
Słuchacze studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna 
 
Wśród słuchaczy studiów podyplomowych  „Psychologia Kliniczna” spodziewać się można 
trzech grup:  
 

1. Osoby, które traktują te studia przede wszystkim jako okazję do pogłębienia lub 
poszerzenia swojej wiedzy w zakresie psychologii klinicznej. Nie zamierzają się 
specjalizować w dziedzinie psychologii klinicznej. W tej grupie słuchaczami mogą być 
absolwenci również innych kierunków niż psychologia, np. pedagodzy, lekarze, 
socjologowie, a zatem osoby, które czy to ze względów osobistych, czy zawodowych 
odczuwają potrzebę poszerzenia swojej wiedzy o ten zakres. W przypadku tej grupy 
osób podstawą ukończenia  studiów podyplomowych i uzyskania dyplomu jest udział 
w minimum 50% zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów oraz 
pomyślne zdanie egzaminu testowego, który będzie dotyczył treści wykładów i 
podanej, podstawowej literatury obowiązkowej.  
 

2. Absolwenci psychologii, którzy nie posiadają specjalizacji w zakresie psychologii 
klinicznej i traktują te studia jako istotny warunek przystąpienia do stażów 
specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej. W przypadku tych osób 
warunkiem ukończenia studiów podyplomowych będzie udział w minimum 50% zajęć 
dydaktycznych przewidzianych programem oraz zaliczenie egzaminu testowego, który 
będzie obejmował treści wykładów oraz podaną, podstawową literaturę przedmiotu, a 
także dodatkowo, pogłębioną literaturę związaną z wybraną podspecjalnością: 
zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, 
psychologia kliniczna chorego somatycznie lub neuropsychologia.  
 

3. Psychologowie kliniczni (I stopień specjalizacji w starym trybie specjalizacyjnym), 
którzy zamierzają uzupełnić specjalizację kliniczną w nowym trybie specjalizacyjnym. 
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych i zdobycia teoretycznych podstaw do 
podjęcia stażów specjalizacyjnych w wybranej ścieżce specjalizacyjnej (jednej z 
czterech wyżej wymienionych) będzie udział w wybranych przez siebie wykładach 
(zwłaszcza w zakresie wybranej podspecjalizacji), a także pomyślnie zdany egzamin 
testowy, którego podstawę stanowić będą treści wykładów kierunkowych oraz 
podana, obowiązkowa, pogłębiona literatura kierunkowa. Słuchacze tej grupy, ze 
względu na swój status zawodowy i korzystanie w ograniczonym zakresie z wykładów 
przewidzianych pełnym programem, zwolnieni będą z ok. 70% opłat za studia 
podyplomowe (300 zł za semestr). 

 
 


