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ZAPRASZAMY!
Drodzy Kandydaci,

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa
do podjęcia studiów na Wydziale
Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Psychologia na UW to połączenie tradycji z nowoczesnością.
Nasza psychologia ma ponad 100
lat, a Uniwersytet Warszawski obchodzi
w tym roku 200-lecie. Na Wydziale Psychologii UW oferujemy różnorodne i nowoczesne kierunki studiów, dzięki którym
nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę w przyszłości, m.in.
psychologię kliniczną, psychoterapię, psychologię konsumenta
i reklamy, neuropsychologię, kognitywistykę i psychologię w języku angielskim.
Program studiów na naszym Wydziale daje studentom
możliwość wszechstronnego rozwoju, zapewnia solidne podstawy ogólnej wiedzy psychologicznej oraz pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania i nabywać kompetencje niezbędne we
współczesnym świecie. Studia te są również okazją do poznania
i spędzenia pięciu lat w gronie innych studentów z Polski i ze
świata oraz uczestniczenia w życiu akademickim pełnym atrakcji i niespodzianek. Naszym studentom oferujemy też programy międzynarodowej wymiany studenckiej, dzięki którym część
studiów można zrealizować na wybranym uniwersytecie europejskim.
Studia na Wydziale Psychologii UW to studia na najwyższym poziomie, co potwierdzają nie tylko liczne certyfikaty,
akredytacje i czołowe miejsca w rankingach, ale również rekomendacje naszych absolwentów i zainteresowanie pracodawców.
Psychologia to fascynująca dziedzina nauki i ważna część naszego codziennego życia. Warto zgłębiać ją w gronie najlepszych
specjalistów na Uniwersytecie Warszawskim – największej i najlepszej polskiej uczelni.
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Prof. UW, dr hab. Dominika Maison
Dziekan Wydziału Psychologii

STUDIUJ Z NAJLEPSZYMI,
UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

W

ydział Psychologii UW to miejsce gdzie nowoczesna myśl
naukowa łączy się z bogatą tradycją. W 2016 roku świętowaliśmy
dwa jubileusze: 200-lecie istnienia Uniwersytetu Warszawskiego oraz
100-lecie powstania pierwszej katedry psychologii na UW. Były to lata
intensywnego rozwoju Wydziału jako instytucji kształcącej kolejne
pokolenia psychologów. Nasi absolwenci dysponują szeroką wiedzą
z psychologii ogólnej, pogłębioną za sprawą zajęć specjalizacyjnych
o wybrany obszar zagadnień. Wydział Psychologii jest według
pracodawców gwarantem dobrej marki psychologa.

Studia na Wydziale Psychologii to:
•

Ten sam program studiów dla studentów dziennych i wieczorowych

•

Możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku angielskim

•
•
•
•
•

•

Dziewięć różnych specjalizacji

Indywidualny kontakt z najlepszymi specjalistami w swoich
dziedzinach

Możliwość wymiany studenckiej z uczelniami z całego świata

Ogromne możliwości rozwoju: działalność w kołach naukowych,
udział w konferencjach, wykładach, warsztatach

Bogate życie pozanaukowe: prężnie działający samorząd, spotkania

poza uczelnią, imprezy studenckie (m.in. Otrzęsiny, Połowinki,
Święto Wydziału)

Dyplom niezwykle ceniony przez pracodawców
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TRADYCJA, PRESTIŻ, NOWOCZESNOŚĆ

K

orzenie Wydziału Psychologii sięgają wielkiego ruchu
intelektualnego:
Logiczno-Matematycznej
Szkoły
Lwowsko-Warszawskiej. Ruch ten zainicjowany pod koniec
XIX wieku przez filozofa Kazimierza Twardowskiego, w krótkim
czasie przyciągnął reprezentantów szeroko rozumianej filozofii
i matematyki. Wśród nich znaleźli się wybitni polscy matematycy
i logicy oraz przyszli psychologowie: Władysław Witwicki,
Stefan Baley, Mieczysław Kreutz i Tadeusz Tomaszewski.
Pierwsze w Polsce niezależne studia magisterskie z psychologii
Uniwersytet Warszawski otworzył w roku 1950. Pierwsi ich
absolwenci zajęli poczesne miejsca w polskiej psychologii,
inicjując nowe dziedziny wiedzy oraz rozwijając Instytut (od
1969 r.), a potem Wydział (od 1981 r.) Psychologii UW. Już od
końca lat 50-tych XX wieku wielu psychologów Uniwersytetu
odwiedzało najlepsze uczelnie amerykańskie. Spotkania ze
sztandarowymi wówczas postaciami psychologii światowej
zaowocowały nowymi pomysłami teoretycznymi i badawczymi.
Po roku 1989 system studiowania i pracy naukowej podlegał
znaczącym zmianom. W dydaktyce zwiększono nacisk na
praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej, wprowadzono
nowe specjalizacje i kierunki studiów podyplomowych. Pojawiła
się możliwość studiowania w trybie wieczorowym, płatnym. Od
roku 1997 wprowadzona została rewolucyjna zmiana sposobu
kształcenia, w którym studenci mają swobodę wyboru kursów, co
pozwala na zindywidualizowanie osobistego rozwoju naukowego.
Po prawie 200 latach swojego istnienia Uniwersytet Warszawski
jest nadal wierny swojej misji, którą określili już jego założyciele:
“Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki
i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym
stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię do użytku
społeczności zastosować”.
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200 LAT UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO

U

niwersytet Warszawski ma już 200 lat – od dawna jest też
liderem wśród polskich uczelni. Nieustannie rozwija się
i czynnie uczestniczy w międzynarodowym życiu naukowym.
Co roku przyciąga najzdolniejszych młodych ludzi, którzy
wchodząc w poczet studentów mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowania i poszerzania
horyzontów wiedzy z różnych dziedzin nauki.
Aby uczcić dwusetną rocznicę
utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego przez cały rok organizujemy huczne obchody naszego
wspólnego święta, które swój finał
będzie miało 19 listopada 2016
roku. Wspólnymi siłami wszystkich wydziałów i jednostek
składających się na społeczność
Uniwersytetu zorganizowaliśmy szereg wydarzeń.
Wśród licznych atrakcji jubileuszowych znalazła się m.in.
wystawa egzotycznych roślin w Ogrodzie Botanicznym, wykłady prowadzone
przez naszych naukowców np. o
neurokognitywistyce czy naturze
wszechświata, warsztaty dotyczące
komunikacji interpersonalnej albo
zastosowania filozofii w codziennym życiu,
wiele kontcertów i spektakli teatralnych.
Najważniejszym aspektem Jubileuszu Dwustulecia jest jego
otwartość – każdy, nie tylko studenci, może w nim uczestniczyć.
Zapowiedzi przyszłych wydarzeń oraz relacje z tych, które już się
odbyły można znaleźć na stronie www.uw200.uw.edu.pl.
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KSZTAŁCENIA
Najwyższe miejsca w rankingach
Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują
czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych.
W 2016 roku Wydział Psychologii UW znalazł się w pierwszej trójce najlepszych wydziałów psychologicznych w kraju według
prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu
Uczelni Akademickich „Perspektywy”.
Certyfikaty i akredytacje
Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy:
• Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany
przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów
Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej
• Wyróżniająca ocena jakości kształcenia
przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
w roku 2016 na okres 8 lat
• Kategoria A+ w parametryzacji jednostek
naukowych Komisji Ewaluacji Jednostek
Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Osiągnięcia naszych wykładowców
• Liczne publikacje w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych
• Uznane przez naukowców i nauczycieli akademickich w całej Polsce
książki i podręczniki
• Setki projektów badawczych realizowanych rocznie.
• Organizacja i uczestnictwo w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych
• Członkostwo w wielu międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych
• Łączenie pracy dydaktycznej z działalnością praktyczną; w swym gronie mamy uznanych klinicystów, psychologów sądowych i szkolnych, a
także specjalistów w zakresie badań, zarządzania, reklamy, i public relations
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WŁADZE WYDZIAŁU
Dziekan
Prof. UW, dr hab. Dominika Maison
Psycholog osobowości i ekonomiczny
Katedra Psychologii Osobowości
•
od lat łączy z powodzeniem naukę
z praktyką
•
autorka wielu nagradzanych książek, m.in. „Polak w świecie finansów”, „Psychologia konsumenta”, „Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie
społecznej”
•
współpracuje naukowo z uniwersytetami w USA, Belgii i Indonezji
Prodziekan ds. naukowych
Prof. UW, dr hab. Adam Tarnowski
Psycholog i ekspert w zakresie czynnika
ludzkiego
Zakład Psychologii Decyzji
•
zajmuje się psychologią percepcji
oraz zastosowaniami psychologii
w ergonomii i diagnozie możliwości
poznawczych człowieka
•
autor zintegrowanego systemu testów dla kierowców Test2Drive oraz współautor systemu badań kandydatów
do Policji Multiselect- R
•
współpracuje z Instytutem Transportu Samochodowego
Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Psychofizjolog
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
•
•

bada fizjologiczne aspekty nastroju
autor książki "Smutek - charakterystyka
psychologiczna"
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KADRA NAUKOWA
Prof. dr hab. Barbara Bokus
Psycholog poznawczy, psycholingwista
Katedra Psychologii Poznawczej
•
•

specjalista w zakresie psycholingwistyki rozwojowej
zajmuje się psychologią poznawczą, ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy o języku i rozwoju kompetencji
komunikacyjnej człowieka

Prof. dr hab. Ewa Czerniawska
Psycholog poznawczy
Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci
•

•

•

zajmuje się m.in. strategiami pamięciowymi,
metapoznaniem, usprawnianiem pamięci, wpływem
muzyki na funkcjonowanie poznawcze, funkcjami
węchowymi człowieka
autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, w tym książek
m.in. „Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe”, „Psychologia węchu
i pamięci węchowej”, „Jak się uczyć?”, „Człowiek w świecie zapachów”,
„Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze”, „Muzyka i my. O różnych
przejawach wpływu muzyki na człowieka”
kilkakrotnie wyróżniona nagrodami Rektora UW zarówno za prace indywidualne, jak i prace zbiorowe

Prof. dr hab. Mirosław Kofta
Psycholog społeczny i osobowości
Katedra Psychologii Osobowości
•

specjalista w zakresie psychologii stereotypów
i uprzedzeń, antysemityzmu, teorii spiskowych i
psychologicznych konsekwencji utraty kontroli

Prof. dr hab. Katarzyna Schier
Psycholog kliniczny
Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny
•
•

specjalista w zakresie psychologii klinicznej dzieci
i młodzieży, psychoterapeutka psychoanalityczna
zainteresowania naukowe: relacja ciało-psychika, ukryte
formy przemocy w rodzinie oraz mechanizmy rządzące
psychoterapią.
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KADRA NAUKOWA
Prof. dr hab. Maria Ledzińska
Psycholog różnic indywidualnych
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
•

specjalista w zakresie psychologii różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym, zwłaszcza
znaczenia tych różnic w procesie adaptacji do środowiska oraz aktywności umysłu w warunkach informacyjnego
przeciążenia

Prof. dr hab. Emilia Łojek
Neuropsycholog
Katedra Neuropsychologii
•

•

specjalista w zakresie mózgowych mechanizmów
zdolności poznawczych, zmian neuropsychologicznych u osób z dysfunkcjami mózgu, adaptacji i tworzenia nowych narzędzi diagnostycznych w neuropsychologii
czlonek Zarządu International Neuropsychological Society

Prof. dr hab.Włodzimierz Oniszczenko
Psycholog różnic indywidualnych
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
•
•

specjalista w zakresie genetyki zachowania
zainteresowania naukowe: behawioralno-genetyczne podstawy zachowania, genetyczno-molekularne
podstawy zachowania w normie i patologii, temperamentalne
korelaty zaburzeń zachowania.

Prof. dr hab. Ewa Pisula
Psycholog zaburzeń rozwoju i rehabilitacji
Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej
•

specjalista w zakresie psychologii rehabilitacyjnej
i psychopatologii rozwojowej, funkcjonowania
rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz stresu
rodzicielskiego, a także radzenia sobie ze stresem przez dzieci
i młodzież
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KADRA NAUKOWA
Prof. dr hab. Elżbieta Dryll
Psycholog wychowawczy
Zakład Psychologii Wychowania
•

zainteresowania naukowe: psychologia wychowawcza, w szczególności interakcje rodzinne i rozwój
w kontekście wzajemnych oczekiwań bliskich sobie
osób, a także psychologia narracyjna z zastosowaniem metod
jakościowej i formalnej analizy tekstów i innych wytworów

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Psycholog różnic indywidualnych
Katedra Psychologii Różnic Indywiduwalnych
•

specjalista w zakresie psychologii różnic indywidualnych, psychologicznej diagnostyki osobowości
i psychometrii oraz psychologii traumatycznego stresu

Prof. UW, dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
Psycholog społeczny
Katedra Psychologii Społecznej
•

•

•

obszary zainteresowań badawczych: altruizm
i zachowania prospołeczne, znaczenie psychologicznych kompetencji: przyjmowania perspektywy,
samokontroli dla ograniczania negatywnych zachowań w
Internecie
autorka m.in. „W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego
altruizmu", współautorka książek "Rozmowy o rozwoju osobowym"
oraz "Cybeprzemoc - o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska
wśród adolescentów"
nagrodzona m.in. nagrodą indywidualną Rektora UW, dwukrotnie nominowana do nagrody Teofrasta
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STUDENCI POLECAJĄ
Oprócz wybitnej kadry profesorskiej, na Wydziale pracuje wielu
młodych naukowców. Wśród nich są osoby prowadzące zajęcia,
szczególnie polecane przez studentów.
Dr hab. Anna Cierpka
Psycholog
Zakład Psychologii Wychowania
•
•

specjalista w zakresie psychologii rodziny i psychologii narracyjnej
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii
"Dialog"

Dr Artur Domurat
Psycholog i ekonomista
Katedra Psychologii Poznawczej
•
•

uwielbiany przez studentów wykładowca statystyki,
jego wykłady są dowodem na to, że statystyka nie
musi być nudna
specjalista z zakresu teorii decyzji, badań decyzji ryzykownych, w tym psychologii przedsiębiorczości i inwestowania

Dr Katarzyna Sekścińska
Psycholog i ekonomista
Katedra Psychologii Osobowości
•

jej główne zainteresowania badawcze dotyczą podejmowania decyzji finansowych, preferencji ryzyka,
wyborów konsumenckich, oszczędnościowych
i inwestycyjnych oraz socjalizacji ekonomicznej

Dr Jerzy Wojciechowski
Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Pracownia Psychologii Sądowej
•

specjalista w zakresie opiniowania psychologicznego
w sprawach karnych i cywilnych, psychologii zeznań
świadków, psychologii kłamstwa i oszukiwania, instrumentalnych metod wykrywania kłamstwa (badań poligraficznych, analizy aktywności elektrycznej mózgu)
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PROGRAM STUDIÓW
Studia magisterskie

Programy magisterskich studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych
są identyczne
• ta sama liczba zajęć
• te same przedmioty
i specjalizacje
• ci sami wykładowcy

Studenci obu trybów:
•
•
•
•
•

wspólnie uczęszczają na te same
kursy,
mają możliwość uczęszczać na zajęcia poranne
i popołudniowe w zależności od własnych preferencji,
mają takie same prawa,
mają taki sam dostęp do stypendiów (socjalnych,
motywacyjnych, naukowych),
mogą uczestniczyć w programach wymiany studenckiej
z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.

Studia niestacjonarne:
•
•
•

są odpłatne, czesne wynosi 7800 PLN za rok akademicki,
studenci mają możliwość obniżenia czesnego w związku
z wysokimi osiągnięciami naukowymi,
studenci nie mają obowiązku zaliczania zajęć w-f.
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PROGRAM STUDIÓW
Plan studiów na Wydziale Psychologii

Studia dzielą się na dwa etapy. W latach I-III student uczestniczy
w zajęciach obligatoryjnych, fakultatywnych oraz w zajęciach ogólnouniwersyteckich. W latach IV-V oprócz uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach student uczęszcza na zajęcia specjalizacyjne oraz
seminarium magisterskie, doskonaląc się w wybranej przez siebie dziedzinie psychologii.
Nowoczesny i elastyczny system kształcenia dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studenta, który:
•
ma możliwość wyboru spośród bogatej oferty zajęć fakultatywnych
oraz ogólnouniwersyteckich, zgodnie z własnymi preferencjami,
•
samodzielnie decyduje o liczbie kursów fakultatywnych, a także
terminach ich zaliczenia,
•
dzięki warsztatom, treningom i stażom ma możliwość nabycia specyficznych umiejętności praktycznych i pierwszych doświadczeń
zawodowych pod okiem specjalistów, często w kontakcie z rzeczywistymi klientami lub pacjentami,
•
wybiera specjalizację na trzecim roku, co pozwala na podjęcie trafnej decyzji po zapoznaniu się z różnymi dziedzinami psychologii.

Na Wydziale Psychologii UW obowiązuje internetowy system zapisów,
który umożliwia studentom wygodne zapisy na wybrane przez nich zajęcia.
Część zajęć prowadzona jest przez internet, metodą e-learningu, za
pośrednictwem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowcy często zamieszczają w internecie
materiały dydaktyczne do zajęć, dzięki czemu łatwiejsze staje się notowanie na wykładach, seminariach i ćwiczeniach, jak również późniejsze
przygotowanie się do zaliczeń i egzaminów.
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PROGRAM STUDIÓW
Zajęcia obligatoryjne

Student zalicza zajęcia obligatoryjne podczas pierwszych trzech lat studiów (wyjątek stanowią zajęcia z etyki zawodowej, które student zalicza
na IV roku). Obejmują one ok. 40% całego programu studiów. Na zajęcia te składa się 19 wykładów (W), 10 ćwiczeń (Ć) i 8 seminariów (S).
Nazwa zajęć
Wstęp do psychologii
Metodologia badań psychologicznych
Biologiczne mechanizmy zachowania I
Logika
Umiejętności akademickie
Podstawowe umiejętności
psychologiczne

Filozofia
Statystyka I
Psychologia procesów poznawczych I
Biologiczne mechanizmy zachowania II
Historia myśli psychologicznej
Statystyka II
Psychologia procesów poznawczych II
Psychologia rozwoju człowieka I
Podstawy pomiaru psychometrycznego
Psychologia emocji i motywacji
Psychologia eksperymentalna
Statystyka III
Psychologia rozwoju człowieka II
Standardowe techniki diagnostyczne
Psychologia różnic indywidualnych
Psychologia społeczna
Psychologia osobowości
Diagnoza psychologiczna
Psychologia kliniczna z
elementami psychopatologii

Wywiad i rozmowa psychologiczna
Seminarium roczne empiryczne
Jakościowe metody badawcze
Ścieżki rozwoju zawodowego
Etyka zawodu psychologa
Seminarium magisterskie
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Forma
zajęć
W
W+S
W+Ć
S
S

Semestr
studiów
I
I
I
I
I

Ć

I i II

W
W+Ć
W
W
W
Ć

I
II
II
II
II
III

W
W
W
W
Ć
Ć
W+Ć
Ć
W
W+S
W
W

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
V

W+S

V

Ć
S
Ć
S
W
S

V
V i VI
VI
VI
VII
VII - X

PROGRAM STUDIÓW
Seminarium roczne empiryczne
Każdy student pod indywidualną opieką merytoryczną wybranego
przez siebie tutora przygotowuje pracę roczną empiryczną, będącą
raportem z przeprowadzonych badań (na III roku studiów). Zdobyte
w ten sposób umiejętności pisania pracy naukowej czynią znacznie
prostszym napisanie pracy magisterskiej. Tutor służy ponadto radą
i pomocą we wszystkich sprawach dotyczących studiowania.
Seminarium magisterskie
Rozpoczyna się na IV roku studiów i trwa do końca V roku. W jego
trakcie student przygotowuje i pisze pracę magisterską pod opieką merytoryczną wybranego przez siebie promotora.
Zajęcia fakultatywne
Zajęcia te student wybiera sam, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
z puli zajęć podzielonych na kilka grup według dziedzin psychologii.
Dodatkowo do puli zajęć fakultatywnych
włączone są zajęcia ogólnouniwersyteckie i lektoraty.
Zajęcia ogólnouniwersyteckie
Są to zajęcia odbywające się na innych
Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Służą rozwojowi zainteresowań wykraczających poza problematykę
psychologiczną. W ciągu 5 lat studiów
student jest zobowiązany do zaliczenia 12
ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich.
W tej puli minimum 5 ECTS powinno zostać zrealizowane z przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (z wyłączeniem
psychologii). Student ma swobodę w wyborze przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz swobodę w zakresie etapu i cyklu kształcenia,
w którym realizuje te przedmioty.
Lektoraty
Studenci uczęszczają na bezpłatne lektoraty z języków obcych.
Do wyboru są oczywiście lektoraty z języka angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, itp., ale także z języków mniej popularnych, jak japoński, fiński, arabski czy hindi. Ponadto każdy student w latach I-III ma
obowiązek zdać egzamin na poziomie B2 z wybranego języka obcego
(niezależnie od lektoratu, na który uczęszczał).
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KOGNITYWISTYKA
- STUDIA II STOPNIA
P

rowadzimy dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka, które łączą wiedzę z zakresu
nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych i społecznych
z praktyką badawczą i zawodową.
Oferta edukacyjna K2 obejmuje
m.in.:
• wiedzę z zakresu działania mózgu
i biologicznych podstaw procesów umysłowych,
• nowoczesne technologie badania aktywności mózgu (EEG,
fMRI, NIRS, eye-tracking)
• modelowanie procesów umysłowych, językowych i społecznych,
• programowanie na potrzeby tworzenia modeli obliczeniowych.
Duża część programu (około 25 %) to realne zaangażowanie
w badania naukowe i praktyczne zastosowania nabytej wiedzy:
• zaangażowanie w projekty prowadzone przez współpracujące z K2 zespoły badawcze z jednostek UW, instytutów PAN
oraz innych ośrodków naukowych,
• praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R.

fot. M. Kaźmierczak
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KOGNITYWISTYKA
- STUDIA II STOPNIA
Umiejętności poszukiwane na rynku pracy
• drążenie danych (data mining), analiza statystyczna
•
•

i tworzenie modeli obliczeniowych (np. w finansach i biznesie)
przetwarzanie języka naturalnego i mowy
wykorzystanie nowych technologii w edukacji, rehabilitacji
usprawnianiu funkcji poznawczych i wspieraniu osób niepełnosprawnych

www.kognitywistyka.uw.edu.pl
kognitywistyka2@uw.edu.pl

Kognitywistyka
uniwersytet warszawski
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INNE MOŻLIWOŚCI
STUDIOWANIA
Studia międzywydziałowe - MISH i MISMAP

Nasze zajęcia na studiach bezpłatnych są dostępne dla studiów
międzywydziałowych na UW
• Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH)
• Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMAP)
Spośród 300 studentów międzywydziałowych uczęszczających
na nasze zajęcia, większość zdobywa u nas dyplom psychologa,
często równocześnie z dyplomem na innym kierunku.
Szczegółowe informacje na stronie:
MISMAP – www.mismap.uw.edu.pl
MISH – www.mish.uw.edu.pl

fot. M. Kaźmierczak

Studia z przeniesienia i równoległe
Oferta rekrutacji na zasadzie studiów równoległych jest skierowana do
aktualnych studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co
najmniej jeden rok studiów i chcą podjąć naukę na drugim kierunku.
Oferta rekrutacji na zasadzie przeniesienia jest skierowana do osób, które zaliczyły co najmniej jeden rok studiów psychologicznych jednolitych
magisterskich lub studia I albo II stopnia w szkole posiadającej prawo
do nadawania tytułu magistra.
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REKRUTACJA
Studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
w języku polskim
Studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) – limit 150 osób
Studia niestacjonarne (wieczorowe, płatne) – limit 150 osób
Rekrutacja dla „nowych” maturzystów, będzie przebiegać w oparciu
o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:
TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub
rozszerzony):
•
język polski – waga 0,2
•
język obcy nowożytny - waga 0,2
•
matematyka – waga 0,2
JEDNEGO przedmiotu dodatkowego wybranego z listy (w rekrutacji
na studia stacjonarne musi być na poziomie rozszerzonym) - waga 0,4:
•
biologia
•
chemia
•
filozofia
•
fizyka
•
geografia
•
historia
•
wiedza o społeczeństwie
•
język obcy nowożytny 					
(inny niż wskazany jako obowiązkowy)
•
język łaciński i kultura antyczna
•
polityka
•
psychologia
•
informatyka
•
ekonomia
•
antropologia
•
organizacja i zarządzanie
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REKRUTACJA
W rekrutacji na studia wieczorowe kandydat może nie zgłosić żadnego
przedmiotu dodatkowego - otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.
UWAGA!
Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (matura z lat 20052009) mogą kandydować tylko na studia niestacjonarne - otrzymują
wtedy z matematyki 0 punktów.
Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym poprzez przypisanie ich wynikom większej wagi:
•
rozszerzony (1,0)
•
podstawowy (0,6)
Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on
przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:
•
4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
•
4 egzaminy na poziomie podstawowym = maks. 60 pkt (dopuszczalne tylko w przypadku kandydowania na studia niestacjonarne).

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia stacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski rozszerzony x 1 x 0,2) + (j. obcy nowożytny
rozszerzony x 1 x 0,2) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,2) + (czwarty przedmiot rozszerzony x 1 x 0,40)
Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,2) + (j. obcy nowożytny
podstawowy x 0,6 x 0,2) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,2) +
(czwarty przedmiot podstawowy x 0,6 x 0,40)
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REKRUTACJA
W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB) i maturą
europejską (EB) oceny z poszczególnych przedmiotów przeliczane są
na punkty procentowe*.
Wobec osób z maturą zagraniczną (zarówno obywateli polskich, jak
i obcokrajowców) zostanie przeprowadzony egzamin predyspozycyjny,
sprawdzający wiedzę z lektury w języku polskim. Tytuł lektury zostanie
podany na stronie Wydziału 1 marca 2017.
Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są
na podstawie średniej przeliczonych na
procenty* wyników ze wszystkich
przedmiotów zdawanych na maturze
w części pisemnej i ustnej.
Laureaci i finaliści olimpiad
otrzymują maksymalną liczbę
punktów w zakresie przedmiotu,
którego olimpiada dotyczy*.

* Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW:
www.rekrutacja.uw.edu.pl
i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów:
www.irk.uw.edu.pl
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REKRUTACJA WISP
Studia magisterskie w języku angielskim - WISP
Limit miejsc - 44
Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

Etap I

Jest identyczny jak w wypadku rekrutacji na studia wieczorowe w języku
polskim i bierze się w nim pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
(nowa matura, stara matura – jej przeliczone wyniki, przeliczone wyniki
matury międzynarodowej i matury europejskiej) z czterech przedmiotów:
TRZECH przedmiotów obowiązkowych
(poziom podstawowy lub rozszerzony):
•
języka ojczystego – waga – 0,2
•
język obcy nowożytny – waga – 0,2
•
matematyka – waga – 0,2
JEDNEGO przedmiotu dodatkowego wybranego z listy
(poziom podstawowy lub rozszerzony) - waga 0,4:
•
biologia
•
chemia
•
filozofia
•
fizyka
•
geografia
•
historia
•
wiedza o społeczeństwie
•
język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy)
•
język łaciński i kultura antyczna
•
polityka
•
psychologia
•
informatyka
•
ekonomia
•
antropologia
•
organizacja i zarządzanie
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REKRUTACJA WISP
Kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu dodatkowego otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.
UWAGA!
Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (matura z lat 20052009) otrzymują za nią 0 punktów.

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, dotycząca przeczytanej przez Kandydata JEDNEJ lektury z listy umieszczonej na
stronie www.psychology.pl.
Oceniany będzie:
•
poziom zrozumienia tekstu,
•
samodzielność myślenia,
•
motywacje do podjęcia studiów psychologicznych.
Do II etapu dopuszczone są osoby, które zajęły najwyższe miejsca na
liście rankingowej (biorąc pod uwagę wyniki etapu I) – maksimum 220
osób.

fot. M. Kaźmierczak
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TERMINARZ REKRUTACJI
T

erminarz rekrutacji na rok 2017/18 będzie dostępny od 1 marca
2017 na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: 				
www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie IRK: www.irk.uw.edu.pl
Cały proces rekrutacji odbywa się za pomocą systemu internetowego
i konieczna jest rejestracja na stronie: www.irk.uw.edu.pl.
Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł za każdy wybrany kierunek.
Osoby, które w razie niepowodzenia w rekrutacji na studia dzienne,
będą zainteresowane studiami wieczorowymi, muszą zarejestrować się
na oba tryby. Obowiązuje wtedy jedna opłata rekrutacyjna. W przypadku rejestracji na studia po angielsku należy wnieść dodatkową opłatę
rekrutacyjną.
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Kandydatów niepełnosprawnych, a także przewlekle chorych, zamierzających studiować na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu uzyskania informacji na temat oferowanej przez biuro pomocy w trakcie studiowania.
Uniwersytet Warszawski zapewnia pomoc studentom niepełnosprawnym tak, by odpowiadała ona potrzebom wynikającym z ich niesprawności.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pałac Kazimierzowski (lewe wejście, zewnętrzne)
Tel. (22) 55 20 277, 55 24 222
e-mail: bon@uw.edu.pl
www.bon.uw.edu.pl
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA
1. Jak traktowana jest matura z języka obcego uzyskana w szkole/oddziale
dwujęzycznym?
Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego wg wzoru:
R = D x 4/3, gdzie: D - wynik poziomu dwujęzycznego, R - wynik poziomu
rozszerzonego. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może jednak
przekroczyć 100%.
2. Czy muszę niezależnie rejestrować się w systemie IRK, jeśli chciałbym próbować dostać się zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne, jak i studia
po angielsku?
Tak. Ponieważ rekrutacja jest oddzielna dla kandydatów na studia stacjonarne,
niestacjonarne i po angielsku, należy podczas rejestracji wskazać wszystkie wybierane tryby i kierunki. Osoby niezakwalifikowane na studia dzienne ze względu na zbyt małą liczbę punktów, NIE będą kwalifikowane na studia wieczorowe,
jeśli nie uwzględnią tego trybu w rejestracji.
3. Czy jeśli chcę się zarejestrować zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku to powinienem uiścić opłatę rekrutacyjną jak za trzy
kierunki?
Rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne po polsku odbywa się w ramach
jednej opłaty rekrutacyjnej. Aby zarejestrować się na studia po angielsku należy
uiścić dodatkową opłatę rekrutacyjną.
4. Czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów niestacjonarnych na
stacjonarne?
Jest taka możliwość – zgodnie z Regulaminem, za zgodną Dziekana, jedna osoba
rocznie może zmienić tryb studiów. Wymagana jest średnia co najmniej 4,75
oraz brane są pod uwagę dodatkowe osiągnięcia. Można też powtórnie wziąć
udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejnym roku (np. po poprawieniu wyników matury) i w przypadku zakwalifikowania na studia stacjonarne, zwrócić
się do władz Wydziału o przeniesienie na wyższy rok studiów.
5. Czy mogę zgłosić w przedmiotach dwukrotnie ten sam język zdawany na
maturze, raz na poziomie podstawowym a raz na poziomie rozszerzonym?
Nie, nie można zgłosić dwa razy tego samego języka, nawet jeśli był zdawany
zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Należy podać cztery
różne przedmioty zdawane na maturze, więc prócz języka polskiego i matematyki mogą to być dwa różne języki obce (np. angielski i niemiecki).
6. Jak wygląda rekrutacja na studia równoległe?
Tryb przyjęcia na studia równoległe dostępny jest tylko dla studentów UW,
uczących się na innych kierunkach. Rekrutacja odbywa się w drodze pisemnego
egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z zakresu wyznaczonej lektury.
Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli rok, ze średnią ocen
z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5 (dotyczy
rekrutacji na studia równoległe w trybie dziennym). Do przyjęcia kwalifikowani są studenci, którzy zdali egzamin i
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA
uzyskali najwyższą liczbę punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. Ta ścieżka rekrutacji dostępna jest jedynie dla aktywnych studentów UW, a więc nie
mogą z niej skorzystać osoby kończące w danym roku studia licencjackie czy
magisterskie, nawet jeśli obrona nastąpi we wrześniu – jest to równoznaczne
z ukończeniem studiów.
7. Jak przebiega rekrutacja w przypadku przeniesienia z innej uczelni?
W ramach przeniesienia przyjmujemy studentów psychologii z innych uczelni. Na studia w trybie stacjonarnym (dzienne) przyjmujemy jedynie studentów studiujących w trybie stacjonarnym. Na studia w trybie niestacjonarnym
(wieczorowe) - z dowolnego trybu. Przyjęcie na studia w trybie stacjonarnym odbywa się w drodze pisemnego egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z
zakresu wyznaczonej lektury. Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy
zaliczyli rok, ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż
4,5 (dotyczy rekrutacji na studia w trybie dziennym). Do przyjęcia kwalifikowani
są studenci, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do
wyczerpania limitu miejsc. W przypadku studiów niestacjonarnych (wieczorowych) podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.
8. Ile wynosi limit miejsc na studia równoległe i z przeniesienia?
Na studia stacjonarne limit wynosi po 4 miejsca na studia równoległe i studia
z przeniesienia. W przypadku studiów niestacjonarnych limit ten wynosi po 25
miejsc.
9. Co mam zrobić jeśli chcę podjąć kolejne studia na Wydziale Psychologii,
a w czasie wakacji bronię magisterium lub licencjat?
W takiej sytuacji należy zarejestrować się normalną ścieżką rekrutacji – na podstawie matury.
10. Jeśli studiowałam coś wcześniej, to czy mogę zaliczyć jakieś przedmioty
jeśli zostanę przyjeta w trybie rekrutacji na podstawie matury?
Tak, po przyjęciu na studia można wystąpić z podaniem do Dziekana o zaliczenie przedmiotów (np. lektoratów, zajęć WF, zajęć ogólnoakademickich czy
o zbliżonej treści).
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SYLWETKA
ABSOLWENTA
N

asi absolwenci dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną za sprawą zajęć
specjalizacyjnych o wybrany obszar zagadnień.
W czasie studiów zdobywają wiedzą przydatną nie tylko w zawodzie psychologa, kształcą
też umiejętności i kompetencje przydatne w
różnych obszarach aktywności zawodowej.
Uzyskana wiedza psychologiczna może być
przydatna we wszystkich dziedzinach życia
i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Absolwent rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania
osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej. Potrafi zastosować
zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka. Studia na Wydziale
Psychologii sprzyjają także osobistemu rozwojowi studenta.
Wydział Psychologii jest według pracodawców gwarantem dobrej marki
psychologa.
Praca z dyplomem Wydziału Psychologii UW
•
ośrodki psychoterapii
•
ośrodki terapeutyczne
•
ośrodki rehabilitacyjne
•
ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
•
placówki resocjalizacyjne
•
ośrodki karne
•
policja
•
poradnie psychologiczne
•
poradnie seksuologiczne
•
szpitale
•
szkoły i inne ośrodki edukacji
•
działy HR
•
administracja publiczna
•
działy marketingu
•
dziennikarstwo i media
•
firmy szkoleniowe
•
agencje badawcze
•
agencje reklamowe i PR
•
trenerzy rozwoju osobistego
•
działy planowania przestrzeni
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DR

•
•
•
•
•

STUDIA DOKTORANCKIE

Możliwość rozwoju kariery naukowej w Polsce i za granicą
Wyjazdy zagraniczne
Kontakt z wybitną kadrą naukową
Szerokie perspektywy rozwoju
Możliwość pracy na Wydziale Psychologii UW

Corocznie organizujemy nabór na 4-letnie studia doktoranckie.
•
Jest to bezpłatna forma kształcenia przeznaczona dla absolwentów
studiów magisterskich (nie tylko psychologicznych), zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności akademickich i prowadzeniem badań naukowych.
•
Pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału Psychologii UW doktoranci realizują własne projekty badawcze i przygotowują rozprawę doktorską.
•
Mają także okazję sprawdzić się w roli nauczycieli akademickich i zdobyć liczne umiejętności (prowadzenia dyskusji w grupie
i nawiązywania z nią dobrego kontaktu, organizowania wystąpień
publicznych).
•
Okazją do pogłębienia wiedzy jest dla doktorantów uczestniczenie
w zaawansowanych kursach psychologicznych, kontakt z kadrą naukową i prowadzenie zajęć ze studentami.
•
Absolwenci po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzymują tytuł doktora, który otwiera przed nimi drzwi wielu ośrodków
naukowych, szkół wyższych i firm poszukujących dobrze wykształconej kadry.
Więcej informacji na stronie:

www.psychologia.pl
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
I KURSY WEEKENDOWE
Kształcenie podyplomowe i kursy weekendowe
•
Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
•
Wysoka jakość kształcenia
•
Świadectwo prestiżowej uczelni
•
Także dla osób, które nie ukończyły studiów psychologicznych
Oprócz studiów doktoranckich Wydział prowadzi również studia podyplomowe, skierowane do osób, które zdobyły już wykształcenie wyższe
i pragną je uzupełnić wiedzą z zakresu
psychologii.
Obecnie mamy w ofercie następujące kierunki studiów:
•
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych
•
Psychologia Zarządzania Personelem
•
Coaching w Organizacji
•
Psychologia Reklamy
•
Psychologia w Wychowaniu i Nauczaniu Dziecka
•
Psycholog i Pedagog We Współczesnej Szkole
•
Psychologia Sądowa
•
Psychologia Transportu
•
Trener Umiejętności Poznawczych
•
Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny – nabór co 2 lata
•
Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi – nabór co 2
lata
Nowością w ofercie Wydziału są specjalistyczne kursy weekendowe,
dotyczące różnych dziedzin psychologii, które umożliwiają efektywne
uzupełnienie wiedzy i umiejętności.
W ofercie kursy dla psychologów:
•
Interwencja kryzysowa w praktyce i Interwencja kryzysowa
w praktyce - stopień 2
•
MMPI w badaniach kierowców
•
Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
Kursy dla absolwentów innych kierunków:
•
Żyj pozytywniej! Psychologia szczęścia i emocji pozytywnych
•
Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców czynów zabronionych
Więcej informacji na stronie:

www.podyplomowe.psychologia.pl
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WYMIANA STUDENCKA
Współpraca międzynarodowa i program ERASMUS+

Program Erasmus+, dzięki przyznawanym stypendiom, wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia
wielokrotne wyjazdy studentów za granicę na część studiów.
Każdy student w trakcie studiów jednolitych magisterskich ma
możliwość wyjazdu Erasmus+ (studia i/lub praktyki). Program
stwarza również liczne możliwości udziału w projektach z partnerami zagranicznymi.
Studenci Wydziału Psychologii UW mogą korzystać z szerokiej
oferty stypendiów wyjazdowych. Wydział Psychologii UW ma
podpisane umowy z uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus+ oraz korzysta z umów bilateralnych (innych
niż Erasmus+) podpisanych przez Uniwersytet Warszawski
z uniwersytetami z całego świata oraz innych ofert stypendialnych dostępnych dla studentów UW (w sumie niemal 300
umów).
Wymiana studencka:
• Austria
• Słowacja
• Portugalia
• Belgia
• Litwa
• Węgry
• Francja
• Irlandia
• Włochy
• Hiszpania
• Wielka Brytania
• USA
• Holandia
• Niemcy

Program MOST

Program MOST jest ofertą kształcenia na uniwersytetach polskich
kierowaną do studentów, których
zainteresowania naukowe mogą
być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości
kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych
studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie (10 uniwersytetów w Polsce do wyboru). Student tego programu ma prawo
ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet
oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.
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Szczegółowe informacje:
www.most.amu.edu.pl

ŻYCIE WYDZIAŁU
PSYCHOLOGII
Aktywność wykładowców na arenie międzynarodowej

Wykładowcy Wydziału Psychologii działają w bardzo wielu
organizacjach międzynarodowych m.in.:
• International Behavioural and Neural Genetics Society
• European Association of Experimental Social Psychology
• International Association for the Study of Child Language
• International Neuropsychological Society
• European Association of Personality Psychology
• American Psychological Association i wielu wielu innych...
Biorą także aktywny udział w konferencjach i projektach badawczych oraz współpracują z wieloma uniwersytetami na całym
świecie, m.in.:
• Bar Ilan University, Izrael
• Ivan Franko National University of L’viv, Ukraina
• Tilburg University, Holandia
• Universite de Paris 2, Francja
• Florida Atlantic University, USA
Jednostki działające na Wydziale
Akademicki Ośrodek Psychoterapii
BabyLab - Pracownia Neurokogniwistyki Rozwojowej
Ośrodek Psychoterapii Dzieci
Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny
Pracownia Psychologii Transportu
Laboratorium Neuroscience
Laboratorium Technik Diagnostycznych
Laboratorium eksperymentalne
Laboratorium psychofizjologii
Centrum Badań nad Uprzedzeniami
Laboratorium Zwierząt
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ŻYCIE WYDZIAŁU
PSYCHOLOGII
Koła naukowe

Na Wydziale działa wiele kół naukowych. Każde koło to grupa
studentów pragnących rozwijać się poprzez realizację praktycznych projektów z różnych dziedzin psychologii. W ten sposób
każdy może zdobyć doświadczenie i praktycznie wykorzystać
zdobytą na studiach wiedzę, a także miło spędzić czas wśród
osób o podobnych zainteresowaniach. Oto niektóre spośród naszych kół:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interdyscyplinarne Koło Badań Nad Językiem
Koło Naukowe Psychologii Sportu Uniwersytetu
Warszawskiego
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Ekonomicznej
"Moderator"
Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
Studenckie Koło Psychologii Sądowej
Studenckie Koło Naukowe Etologii i Psychologii
Behawioralnej
Studenckie Koło Naukowe Wspierania Rozwoju
Osobowości "Progres"
Society for Educational Psychology and Lifelong Learning
Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii "DIALOG"
Koło Naukowe Cyberpsychologii
SKN Neuropsychologii i Psychofizjologii
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Psychologii UW
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Zdjęcie z archwium Koła Naukowego Psychologii Sportu

AKADEMIKI - STYPENDIA ULGI W OPŁATACH
Akademiki
Uniwersytet Warszawski oferuje studentom spoza Warszawy możliwość
zamieszkania w czasie roku akademickiego w jednym z 6 domów
studenckich ulokowanych w różnych punktach Warszawy. Akademiki
są zróżnicowane niemal pod każdym względem i ich wybór w miarę
możliwości zależy od osobistych preferencji studenta.
Szczegółowe informacje: www.bss.uw.edu.pl
Stypendia i ulgi w opłatach
Wszyscy studenci Naszego Wydziału mogą ubiegać się o liczne
stypendia studenckie, zaś studenci studiów płatnych również o zniżki
czesnego za wysokie wyniki w nauce.
Oferta stypendiów: naukowe, socjalne, sportowe, na wyżywienie,
mieszkaniowe, zapomogi, stypendia specjalne.
Szczegółowe informacje: www.psychologia.pl i www.bss.uw.edu.pl

Udogodnienia na Wydziale Psychologii UW
Wydział, mimo że mieści się w przedwojennym budynku, przeszedł
wiele modernizacji i posiada m.in.:
•
nowoczesną, wyposażoną w najnowszy sprzęt multimedialny,
wygodną aulę i odnowione sale dydaktyczne z pomocami
naukowymi i sprzętem audiowizualnym,
•
dwie pracownie komputerowe (około 40 stanowisk),
•
hotspot umożliwiający korzystanie z bezprzewodowego internetu,
•
własną bibliotekę psychologiczną wraz z czytelnią, co umożliwia
łatwy i szybki dostęp do niezbędnej literatury psychologicznej,
w tym do aktualnych baz czasopism naukowych,
•
Laboratorium
Technik
Diagnostycznych,
z
czytelnią
i wypożyczalnią testów psychologicznych,
•
studenci chcący prowadzić badania mają możliwość korzystania
z nowoczesnych komputerowych metod badawczych,
•
wirtualny dziekanat - składanie podań w toku studiów odbywa
się za pomocą strony internetowej, co eliminuje
problem stania w długich kolejkach do dziekanatu,
•
bufet, punkt ksero,
•
piękny ogród Wydziału, do którego w ciepłych
miesiącach przenosi się życie studenckie
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BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
BUW

Każdy student ma ponadto możliwość korzystania z bogatych
księgozbiorów oraz zbiorów elektronicznych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. Ze zbiorów elektronicznych
nasi studenci mogą korzystać zarówno na terenie BUW-u, na
Wydziale Psychologii UW, jak i w domu (więcej informacji:
www.buw.uw.edu.pl).

fot. J. Antoniak

Wypożyczanie książek z biblioteki Wydziału Psychologii
odbywa się za pomocą internetowego katalogu BUW. Książki
należy zamówić za pośrednictwem strony internetowej,
a następnie odebrać gotowe zamówienie w wypożyczalni
Wydziału Psychologii, dzięki czemu nasi studenci nie muszą
oczekiwać w długich kolejkach do wypożyczalni.
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LABORATORIA I PRACOWNIE
Laboratorium psychofizjologii

Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczny sprzęt,
umożliwiający badania aktywności sercowo-naczyniowej.
Obecnie w laboratorium bada się głównie sercowo-naczyniowe
wskaźniki aktywności poznawczej i emocjonalnej.

Laboratorium Neuroscience

Laboratorium Neuroscience powstało dzięki finansowaniu
MNiSW i dysponuje nowoczesną aparaturą do pomiarów biosygnałów. W ramach działalności laboratorium prowadzone są
badania,w których rejestrowana jest aktywność elektryczna mózgu
oraz różnorodne reakcje fizjologiczne. Obecnie laboratorium
dysponuje aparaturą do pomiarów psychofizjologicznych,
trzema stanowiskami EEG oraz zsynchronizowanym z nimi
eye-trackerem. Laboratorium udostępnia narzędzia badawcze
pomocne w wielu dziedzinach psychologii, począwszy od badań
podstawowych po badania aplikacyjne.

Babylab UW (Pracownia Psychologii Niemowląt)

W pracowni prowadzone są badania dotyczące mechanizmów
rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci. W trakcie
wizyt w pracowni niemowlęta wykonują zadania, dzięki którym
wiadomo, na co patrzą i dlaczego oraz jak długo skupiają uwagę
na różnych obiektach. Badamy wspólną zabawę rodziców i ich
dzieci, co pozwala na lepsze zrozumienie rozwoju zdolności
komunikowania się w niemowlęctwie. Ta wiedza w przyszłości
umożliwi rozwijanie nowych metod wspomagania rozwoju
w pierwszych latach życia.
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LABORATORIA I PRACOWNIE
Laboratorium badania sprawności kierowców

Pracownia jest wyposażona w sprzęt wykorzystywany do badań
sprawności psychomotorycznej kierowców oraz operatorów
maszyn. W laboratorium prowadzi się badania koordynacji
wzrokowo-ruchowej, sprawności reakcji motorycznej, sprawności
procesów myślowych oraz funkcji wzrokowych, w tym widzenia
przestrzennego i zmrokowego.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną
jednostką, skupiającą psychologów społecznych i socjologów
zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń,
rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru
stosunków międzygrupowych.

Laboratorium zachowania się zwierząt

Laboratorium prowadzi badania z zakresu psychologii
porównawczej, ewolucyjnej, analizy behawioralnej oraz etologii.
W laboratorium prowadzi się badania z udziałem m.in. psów,
szczurów, mrówek i ślimaków. Prowadzone są również terenowe
obserwacje innych gatunków.
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LABORATORIA I PRACOWNIE
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

Tematyka badań koncentruje się na genetyce zachowania
i psychopatologii (zwłaszcza psychologicznych konsekwencjach
katastrof ), a także skuteczności psychoterapii.

Laboratorium Technik Diagnostycznych

Laboratorium jest jedyną tego typu placówką w Polsce zajmuje się działalnością naukową związaną z problematyką
testów psychologicznych oraz usługową w zakresie diagnozy
psychologicznej. Zakres działalności LTD, oprócz wspierania
dydaktyki, obejmuje również konsultacje oraz prace merytoryczne
związane z szeroko pojętymi zagadnieniami psychometrycznymi.
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WTORKI NAUKOWE
S

ą to organizowane od 14 lat cotygodniowe spotkania, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych
uczelni polskich i zagranicznych, mogą
podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek
roku akademickiego w czasie długiej przerwy, w godz. 15.15 – 16.00. Zaproszeni
na nie są nie tylko studenci i pracownicy
Wydziału, ale wszyscy ci, których zainteresuje dany wykład. Informacje o każdym
Wtorku Naukowym znajdują się na naszej
stronie internetowej.
WSTĘP OCZYWIŚCIE WOLNY.
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SAMORZĄD
S

amorząd Studencki powstał po to, aby zrzeszać
aktywnych, chętnych do działania studentów, którzy pomogą uczynić studiowanie
łatwiejszym, wygodniejszym i przyjemniejszym. Od paru lat jesteśmy jednym
z najbardziej efektywnych i cenionych
samorządów jednostkowych na całym
UW. Obecnie w wielu różnych sekcjach i komisjach działa około 25 osób.
Zajmujemy się organizacją
wielu cyklicznych imprez, dzięki którym
studenci wszystkich
lat studiów mogą się
lepiej poznać i wspaniale bawić. Integracja zaczyna się jeszcze przed rokiem
akademickim, kiedy to odbywa się
legendarny wyjazd dla nowoprzyjętych studentów – Psychozerówka. W
trakcie roku akademickiego pełnimy
bardzo ważną rolę w życiu Wydziału,
wspierając pojawiające się inicjatywy
oraz samodzielnie organizując wydarzenia o charakterze naukowym. Zapraszamy
na nasz Wydział wybitnych specjalistów, którzy
wzbogacają wiedzę i umiejętności studentów także poza obowiązkowymi wykładami i ćwiczeniami. Prowadzimy
również współpracę z kołami naukowymi, wspólnie tworząc ciekawe projekty.
Staramy się mieć wgląd
i wpływ na wewnętrzne funkcjonowanie naszego Wydziału. Dzięki możliwości członkostwa w Radzie Wydziału, możemy zabierać
głos i współdecydować o sprawach
bezpośrednio dotyczących procesu
studiowania i jego warunków. Mamy
swoich przedstawicieli w Komisjach Wydziałowych, co daje możliwość wyrażania opinii
całej społeczności studenckiej oraz posiadania wpływu na takie aspekty nauczania jak np. program kształcenia czy regulamin
studiów.
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SAMORZĄD
Co roku organizujemy kilka dużych projektów, które są naszymi wizytówkami
wśród studentów UW. Jednym z nich
jest tygodniowa, międzynarodowa
konferencja psychologiczna „Warsaw Goes International”, którą odwiedzają studenci z całego świata.
Jako jedna z nielicznych jednostek,
co roku obchodzimy Święto Wydziału. Oprócz uroczystej części oficjalnej, w trakcie tego dnia organizujemy również wielki koncert na zielonych
terenach wokół Wydziału. Jako samorząd zorganizowaliśmy także pierwsze w Polsce targi praktyk i pracy dla studentów kierunków humanistyczno – społecznych. Od ponad roku prowadzimy również program rabatowy „UWaga Psycholog!”, który zrzesza
restauracje, lokale i instytucje oferujące specjalne zniżki dla studentów
Wydziału Psychologii UW.
W ramach Samorządu Studentów działają różne sekcje, m.in. Sekcja
Kulturalna, Sekcja Marketingu i Promocji oraz Sekcja Eventowa. Każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie. Działanie w Samorządzie
Studenckim to świetna okazja do zdobycia doświadczenia przydatnego
w późniejszej pracy, a także masa satysfakcji i radości.
Pamiętajcie, że każdy z Was może do nas dołączyć i realizować swoje
pomysły i marzenia.
Czekamy na Was z otwartymi ramionami!

Kontakt:
www.psychologia.samorzad.uw.edu.pl
www.facebook.com/ZssWydzialuPsychologii
psychologia@samorzad.uw.edu.pl
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POZNAJ WYDZIAŁ
PSYCHOLOGII UW
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach
organizowanych przez Wydział Psychologii:
„Weekend z psychologią” - jest to inicjatywa skierowana do licealistów
(szczególnie maturzystów). Organizujemy go na Wydziale Psychologii
UW jesienią. Podczas „Weekendu z psychologią” licealiści mogą wziąć
udział w wykładach i warsztatach o tematyce psychologicznej po to,
by lepiej poznać dziedzinę, którą chcą studiować. Zajęcia prowadzą wykładowcy z Wydziału Psychologii UW.
„Z psychologią na Ty” - w ramach
tego programu organizujemy warsztaty psychologiczne w liceach, nie
tylko warszawskich. Podczas spotkania można dowiedzieć się również więcej na temat tego, czym jest
psychologia, gdzie można pracować
z takim wykształceniem oraz jak studiuje się na Wydziale Psychologii UW.
Jeśli chcesz by takie warsztaty odbyły się
w Twojej szkole - napisz do nas!

Dowiedz się więcej na:
www.psychologia.pl
Odwiedź nasz fanpage na fb, aby móc na bieżąco śledzić
najnowsze doniesienia z życia Wydziału i nie tylko!
Z okazji 200 urodzin UW zapraszamy na
liczne wydarzenia jubileuszowe.
Więcej: www.uw200.pl.
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LOKALIZACJA
Adres:
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel. 22 55 49 705

Wydział Psychologii UW położony jest w sercu miasta, na granicy Śródmieścia i Żoliborza, w odległości 20 minut piechotą
od Starego Miasta, 15 minut tramwajem od centrum miasta
(Dworca Centralnego, Alei Jerozolimskich) i 5 minut tramwajem od stacji metra Ratusz Arsenał.
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KONTAKT
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD
REKRUTACJI NA STUDIA
W JĘZYKU POLSKIM
www.psychologia.pl
www.rekrutacja.uw.edu.pl
www.irk.uw.edu.pl
Kontakt:
rekrutacja@psych.uw.edu.pl
668 588 516

(szczegółowe dni i godziny dyżuru tel. są podane na stronie
Wydziału i w systemie IRK)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD
REKRUTACJI NA WISP
www.psychology.pl
www.rekrutacja.uw.edu.pl
www.irk.uw.edu.pl
Kontakt: Marta Cudna
info@psychology.pl
22 55 49 845
(dyżur tel. pn. - czw. od 10.00 do 14.00)
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NOTATKI
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NOTATKI
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fot. J. Antoniak

ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
tel. (22) 55 49 705
fax: (22) 635 79 91
www.psychologia.pl
Zdjęcia:
Mirosław Kaźmierczak, Jadwiga Antoniak
inne źródła: www.psychologia.pl, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego,
kolekcje prywatne

