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PSYCHOLOGIA
• psychologia edukacji i coachingu • psychologia w biznesie i reklamie

• psychologia kliniczna z psychoterapią • psychologia duchowości i formacji





Psychologia – jednolite studia magisterskie 
o profilu praktycznym

Jeżeli masz maturę w kieszeni i zamierzasz:

 ӹpoznać tajemnice zachowań człowieka

 ӹwykorzystać swoją wrażliwość na problemy innych

 ӹnauczyć się skutecznie wspomagać rozwój człowieka

 ӹprzygotować się do pomocy osobom z problemami psychiki

 ӹ zrozumieć mechanizmy działania perswazji i reklamy

 ӹodkryć sposoby zastosowania psychologii w biznesie

 ӹdowiedzieć się o roli duchowości i religijności w życiu człowieka

rozpocznij w roku 2020 studia na Psychologii w UPJPII!
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Nasze studia rekomenduje 
Michael Berzonsky, 
światowej sławy profesor, 
autor znanej koncepcji 
Tożsamości
Uważam, że zaproponowany na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II program Psychologii jest imponujący.
Skupia się na zapewnieniu studentom solidnych podstaw 
w  zakresie logiki, epistemologii oraz psychologicznego 
myślenia naukowego i  rozwiązywania problemów. (...) 
Wykwalifikowani praktycy potrzebują umiejętności racjonalno 
-analitycznych, aby przełamać półprawdy i błędne infor-
macje oraz zapewnić swoim klientom i pacjentom możliwie najdokładniejsze informacje i najlepsze 
dostępne, naukowo uzasadnione zabiegi i terapie. Fundamentem tego programu studiów magi- 
sterskich jest zapewnienie studentom nie tylko wiedzy na temat możliwych oddziaływań psycho-
logicznych, ale także pełnego przekonania, że najlepsze formy działania to takie, które zostały 
poddane rygorystycznej ocenie i są poparte danymi naukowymi. (...) Oczywiście główny nacisk 
będzie położony na obszar specjalności, którą studenci zdecydują się realizować. To właśnie w tym 
obszarze, pod kierunkiem specjalistów, zdobędą doświadczenie podczas 960-godzinnych praktyk.
Podsumowując, uważam, że program ten jest dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które 
zapewni wykształcenie praktyków, świadczących ważne usługi publiczne. 

Michael D. Berzonsky, Ph.D.
Distinguished Professor

The State University of New York

Foto: https://www2.cortland.edu/
departments/psychology/faculty-
staff.dot
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Psychologia – stwarza studentom możliwości:

 ӹ poznania prawidłowości rozwoju człowieka od poczęcia do śmierci

 ӹ pozyskanie rzetelnej wiedzy o mechanizmach zachowania człowieka   

oraz jego zaburzeniach

 ӹ zdobycia umiejętności formułowania diagnozy psychologicznej

 ӹ odkrycia znaczenia sfery duchowości i religijności w życiu człowieka

 ӹ zrozumienia znaczenia psychologii w biznesie

 ӹ poznania podstawowych kwestii filozoficznych

 ӹ opanowania dwóch języków obcych

Psychologia zapewnia możliwość zdobycia 
bogatego doświadczenia poprzez realizację 
praktyk – 960 godzin!
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Psychologia

Praktyki realizowane będą pod opieką 
psychologów ekspertów z różnych dziedzin 
na wybranych specjalnościach:

 ӹ psychologia edukacji i coachingu

 ӹ psychologia w biznesie i reklamie

 ӹ psychologia kliniczna z psychoterapią

 ӹ psychologia duchowości i formacji

Studenci zdobędą doświadczenie  
we współpracy z partnerami do których należą m.in.:

 ӹ Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

 ӹ Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

 ӹ Alexander Mann Solutions Poland 

 ӹ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie 

 ӹ Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące 

Sióstr Prezentek w Krakowie
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