
 

 

 

 

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów 

Cel studiów:  

Celem studiów jest przygotowanie magistrów psychologii do pracy na stanowisku nauczyciela 

psychologa w: 

 Przedszkolach, 

 Szkołach, 

 Placówkach systemu oświaty, 

 Poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  

 

Studia są zgodne ze standardem kształcenia w zawodzie nauczyciela i dają 

 kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1450), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.). 
 
 

Adresaci: 
 

Kształcenie na studiach podyplomowych  przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

psychologa jest prowadzone wyłącznie dla magistrów psychologii.  

Na studia podyplomowe na tym kierunku mogą zapisać się osoby, które posiadają dyplom 

magistra psychologii. 

Kwalifikacje:  

Absolwent studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów zdobywa 

kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa zgodne ze standardem kształcenia 

nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli.  

 

 

 



 

 

 

Atuty: 

Uczestnicy studiów otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki pracy 

nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, która wyposaży ich w 

profesjonalną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej. Kształcenie odbywa się 

modułowo, dzięki czemu wiedza przekazywana uczestnikom jest uporządkowana. 

I MODUŁ: PEDAGOGIKA 

Uczestnicy studiów w ramach realizacji zajęć przewidzianych dla modułu pedagogika zostaną 

wyposażeni w wiedzę z zakresu m.in.: 

 Organizacji i funkcjonowania systemu oświaty,  

 Podstawowych zagadnień prawa oświatowego, 

 Praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z niepełnosprawnościami, 

 Modeli współczesnej szkoły, 

 Alternatywnych form edukacji, 

 Zagadnień prawa wewnątrzszkolnego, 

 Podstawy programowej, 

 Tematyki oceny jakości działalności szkoły lub placówki systemu oświaty.  
 

Uczestnicy poznają także i zrozumieją: 

 Rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela, 

 Prawa i obowiązki nauczycieli, zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, 
wychowawcy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów, 

 Tematykę oceny jakości pracy nauczyciela, 

 Wychowanie w kontekście rozwoju, 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

 Problemy adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole,  

 Uwarunkowania funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, 

 Sytuację dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej, a 
także problemy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich funkcjonowanie, 

 Problemy dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z 
doświadczeniem migracyjnym, 

 Problematykę dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, 

 Zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu 
się, specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia  

 Trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń 
rozwoju zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania; zasady 
dokonywania diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne w pedagogice, 

 Wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.  

 

 



 

 

II MODUŁ: METODYKA PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I 

PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY 

Uczestnicy studiów w ramach realizacji zajęć przewidzianych dla tego modułu poznają m.in.: 

 Problematykę rozwoju dziecka w kontekście edukacji, 

 Metody zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, 

 Rolę, zadania i funkcje psychologa w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty oraz jego 
prawa i obowiązki, 

 Rolę monitorowania procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w przedszkolu, 
szkole lub placówce systemu oświaty, 

 Zasady dokonywania diagnozy sytuacji wychowawczych i sposoby zapobiegania błędom 
wychowawczym oraz korygowania negatywnych skutków oddziaływań wychowawczych, 

 Rolę diagnozy zespołu klasowego (strukturę grupy, obraz relacji i pozycji uczniów w grupie) i 
zasady dokonywania diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, zaburzeń oraz 
trudności i ich źródeł; zagadnienia diagnozy pozytywnej ucznia (właściwości psychicznych i 
elementów środowiska mających korzystne znaczenie dla dziecka) i diagnozy negatywnej ucznia 
(opóźnienia, zaburzenia i nieprawidłowości rozwoju), 

 Sposób opracowywania opinii psychologicznych i formułowania zaleceń, 

 Rolę wspierania rozwoju dziecka lub ucznia, 

 Znaczenie wspomagania pracy wychowawczej nauczycieli, 

 Sposób pracy indywidualnej psychologa z dzieckiem, uczniem lub wychowankiem,  

 Metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, bariery i 
trudności w procesie komunikowania się, 

 Techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem, 

 Problematykę animowania działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia, 

 Rolę profilaktyki i promocji zdrowia, 

 Sposoby interwencji w sytuacjach konfliktowych (prowadzenie mediacji) i kryzysowych 
(interwencja kryzysowa) 

 Metodykę prowadzenia działań edukacyjnych przez nauczyciela psychologa, 

 Organizację wsparcia dzieci lub uczniów w przedszkolach, szkołach lub placówkach systemu 
oświaty, 

 Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, 

 Rolę psychoedukacji, 

 Zasady udzielania porad psychologicznych, 

 Sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej 
uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka oraz 
etykietę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. 

W II module uczestnicy dowiedzą się  m.in. w jaki sposób: 

 Diagnozować sytuacje wychowawcze, 

 Diagnozować potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zaburzenia i trudności w uczeniu się 
oraz ich źródła, 

 

 



 

 

 Wspomagać dzieci lub uczniów w adaptacji do przedszkola, szkoły lub placówki systemu 
oświaty, 

 Wspierać uczniów w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania, 

 Promować zdrowy styl życia uczniów oraz rozwój i zdrowie psychiczne, 

 Działać na rzecz profilaktyki uzależnień, zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, agresji i 
przemocy, 

 Interweniować w sytuacjach konfliktowych (prowadzić mediację) i kryzysowych (podjąć 
interwencję kryzysową), 

 Wspomagać rodziców lub opiekunów i nauczycieli w działaniach wychowawczych 

 Wspierać proces nauczania-uczenia się uczniów na podstawie wiedzy z zakresu prawidłowości i 
metod efektywnego uczenia się.  

Absolwent: 

Osoby kończące ten kierunek są kompleksowo przygotowane do rozpoczęcia pracy zawodowej i 

mogą pracować na stanowisku nauczyciela psychologa w  przedszkolach, szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu 

oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.  

Absolwent kierunku jest przygotowany do tego, aby m.in.: 

 Przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej dziecka oraz jej uwarunkowań środowiskowych,  

 Skutecznie wspierać dziecko w procesie adaptacji do nowej sytuacji, 

 Diagnozować problemy uczniów i wspierać ich w przezwyciężaniu trudności i deficytów,  

 Wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

 Wspomagać nauczycieli i rodziców lub opiekunów w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju uczniów. 
 
 

Formy pracy: 
 

Proces kształcenia jest realizowany w postaci zajęć lub grup zajęć składających się z ćwiczeń, 

warsztatów oraz wykładów opartych o moduły z zakresu pedagogiki, a także metodyki pracy 

nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Zajęcia odbywają się 

także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy 

Clickmeeting, Zoom oraz Moodle. W ramach studiów uczestnicy zobowiązani są do realizacji 120 

godzin praktyk zawodowych. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM 
 

Program studiów jest zgodny z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 W programie studiów realizowane są m.in. przedmioty takie jak:  

Moduł I PEDAGOGIKA 

 Pedagogika ogólna 

 Pedeutologia 

 System oświaty  

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 

 Uczeń w środowisku szkolnym  

 Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej   

 Problematyka dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej  

 Diagnoza pedagogiczna 

 Uczeń z trudnościami w uczeniu się  

 Doradztwo zawodowe 

 Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole  

 Podstawy dydaktyki  

 

Moduł II METODYKA PRACY NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I 

PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY 

 Problematyka  rozwoju dziecka w kontekście edukacji 

 Nauczyciel psycholog w szkole i placówkach systemu oświaty  

 Monitorowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego 

 Wspomaganie rozwoju  dziecka i ucznia 

 Profilaktyka i promocja zdrowia  

 Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych 

 Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 

 Psychoedukacja 

 Wspomaganie warsztatu pracy nauczyciela psychologa 

 
Czas trwania studiów: 
 

 3 semestry 

 225 godzin dydaktycznych  

 120 godzin praktyk zawodowych 

 
Uczestnicy studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów 

zobligowani są do realizacji 120 godzin praktyk zawodowych.  

 



 

 

 

Celem praktyk zawodowych jest przygotowanie do pracy nauczyciela psychologa w systemie 

oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego z pracą opiekuńczo-wychowawczą, 

diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz 

udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.  

Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu 

oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom. Praktyki zawodowe 

odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania 

stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

W trakcie praktyk uczestnicy poznają i zrozumieją: 

 Zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim 
one działają, 

 Zadania opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne, 

 Sposób funkcjonowania przedszkoli, szkół lub placówek systemu oświaty, organizację ich pracy, 
uczestników procesów pedagogicznych i sposób prowadzenia dokumentacji, w szczególności 
dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela psychologa, oraz ochrony poufności danych, 

 Zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom  w szkole i poza nią. 

W zakresie umiejętności praktycznych uczestnicy będą wiedzieć m.in. jak: 

 Wyciągać wnioski z obserwacji pracy klasy, zachowań i postaw dzieci i młodzieży, 
funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji lub zajęć poszczególnych uczniów, z 
uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 Zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych zajęcia warsztatowe 
dla uczniów o charakterze odpowiadającym roli nauczyciela psychologa w placówce systemu 
oświaty, w tym integracyjne, psychoprofilaktyczne i rozwijające kompetencje społeczno-
emocjonalne oraz umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 

 Analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i 
zdarzenia psychologiczno-pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk. 

Organizacja zajęć:  

 Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa razy w 
miesiącu), 

 Zajęcia planowane są pomiędzy godziną 8.00–20.00. 

 Studia podyplomowe realizowane przez WSH są organizowane w formule blended learning 
polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami 
prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom oraz Moodle), 
pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie. 
 



 

 

 

 
 
Warunki zaliczenia: 
 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, 

uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w 

programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego. 

Dokument potwierdzający ukończenie studiów: 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu  

z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy na 

stanowisku nauczyciela psychologa. 

Kontakt:  

W razie pytań zachęcamy do kontaktu. 

tel.: (32)363-12-27; (32) 363-12-27  

e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl 

Pokój: 009 (parter) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl
mailto:podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl
mailto:podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


