Regulamin Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ
obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim
2012/2013 i w latach kolejnych
(przyjęty Uchwałą Rady Instytutu Psychologii UJ z dnia 7 czerwca 2018 r.)
1. Podstawowym dokumentem określającym zasady studiowania psychologii jest Regulamin
Studiów UJ. (www.dydaktyka.uj.edu.pl/akty-prawne/tok-studiow)
2. Rekrutacja na studia psychologiczne odbywa się zgodnie z zasadami określonymi odpowiednią
uchwałą Senatu UJ. Studenci studiów psychologicznych w innych szkołach wyższych mogą ubiegać się
o przyjęcie na studia psychologiczne w IPs w drodze odrębnej rekrutacji według następujących
kryteriów: ukończony co najmniej drugi rok studiów, średnia ważona z ostatnich 2 lat nie niższa niż
4,8, zgoda kierownika jednostki, w której osoba studiuje, oraz wynik testu z lektury. Dyrekcja
Instytutu do dnia 1 marca ogłasza lekturę stanowiącą podstawę przygotowania testu oraz termin
testu. Trzy osoby, które uzyskają najwyższy wynik, zostaną przyjęte na pierwszy rok w kolejnym roku
akademickim. Osoby studiujące już psychologię w innych szkołach wyższych mogą starać się – w
przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji – o wpis na drugi lub wyższy rok studiów. Przy określaniu
roku uwzględnia się tzw. różnice programowe.
3. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje dwa rodzaje jednolitych magisterskich
studiów psychologicznych – stacjonarne i niestacjonarne – z równorzędnym programem studiowania.
Studia prowadzone są w trybie indywidualnym, co oznacza, że każdy student w znacznej mierze
decyduje o planie i profilu swoich studiów począwszy od trzeciego roku studiów. Szczegółowe
wymagania dla poszczególnych lat studiów ogłaszane są przez Dyrekcję IPs UJ w postaci tzw. map
kursów.
4. Celem studiów psychologicznych jest:
- poznanie teorii, stanu badań oraz metodologii psychologii;
- zapoznanie się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej;
- poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin psychologii o wiadomości z innych dyscyplin;
- rozwój twórczego i krytycznego myślenia.
5. Podstawową jednostką dydaktyczną studiów psychologicznych na UJ jest kurs. Kursy dzielą się na
psychologiczne (zatwierdzane corocznie w formie „Katalogu kursów” przez Radę Instytutu) i
niepsychologiczne. Kursy psychologiczne dzielą się na dwie grupy różniące się poziomem
szczegółowości i zaawansowania (kursy poziomu A i B – patrz pkt. 9).
6. Kurs może być realizowany w postaci wykładu, konwersatorium, ćwiczeń, warsztatu, laboratorium,
obozu naukowego, praktyki oraz innych form dydaktycznych zatwierdzonych przez Radę Instytutu.
- Wykład to podstawowa forma nauczania oparta na ustnym podawaniu odpowiednio
uporządkowanych wiadomości. Wyróżnia się wykład kursowy, obejmujący systematyczny przegląd
zagadnień z zakresu jakiegoś przedmiotu, oraz wykład monograficzny, poświęcony analizie wybranej
problematyki.
- Konwersatorium to zajęcia poświęcone dyskutowaniu w grupie zagadnień z określonej
problematyki. Zwykle poszczególni uczestnicy przygotowują referaty stanowiące wprowadzenie do
dyskusji. Dyskusję prowadzi nauczyciel, a osoba referująca pełni wówczas funkcję eksperta.
- Ćwiczenia to zajęcia dydaktyczne, na których przewiduje się wielokrotnie wykonywanie jakichś
czynności w celu nabycia wprawy i uzyskania sprawności w funkcjonowaniu własnego umysłu, w
posługiwaniu się regułami (np. statystycznymi), w wykonywaniu sekwencji czynności (np. badaniu
testem), w analizowaniu tekstu.

- Warsztaty to zajęcia dydaktyczne umożliwiające praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i
umiejętności z poszczególnych dziedzin psychologii w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów
jednostek i grup, a więc w zakresie diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej. Warsztaty
mogą być również zajęciami, których celem jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań
empirycznych oraz analizy i interpretacji uzyskiwanych wyników. Efekt pracy studenta jest wtedy
prezentowany publicznie na zorganizowanej przez osobę prowadzącą sesji plakatowej.
- Laboratorium to zajęcia dydaktyczne prowadzone w specjalnie przygotowanych salach IPs UJ lub na
terenie placówek poza IPs UJ (w instytucjach oświatowych lub placówkach służby zdrowia), podczas
których konieczność indywidualnego kontaktu z osobami badanymi uniemożliwia zajęcia w dużej
grupie studentów.
- Praktyka to zajęcia dydaktyczne mające na celu zdobycie praktycznej wiedzy psychologicznej.
7. Kursy do katalogu ma prawo zgłosić każdy pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu co najmniej
w stopniu doktora; wyjątek stanowi warsztat, który może być zgłoszony przez magistra. Szczegółowa
tematyka kursu wraz z zalecaną lekturą powinna być udostępniona studentom na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem zajęć w wersji elektronicznej (tzw. sylabus). Opiekę merytoryczną nad kursami
prowadzonymi przez osoby niebędące pracownikami Instytutu sprawuje Kierownik Zakładu, z którym
dana osoba współpracuje.
8. Autor kursu ustala ogólny cel kursu, problematykę, sposób realizacji, spodziewany efekt, formę
zajęć oraz wymagania wstępne i formę zaliczenia. W przypadku kursów realizowanych w formie
wykładów oraz ćwiczeń warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.
9. Kursy psychologiczne podzielone są na dwie grupy, z których jedna (A, tzw. kanon) – obejmująca w
drodze wyjątku również jeden kurs niepsychologiczny (filozofię) – jest obowiązkowa, a druga (B )
obejmuje kursy do wyboru. Do puli kursów psychologicznych zaliczane są także, w ograniczonym
zakresie, kursy spoza Katalogu Kursów IPs UJ. W tej grupie znajduje się kurs „Psychologia religii”
realizowany w Instytucie Religioznawstwa oraz 1 kurs realizowany w Instytucie Psychologii
Stosowanej do liczby 6 ECTS. Wszystkie inne kursy o charakterze psychologicznym realizowane poza
programami Erasmus oraz MOST nie są zaliczane w tok studiów na kierunku psychologia.
Kursy z grupy A mają charakter ogólny i wprowadzający. Wszystkie kursy z grupy A zostały
umieszczone w planie studiów na stałe (chodzi zarówno o ich obecność, jak i porządek czasowy, w
jakim powinny być zaliczane). Kursy z grupy B są wybierane dowolnie oraz zaliczane w dowolnej
kolejności. Kursy z grupy B poszerzają wiedzę prezentowaną na kursach z grupy A, wchodzą również
do programu ścieżek specjalizacyjnych (patrz pkt 25). Warunkiem dostania się na kurs z poziomu B
jest wpis na trzeci rok studiów oraz spełnienie wymagań wstępnych postawionych przez
prowadzącego kurs i zatwierdzonych przez Radę Instytutu.
10. Każdy kurs kończy się egzaminem z oceną. Wyjątkiem są kursy praktyczne o charakterze
warsztatów, które mogą się kończyć zaliczeniem – dają wtedy punkty ECTS, ale ewentualna ocena z
zaliczenia nie jest wliczana do średniej ocen. Obowiązkowa praktyka studencka nie daje punktów
ECTS, a zaliczenie nie jest wliczane do średniej ocen.
11. Forma zajęć wskazuje MINIMALNĄ (umożliwiającą rozpoczęcie kursu) oraz w niektórych
przypadkach MAKSYMALNĄ (decydującą o możliwości powtórzenia kursu) liczbę uczestników zajęć. I
tak: konwersatorium – minimum 15 osób, maksimum 25 osób; wykład – 15 / brak limitu; ćwiczenia –
15 / 25; warsztaty – 15 / 20; laboratoria – 8 / 15 seminaria magisterskie – 8/15. W przypadku
zgłoszenia się na kurs limitowany większej niż określona przez maksimum dla danego typu zajęć
liczby studentów może być on prowadzony w dwu grupach równolegle lub zostać powtórzony w
następnym semestrze na wniosek prowadzącego i przy akceptacji Dyrekcji Instytutu. Aby kurs mógł
zostać powtórzony, liczba studentów chętnych do uczestniczenia w zajęciach (podczas zapisów
elektronicznych) musi wynosić co najmniej 200% maksymalnego limitu miejsc.

12. Komisja Dydaktyczna przyznaje kursom z poziomu B punkty ECTS zgodnie z zasadami
przedstawionymi w dokumencie przygotowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury
Komisji Europejskiej zatytułowanym Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement
do Dyplomu. Przewodnik.
13. Od trzeciego roku studiów student samodzielnie zapisuje się na kursy, by uzyskać wymaganą do
zaliczenia roku liczbę punktów (60 ECTS), a ewentualna nadwyżka punktów wliczana jest do ogólnej
liczby punktów koniecznych do realizacji studiów. Zapisy na kursy odbywają się drogą elektroniczną
(za pośrednictwem systemu USOSweb) zgodnie z harmonogramem zapisów po ogłoszeniu
zatwierdzonego przez Radę Instytutu „Katalogu kursów”. Harmonogram zapisów na kursy oferowane
w kolejnym roku akademickim jest zatwierdzany przez Radę Instytutu najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem rejestracji na kursy i ogłaszany na stronie IPs UJ”. Student zobowiązany jest dostarczyć
do sekretariatu IPs wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację wyboru przedmiotów w
terminach określonych odpowiednim Zarządzeniem Rektora UJ. Deklaracja wyboru przedmiotów jest
jednocześnie zobowiązaniem studenta do realizacji wybranego kursu w pełnym wymiarze.
Niezaliczenie zadeklarowanego kursu oznacza konieczność jego powtórzenia za opłatą, niezależnie od
zgromadzenia wymaganej liczby ECTS niezbędnej dla zaliczenia roku. Zaliczenie roku w przypadku
studentów realizujących „kanon” jest możliwe po zaliczeniu wszystkich kursów przewidzianych dla
danego roku studiów. Zgoda na wpis 50-punktowy na kolejny rok akademicki jest wydawana
wyłącznie w przypadku, gdy student zgromadził odpowiednią liczbę punktów ECTS a liczba
niezaliczonych przez niego kursów obligatoryjnych (poziom A) nie jest większa od 1.
14. W przypadku kursów z poziomu A w ciągu 2 pierwszych tygodni semestru studenci mogą składać
pisemne prośby do Dyrekcji o zmianę grupy ćwiczeniowej. Dopuszcza się jedynie zamiany „osoba za
osobę” (zamiana taka jest możliwa WYŁĄCZNIE w ramach tego samego trybu studiów, wzory
stosownych podań znajdują się na stronie internetowej Instytutu Psychologii).
15. Studenci MISH i MOST oraz studenci spoza UJ zwracają się do Dyrekcji z pisemną prośbą o
wpisanie do grupy ćwiczeniowej na kurs w kanonie po uzyskaniu potwierdzonej podpisami zgody
koordynatora kursu (prowadzącego wykład) i prowadzącego ćwiczenia nie później niż w 2 pierwszych
tygodniach zajęć (wzory stosownych podań znajdują się na stronie internetowej Instytutu
Psychologii).
16. Studentów obowiązuje punktowe rozliczanie studiowania według punktacji ECTS (European
Credit Transfer System). Pełne studia obejmują minimum 300 punktów ECTS. Na każdy rok
przeznacza się 60 punktów. Warunkiem zaliczenia I i II roku studiów jest uzyskanie 60 punktów
zrealizowanych w ramach kanonu.
17. Szczególnym kursem poziomu A jest tzw. opieka magisterska: przygotowanie pracy magisterskiej
pod opieką promotora. Warunkiem zakwalifikowania się pod opiekę magisterską jest wpis na czwarty
rok studiów oraz spełnienie wymagań wstępnych postawionych przez prowadzącego kurs i
zatwierdzonych przez Radę Instytutu. Przygotowanie pracy magisterskiej trwa dwa lata. O organizacji
zajęć w ramach opieki magisterskiej (wymagania wstępne i forma) decyduje prowadzący, którym jest
z zasady samodzielny pracownik naukowy (doktor habilitowany, profesor) lub doktor (adiunkt lub
starszy wykładowca).
18. Student ma prawo wyboru kursów niepsychologicznych zarówno spośród tych, które są podane w
katalogu IPs, jak i spośród kursów prowadzonych na dowolnym wydziale w dowolnej uczelni
publicznej. Każdy kurs zrealizowany na innym kierunku musi być wpisany w systemie USOS przez
sekretariat instytutu, w którym się odbywał. W szczególnych przypadkach akceptowana jest inna
forma pisemnego potwierdzenia (zaświadczenie z pieczątką instytutu, w którym odbywał się kurs).

Student otrzyma za kurs realizowany poza IPs taką liczbę punktów ECTS, jaka jest kursowi przypisana
przez instytut, w którym się odbywał. Kursy realizowane w uczelniach nieprzyznających punktów
ECTS (np. niektóre publiczne uczelnie zagraniczne) nie będą uznawane. Student może zapisać się
najwyżej na dwa kursy niepsychologiczne prowadzone przez tę samą osobę. Lektoraty z języków
obcych (poza językiem angielskim) mogą być zaliczone jako kursy niepsychologiczne, jeśli kończą się
egzaminem (student uzyskuje maksymalnie 7 ECTS).
19. Kursy wchodzące w skład obowiązkowego programu kształcenia (poziom A) zrealizowane w
trakcie studiów psychologicznych poza IPs UJ mogą być przepisane jedynie wówczas, gdy prowadząca
je uczelnia posiada akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
20. Studenci studiów stacjonarnych mają obowiązek zrealizowania jednego kursu psychologicznego w
języku obcym, który kończy się egzaminem, trwa co najmniej 30 godzin i ma co najmniej 3 punkty
ECTS.
21. Studia psychologiczne trwają 5 lat, a warunkiem ich ukończenia jest spełnienie poniższych
wymagań:
a/ zaliczenie kursów psychologicznych i niepsychologicznych dających w sumie 300 punktów ECTS:
- kursy psychologiczne – 250 ECTS + 10 ECTS za 2-letnią opiekę magisterską; do puli 250
punktów ECTS wlicza się także (a) realizowane w kanonie zajęcia z filozofii, (b) obowiązkowy
kurs w języku obcym na zasadach opisanych w pkt. 20;
- kursy niepsychologiczne – 20 ECTS + 10 ECTS za lektorat języka angielskiego (180 godzin na
drugim i trzecim roku studiów), zakończony egzaminem co najmniej na poziomie B2+;
- zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego w wymierzę 60 godzin dla studentów studiów
stacjonarnych (na pierwszym roku studiów) oraz zaliczenie szkolenia BHP – bez punktów
ECTS;
b/ zaliczenie praktyk (100 godzin zegarowych po trzecim roku studiów) – bez punktów ECTS;
c/ przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej (10 punktów ECTS wliczanych do puli kursów
psychologicznych);
d/ złożenie egzaminu magisterskiego;
e/ w przypadku studiów niestacjonarnych, zgodnie z umową podpisywaną w momencie rozpoczęcia
studiów, wniesienie opłaty za 5 lat studiów oraz uregulowanie płatności za ewentualne dodatkowe
usługi edukacyjne (dotyczy studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych);
22. Zaliczenie lektoratu z języka angielskiego jest obowiązkowe. Egzamin z języka angielskiego
złożony poza uczelnią może być honorowany przez Instytut Psychologii UJ tylko w przypadku, gdy
zostanie uznany przez Jagiellońskie Centrum Językowe. W takim przypadku Kierownik Centrum
wpisuje uznany egzamin do systemu USOS. Student może również ubiegać się o przepisanie oceny z
lektoratu języka angielskiego (zakończonego egzaminem co najmniej na poziomie B2+)
zrealizowanego w ciągu ostatnich 5 lat w innej publicznej uczelni wyższej.
23. Każda praca na zaliczenie musi zawierać oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że złożona przez mnie powyższa praca jest samodzielnym dziełem, przedstawianym
po raz pierwszy do oceny. Wszystkie źródła, z których korzystałem/-am, zostały prawidłowo
odnotowane. Jestem świadom/-a konsekwencji wynikających z popełnienia plagiatu: postępowanie
przed Komisją Dyscyplinarną i wydalenie z Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Przypadki plagiatu będą
karane zgodnie z regulaminem UJ.
24. Oprócz wymagań ogólnych, wymienionych w punkcie 21, obowiązują wymagania szczegółowe
dotyczące poszczególnych lat studiowania:
I rok – ukończenie kursów z poziomu A podanych w planie studiów, zaliczenie szkolenia BHP oraz –
dla studiów stacjonarnych – wychowania fizycznego;

II rok – ukończenie kursów z poziomu A podanych w planie studiów;
III rok – ukończenie kursów z poziomu A podanych w planie studiów oraz kursów z poziomu B lub
niepsychologicznych, egzamin z języka angielskiego;
IV rok – ukończenie kursów z poziomu B lub niepsychologicznych oraz rozpoczęcie przygotowywania
pracy magisterskiej pod opieką promotora.
V rok – ukończenie kursów z poziomu B lub niepsychologicznych oraz ukończenie pracy magisterskiej
pod opieką promotora i przedstawienie jej do obrony.
25. Od trzeciego roku studiów student może wybrać jeden z proponowanych przez Instytut
Psychologii modułów specjalizacyjnych, tzw. ścieżek. Ukończenie ścieżki specjalizacyjnej wymaga
zdobycia odpowiedniej liczby punktów ECTS za zaliczenie kursów przewidzianych w programie.
26. Na egzaminie magisterskim wymagana jest:
- rzetelna znajomość działu psychologii, którego dotyczy praca magisterska;
- znajomość podstawowych zagadnień z innych działów psychologii (poziom A);
- znajomość powiązań działu, którego dotyczy praca magisterska, z innymi działami psychologii.
27. Praca magisterska może być napisana w języku polskim albo – za zgodą promotora – w języku
angielskim.
28. Szczegółowe zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne reguluje uchwała Senatu UJ. Wnioski w
sprawie odpłatności za studia niestacjonarne należy składać w określonym uchwałą terminie do
Dziekana Wydziału Filozoficznego przez Kierownika Studiów Niestacjonarnych (wraz z wymaganą
dokumentacją).
30. W sprawach, których nie przedstawiono w powyższym Regulaminie, decyzje podejmuje Dyrektor
Instytutu. Decyzja nie może być sprzeczna z Regulaminem Studiów UJ, Statutem UJ, uchwałami Rady
Instytutu i Rady Wydziału Filozoficznego oraz Senatu UJ. Od decyzji Dyrektora Instytutu studentowi
przysługuje odwołanie składane do Prorektora UJ ds. dydaktyki.

