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PSYCHOLOG
to specjalista, który pomaga innym ludziom
poprzez wspieranie ich rozwoju, rozpoznawanie ich trudności oraz udzielanie im pomocy
psychologicznej.
Psycholog skupia się na pracy z drugim
człowiekiem lub zjawiskami go
dotyczącymi - relacjami międzyludzkimi,
zachowaniami, problemami
emocjonalnymi, procesami psychicznymi.

Psycholog zajmuje się
diagnozowaniem, opiniowaniem,
doradztwem i terapią.

W zależności od specjalizacji może
pracować z dziećmi, dorosłymi,
z różnymi grupami zawodowymi.

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego psycholog oddziałuje na człowieka, wpływa na jego
zachowanie oraz zmiany zachodzące w psychice.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI
Osoba wykonująca zawód
psychologa musi posiadać
specjalistyczną wiedzę
i doświadczenie, mieć wysoką
kulturę osobistą i postępować
zgodnie z kodeksem etyki
zawodowej.
Zgodnie z polskim prawem
psychologiem może być tylko
osoba, która ukończyła
jednolite studia magisterskie
na kierunku psychologia.
Psycholog to specjalista, który udziela pomocy
psychologicznej osobom zmagającym się z
rozmaitymi trudnymi sytuacjami życiowymi. Wie, jak
wspierać możliwości rozwojowe dzieci, prowadzić
negocjacje i mediacje w różnych przypadkach
konfliktów międzyludzkich.

Osoba wykonująca
zawód psychologa musi
posiadać wiedzę z
zakresu psychologii,
metodologii badań
psychologicznych, teorii
osobowości. Prowadząc
diagnostykę
psychologiczną, musi
posługiwać się różnymi
metodami, dopasowując
je do problemów
klientów.
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DROGA KSZTAŁCENIA
Przykładowa ścieżka kształcenia:

Szkoła Podstawowa
8 lat

Liceum (matura)
4 lata

Uniwersytet, Szkoła
Wyższa kierunek
psychologia – 5 lat

Podczas trwania studiów wybieramy także
specjalność na której chcemy się skupić.
W zależności od uczelni mamy do wyboru
kształcenie w różnych kierunkach, np. psychologia
kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży,
psychologia sądowa – penitencjarna.

Kursy i szkolenia,
studia
podyplomowe,
szkoła psychoterapii
– 4 lata

Psychologię w Warszawie można studiować na
następujących uczelniach:

•
•
•
•
•
•
•

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet SWPS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Bankowa w (psychologia w
biznesie)
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
Collegium Humanum

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Psychologia sądowa - praca w
ośrodkach diagnostyczno konsultacyjnych;
Psychoterapia - po
ukończeniu
dodatkowej szkoły
można pracować w
podobnych miejscach
jak po psychologii
klinicznej;

Psychologia penitencjarna praca w więziennictwie,
zakłady karne;

Psychologia wychowawcza bazuje głównie
na kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Daje
nam możliwość pracy np. w szkołach,
poradniach psychologicznopedagogicznych, domach dziecka itp.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Psychologia
reklamy możliwość pracy w
różnego rodzaju
agencjach
reklamowych;

Psychologia rozwoju - w zależności,
który etap rozwoju interesuje nas
najbardziej możemy pracować w
miejscach, gdzie mamy styczność z
dziećmi i młodzieżą, ale także tam,
gdzie spotkać możemy osoby starsze
np. w domach pomocy społecznej;

Psychologia kliniczna możemy zdobyć pracę w
szpitalach
psychiatrycznych,
poradniach zdrowia
psychicznego, ośrodkach
terapeutycznych;

Psychologia transportu przeprowadzanie badań w
ośrodkach badania
kierowców;

Psychologia
biznesu firmy, zakłady
pracy;

Psychologia
terapii
uzależnień punkty
konsultacyjne,
ośrodki oraz
poradnie leczenia
uzależnień;
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Psychika interesowała ludzi we wszystkich kulturach, ale systematyczne
gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat rozpoczęło się dopiero w
XIX wieku. Wcześniej psychologia była traktowana jako dziedzina filozofii.

Psychologia na wesoło

Piotr Sondej
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Pani psycholog rozpoczęła
pracę w szkole. Zaraz
pierwszego dnia zauważyła
chłopca, który nie biegał po
boisku razem z innymi
chłopcami, tylko stał
samotnie z boku. Podeszła
do niego i pyta:
- Dobrze się czujesz?
- Dobrze.
- To dlaczego nie biegasz
razem z innymi chłopcami?
- Bo ja jestem bramkarzem.
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Mój wymarzony zawód to psycholog.
Lubię rozmawiać z ludźmi, przebywać
z nimi i poznawać ich. Potrafię
słuchać o ich problemach. Jednak
najważniejsze jest to, że lubię pomagać
innym. Wspieranie innych sprawia, że
czuję się potrzebny.
Gdyby kiedyś udało mi się pomóc
wyjść innemu człowiekowi z
problemów i zobaczyć jak pokonał
trudności – byłbym szczęśliwy i
spełniony.

Dziękuję za uwagę!

