
Ogólne zasady rekrutacji 

Przedmioty maturalne, których wyniki będą 

podstawą przyjęcia: 

 język polski 

 biologia lub historia, lub matematyka (do wyboru) 

 
 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na 

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 

są dostępne na stronie internetowej: 

www.rekrutacja.umcs.pl 

 
Kampus Zachodni UMCS, 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin 

 

 

facebook.com/WPiPUMCS/ 

 

 

 

UNIWERSYTET MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 

 

PSYCHOLOGIA 
 

 

 
Krótka historia Instytutu 

Kierunek Psychologia ma na Uniwersytecie Marii 

Curie Skłodowskiej swoje długie tradycje. Katedra 

Psychologii była jednym z dziewięciu zakładów 

naukowych, które znalazły się w najwcześniejszej 

strukturze organizacyjnej  Uniwersytetu. Kierunek 

istnieje   od   1973   roku.  W okresie tym działalność 

naukowo-dydaktyczną w Instytucie Psychologii UMCS 

prowadziło wielu znanych i wybitnych profesorów. 

 

Dla kogo jest ten kierunek? 

Psychologia to kierunek dla osób, które potrafią 

słuchać i mają w sobie gotowość do kontaktu z drugim 

człowiekiem. Umiejętności można nabyć w czasie 

studiów albo rozwinąć już posiadane. Najważniejszym 

atrybutem kandydata na psychologa jest otwartość na 

drugiego człowieka. 
 

 
 

Możliwości kształcenia 

Psychologia są studiami, które gwarantują 

zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i niezbędnych 

umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy 

zawodowej. Jest miejscem wszechstronnego rozwoju, w 

którym wieloletnia tradycja łączy się z nowoczesną 

myślą naukową. Zapewniamy profesjonalne kształcenie 

w oparciu o program studiów oceniony jako zgodny z 

międzynarodowymi standardami. Program ten uzyskał 

certyfikat European Certificate in Psychology. 

Oferujemy możliwość czerpania wiedzy od doskonałych 

wykładowców, wykorzystania potencjału bazy 

naukowo-badawczej oraz korzystania z  doświadczeń 

psychologów-praktyków. Zajęcia stacjonarne odbywają 

się w nowoczesnym budynku dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

http://www.rekrutacja.umcs.pl/
https://www.facebook.com/WPiPUMCS/


Oferujemy: 

 jednolite 5-letnie stacjonarne studia magisterskie 

W  ramach studiów każdy student (przed 

rozpoczęciem 

6 semestru) ma możliwość wybrania jednej spośród 

oferowanych specjalności: 

 psychologia kliniczna i neuropsychologia 

 psychologia rodziny 

 psychologia społeczna 

 psychologia wspomagania rozwoju i edukacji. 

 

 
 

Charakterystyka specjalności: 
 

Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia 

Specjalność obejmuje wiele aspektów psychologii 

stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, 

człowieka dorosłego i ludzi starszych; aktualne 

problemy społeczne, między innymi uzależnienia, 

przemoc w rodzinie; zaburzenia rozwojowe 

ujawniające się w nauce szkolnej (dysleksja, 

dyskalkulia) i zachowaniu; problemy psychologiczne 

osób dotkniętych chorobą somatyczną, przewlekle 

chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i 

intelektualnie; wybrane aspekty psychologii sądowej; 

zaburzenia poznawcze, emocjonalne, osobowości oraz 

inne konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu 

nerwowego (zagadnienia z dziedziny neuropsychiatrii 

i neuropsychologii dotyczące problemów 

psychologicznych ludzi np. po udarach mózgu, z 

chorobami otępiennymi, schizofrenią) oraz 

zagadnienia psychoterapii, rehabilitacji 

neuropsychologicznej i innych form pomocy 

psychologicznej. 

 
Specjalność Psychologia Społeczna 

Specjalność przedstawia najnowsze osiągnięcia 

teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej 

subdyscypliny naukowej. Analizuje mechanizmy 

oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i 

spostrzegania społecznego. Zajmuje się zagadnieniami 

związanymi z psychologią perswazji i wpływu 

społecznego, psychologią środowiskową, konfliktami 

społecznymi oraz wybranymi aspektami społecznymi 

pracy człowieka – zarządzaniem zasobami ludzkimi, 

zarządzaniem kryzysowym i podejmowaniem decyzji. 

Obejmuje także analizę zachowań konsumenckich  oraz  

działań  reklamowych, marketing polityczny i sztukę 

prezentacji publicznych. W ramach specjalności 

studenci doskonalą swe umiejętności w obszarze 

metodologii  badań  społecznych i analizy ich wyników 

ze szczególnym uwzględnieniem badań 

marketingowych. 

 
Specjalność  Psychologia Wspomagania Rozwoju i 

Edukacji 

Specjalność przygotowuje przyszłych 

absolwentów do pracy w instytucjach związanych z 

edukacją. Nowoczesny program specjalności daje 

studentom szansę nabycia kompetencji niezbędnych do 

wspomagania procesu uczenia się zarówno osób z 

ponadprzeciętnym potencjałem poznawczym, jak i 

uczniów doświadczających specyficznych trudności, jak 

np. dysleksja, dyskalkulia lub SLI. Prowadzący zajęcia 

gwarantują dostęp do najnowszych narzędzi 

diagnostycznych i terapeutycznych, dzięki czemu 

studenci już podczas studiów mogą wzbogacić swój 

przyszły warsztat pracy. Bogaty blok zajęć praktycznych 

kompleksowo przygotowuje absolwentów do bycia 

ekspertami w zakresie wspomagania rozwoju 

człowieka.  

 

 

 
 

 

Co oprócz studiowania? 

 możliwość rozwijania swoich zainteresowań 

naukowych W Instytucie Psychologii działają  trzy 

koła naukowe (SKN Adesse, Koło Naukowe 

Psychologów, SKN Quaero), 

 możliwość aktywne działalności w Samorządzie 

Studenckim 

 wymiana studencka i staże na uczelniach polskich 

i zagranicznych 

 konferencje naukowe, wykłady profesorskie, akcje 

charytatywne 

 bogateżycie kulturalne i naukowe zarówno w 

obrębie Uniwersytetu jak i w Lublinie - mieście 

 spotkania wielu kultur i narodowości 

 


