresie specjalności Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży:

o Przedmiot Rozwój reprezentacji siebie i jego zaburzenia realizowany 

w semestrze VII zmienił nazwę na Diagnoza rozwoju dziecka



• pozostałe zmiany to drobne korekty w zakresie ECTS dla poszczególnych 

przedmiotów oraz przesunięć liczby godzin między przedmiotami.

3. Elementy, które nie uległy zmianie:

a) Liczba godzin na obu trybach studiów: 2685 godzin na SS oraz 2140 (80%) na 

SNS.

b) Programy stacjonarny i niestacjonarny są całkowicie porównywalne w zakresie 

przedmiotów i punktów ECTS.

c) Zmianom w programie nie uległy efekty kierunkowe, obszar kształcenia (nauki 

społeczne) a także pokrycie efektów obszarowych przez kierunkowe.

Szczegółowe zmiany w programie zawarte zostały w zestawieniu oraz semestralnych 

przewodnikach po specjalnościach.


