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1. Postanowienia ogólne 
 

1. Celem zajęć do wyboru przez studenta jest poszerzenie oferty w kształceniu 
psychologicznym oraz stworzenie studentom możliwości wyboru zajęć zgodnych z ich 
zainteresowaniami naukowymi i specjalnością zawodową. 

2. Zajęcia do wyboru realizowane są w formie wykładów monograficznych (WM), seminariów 
monograficznych (SM) oraz teoretycznych kursów rozszerzających (TKR) zgodnie z 
obowiązującym na danym roku planem studiów. 

3. W zajęciach do wyboru uczestniczyć mogą studenci (studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych) zgodnie z aktualnym planem studiów danego rocznika. 

4. Realizację zajęć do wyboru w danym roku akademickim zleca dyrektor instytutu stosownie 
do potrzeb i aktualnych możliwości organizacyjnych. 

5. Termin zgłoszeń, ich formę oraz zasady zapisu na zajęcia do wyboru określa niniejszy 
regulamin (w szczególnych przypadkach dyrektor instytutu może od nich odstąpić, np. 
choroba pracownika, możliwość zatrudnienia profesora gościnnego itp.).  

 
2. Wykłady monograficzne 

 
1. Wykłady monograficzne (WM) prowadzą samodzielni pracownicy nauki.  
2. Temat wykładu wraz z programem (syllabus według obowiązującego na wydziale wzoru) 

zgłasza osoba bezpośrednio zainteresowana lub osoba zaproszona do wygłoszenia wykładu. 
3. Osoba zgłaszająca wykład określa: wymiar realizacji (np. 15 lub 30 godzin) oraz  może 

dodatkowo zgłosić liczbę spotkań (np. 15 spotkań X 2 godziny, albo 6 spotkań X 5 godzin 
itp.). 

4. Wykłady mogą się odbyć w danym semestrze po spełnieniu następujących warunków:  
(a) wykładowca może wykazać się znaczącym dorobkiem publikacyjnym w ramach 

proponowanego studentom tematu 
(b) temat i program wykładu został zatwierdzony przez Radę Instytutu w danym 

semestrze na wniosek dyrektora instytutu; 
(c) na wykład zapisze się odpowiednia liczba studentów (tj. 40-60 osób na wykład 30-

godzinny, oraz 25-39 osób na wykład 15-godzinny lub inny podział zaproponowany 
przez dyrektora uwzględniający łączną liczbę godzin wykładów do wyboru 
przewidzianych w planie studiów na danym semestrze). 

5. Student może wybrać tylko wykład/wykłady, które pozwalają mu zgromadzić niezbędną 
liczbę punktów do zaliczenia danego semestru. 

 
 

3. Seminaria monograficzne 
 
1. Seminaria monograficzne (SM) prowadzą w formie zajęć laboratoryjnych pracownicy  
     przynajmniej ze stopniem doktora: seminaria monograficzne – teoretyczne (SM_t) dotyczą  
     dorobku teoretycznego; seminaria  monograficzne – empiryczne (SM_e) koncentrują uwagę na   
     dorobku empirycznym wykładowcy prowadzącego zajęcia. 
2. Temat seminarium wraz z programem zgłasza osoba bezpośrednio zainteresowana lub osoba   
     zaproszona do prowadzenia seminarium według określonego wzoru.  
3.  Osoba zgłaszająca seminarium określa: wymiar realizacji (np. 15 lub 30 godzin) oraz  
     dodatkowo może zgłosić liczbę spotkań (np. 15 spotkań X 2 godziny, albo 6 spotkań X 5   
     godzin itp.). 
4.  Seminaria mogą się odbyć w danym semestrze po spełnieniu następujących warunków:  

a. wykładowca posiada w swoim dorobku przynajmniej jedną recenzowaną publikację 
na temat proponowanego studentom seminarium; 

b. projekt seminarium przedstawiony anonimowo do recenzji uzyska pozytywna ocenę 
wyznaczonego przez dyrektora instytutu samodzielnego pracownika nauki wg 
kryteriów zawartych w „Arkuszu recenzji” ;  

c. temat i program wykładu zostanie zatwierdzony przez Radę Instytutu w danym 
semestrze; 

d. na seminarium realizowane w danym semestrze zapisze się odpowiednia liczba 
studentów (np. od 10-15 osób na seminarium 30 godzinne lub inny podział 
zaproponowany przez dyrektora instytutu, uwzględniający łączną liczbę godzin 



seminariów monograficznych przewidzianych w planie studiów w danym 
semestrze).  

5. Projekt zajęć dopuszczony przez Recenzenta „warunkowo” może być ponownie poddany ocenie   
    po poprawkach w następnym roku akademickim. 
6.  Zatwierdzone seminarium można prowadzić przez 3 kolejne lata, jeżeli ocena zajęć przez   
     studentów jest wysoka (powyżej średniej w rocznej ankiecie oceny jakościowej nauczyciela    
     akademickiego dokonanej przez studentów); w przeciwnym przypadku projekt podlega   
      wycofaniu;    
7.  Zaliczenie seminarium następuje na podstawie pozytywnie ocenionej przez prowadzącego pracy   
     pisemnej (pracy seminaryjnej). 
8. Student może wybrać tylko te seminaria, które pozwalają mu zgromadzić wymaganą w danym  
    semestrze liczbę liczb punktów do zaliczenia danego semestru.  

 
(a) Teoretyczne kursy rozszerzające 

 
1. Teoretyczne kursy rozszerzające (TKR) są realizowane w formie zajęć laboratoryjnych 

tworzących oddzielne bloki specjalności teoretycznych wybieranych przez studentów, którzy 
są zainteresowani danym przedmiotem badań naukowych (np. psychologia różnic 
indywidualnych; psychologia rozwojowa; neuropsychologia itp.). 

2. Teoretyczny kurs rozszerzający zgłasza kierownik proponowanego kursu (kierownik 
Katedry/Zakładu, kierownik tematu badawczego) według następujących zasad: 

a. kierownik kursu i jego zespół posiadają znaczący dorobek publikacyjny w danym 
przedmiocie badań; 

b. zgłoszenie kursu (syllabus) powinno określać wymiar jego realizacji zgodny z 
obowiązującym planem studiów w danym semestrze 

c. w przypadku realizacji kursu przez kilka osób zgłoszenie powinno zawierać 
oddzielne syllabusy zajęć realizowanych przez różne osoby. 

3. Teoretyczny kurs rozszerzający może odbyć się w danym roku po spełnieniu następujących 
warunków:  

(a) program kursu zostanie zatwierdzony przez Radę Instytutu;  
(b) temat i program kursu zostanie zatwierdzony przez Radę Instytutu w danym 

semestrze  
(c) na kurs zapisze się odpowiednia liczba studentów, tj. 10-15 osób.  

 
4. Student może wybrać jeden kurs rozszerzający z oferty w danym roku, w ramach którego 

musi zgromadzić wymaganą liczbę punktów. 
 

 
5. Zapisy na zajęcia 

 
1. Zatwierdzone przez Radę programy zajęć oferowane są zainteresowanym studentom 

poprzez:  
(a) opublikowanie syllabusu (wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 

instytutu);  
(b) prezentację programów na ogólnym zebraniu danego roku studiów 

zorganizowanym przez Opiekuna Roku i Z-pcę Dyrektora ds. dydaktyki;  
2. Zapisy ogłaszane są pod koniec roku akademickiego poprzedzającego realizację zajęć, a w 

szczególnych okolicznościach - na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. 
3. Student może zapisać się na dowolne z oferowanych wykładów, seminaria lub kursy 

rozszerzające, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, nie przekraczając jednak liczby 
godzin przewidzianych na daną formę zajęć w planie studiów (np. albo na jedno 
seminarium 30-godzinne, albo na dwa seminaria 15-godzinne, itd.). 

4. Zaproponowany kurs może zostać uruchomiony pod warunkiem, że zapisze się odpowiednia 
liczba studentów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


