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Potencjał naukowo-dydaktyczny 

6 profesorów, 13 doktorów habilitowanych,  

45 pracowników ze stopniem naukowym doktora, 

13 katedr rozwijających różne kierunki psychologii,  

3 specjalistyczne laboratoria, w tym do badań 

neuropsychologicznych 

Liczba studentów w Instytucie Psychologii jest 

największa w uniwersytecie. W roku akademickim 

2015/2016 psychologię studiuje: 

 na studiach magisterskich: 1319 studentów 

 na studiach doktoranckich: 101 doktorantów 

Nasi wykładowcy są nie tylko wybitnymi naukowcami i 

dydaktykami, lecz także są powszechnie docenianymi 

praktykami, posiadającymi duże doświadczenie w 

psychologii klinicznej, psychoterapii i biznesie. 

Wybitni pracownicy  

Instytutu Psychologii KUL 
 

Prof. Piotr Oleś (Przewodniczący KP PAN kadencji 

2011-2015), prof. Piotr Francuz, dr hab. Mariola 

Łaguna (Sekretarz KP PAN) zostali wybrani do 

Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na lata 

2015-2018 

Prof. Andrzej Sękowski – Wiceprzewodniczący PTP 

(Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)  

Prof. Adam Biela – poseł i senator (1997-2007) 

Prof. Zbigniew Zaleski – poseł do Parlamentu 

Europejskiego (2004-2009 i 2014) 

 

Czasopisma naukowe 

 

Czasopisma naukowe o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym wydawane lub redagowane przez 

Instytut Psychologii KUL: 

 Przegląd Psychologiczny 

 Roczniki Psychologiczne 

 Journal for Perspectives of Economic Political and 

Social Integration. Journal for Mental Changes 

 

Pracownicy Instytutu Psychologii są członkami rad 

redakcyjnych wielu prestiżowych czasopism polskich i 

zagranicznych. 

 

Osiągnięcia studentów Instytutu Psychologii 

 

 Kilkanaście nagród i wyróżnień w ogólnopolskich 

konkursach na najlepszą pracę magisterską w 

konkursach (1) na najlepszego studenta RP, (2) 

psychologii klinicznej, (3) psychologii rehabilitacji, 

(4) psychologii ekonomicznej, (5) metodologii badań 

marketingowych. 

 Wielu studentów publikuje swoje pierwsze artykuły 

naukowe i wygłasza referaty na konferencjach 

naukowych już w trakcie studiów magisterskich, 

uzyskuje Diamentowe Granty NCN. 

 Absolwenci KUL są cenionymi specjalistami na 

rynku pracy z uwagi na gruntowne przygotowanie 

praktyczne do wykonywania zawodu. 

Certyfikaty i uprawnienia 
 

Instytut Psychologii KUL decyzją Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego posiada wysoką kategorię A. W 

ramach Wydziału Nauk Społecznych posiada wszystkie 

uprawnienia w zakresie ubiegania się o tytuł profesora, 

nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego, 

doktora oraz magistra psychologii.  

 

 
 

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia Instytut Psychologii 

systematyczne uzyskuje akredytację udzielaną przez 

Uniwersytecką Komisje Akredytacyjną (UKA) oraz 

Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). 

 

Tradycje w kształceniu psychologii w KUL 

Pierwszy rektor i założyciel KUL (1918) - ks. dr Idzi 

Radziszewski - był doktorem psychologii (uzyskał doktorat 

w Niemczech z psychofizyki) oraz członkiem Towarzystwa 

Psychologicznego w Warszawie. Jedna z pierwszych katedr 

utworzonych w 1918 roku w KUL była Katedra Psychologii 

obsadzona przez czterech profesorów. W 1957 roku 

psychologię wyodrębniono jako specjalizację w ramach 

studiów magisterskich na Wydziale Filozofii, a w 1981 roku 

jako samodzielną Sekcję, a następnie Instytut Psychologii w 

ramach Wydziału Nauk Społecznych KUL. 



Struktura 5-letnich studiów magisterskich 
 

 
 

Liczba miejsc 

W roku akademickim 2015/2016 będzie przyjętych: 

 120 osób na specjalność Wspieranie Jakości Życia 

(psychologia kliniczna, psychoterapia i poradnictwo 

psychologiczne) 

 120 osób na specjalność Psychologia Biznesu i 

Przedsiębiorczości (psychologia marketingu i 

reklamy, organizacji i zarządzania personelem, 

doradztwo zawodowe, mediacja i rozwiązywania 

konfliktów) 

 

Zasady rekrutacji 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z 

następujących przedmiotów: 

 język polski (40% wyniku końcowego); 

 język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego); 

 biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub 

informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% 

wyniku końcowego). 

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród 

wymienionych przedmiotów do wyboru, punktuje się 

ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. 

 poziom rozszerzony - 1% = 1 punkt; 

 poziom podstawowy - 1% = 0,45 punktu. 

 

www.kul.pl/psychologia 

Koła Naukowe Studentów Psychologii 
 

Uczelnia umożliwia studentom wszechstronny rozwój, 

również poprzez działanie organizacji studenckich, 

m.in. w ramach prężnie działających kół naukowych 

psychologii, zarządzania, psychoterapii, neuronauk i 

wielu innych 

 

Każdego roku przez studentów organizowane są: 

 Ogólnopolska coroczna Konferencja Aktualności 

Psychologicznych „Aktualia” (od 1995 roku) 

 wiele konferencji ogólnopolskich, które dają 

możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, 

ale również nabycia przydatnych umiejętności, 

poprzez różnego rodzaju szkolenia i warsztaty 

 cykliczne spotkania otwarte pt. „Wykłady z psycho-

logii” 

 spotkania z interesującymi osobami – „Firma to 

Ludzie” 

 
 

 
 

www.kul.pl/psychologia 

 
 

Miasto studentów - Ponad 100 000 studentów w Lublinie 

 

Spędzanie czasu wolnego 

 wiele festiwali, koncertów i inicjatyw, w tym: Noc 

Kultury, Carnaval Sztuk-Mistrzów 

 teatry, m.in. Teatr Muzyczny, Teatr Stary 

 kina, maratony filmowe na uczelni 

 filharmonie 

 Juwenalia – trwające miesiąc święto studentów 

 kluby muzyczne, taneczne 

 

 

Zabytki  

Lublin – jedno z najstarszych miast w Polsce. Zachwyca 

przede wszystkim przepięknym Starym Miastem. 

 Brama Krakowska 

 Wieża Trynitarska – najlepszy punkt widokowy  

 Lubelskie Podziemia 

 Zamek Lubelski 

 Archikatedra Lubelska 

 

Łatwość dojazdu 

 Dobre połączenia kolejowe, autobusowe z innymi 

miastami.  

 Niedawno otworzone lotnisko w Świdniku.  

 Dobrze funkcjonująca komunikacja miejska – łatwość 

dojazdu w każdy zakątek miasta.  

 Jedno z trzech miast w Polsce, w którym jeżdżą 

trolejbusy.  

 

Przyjedź tutaj, aby zrozumieć fenomen tego 

miasta, poczuć jego klimat ;) 
 

www.kul.pl/psychologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologia 

 

Psychologia biznesu i 

przedsiębiorczości 

 

Psychologia wspierania 

jakości życia 

 

Psychologia kliniczna i osobowości 

Psychologia edukacji i komunikacji   

Psychoprofilaktyka i psychoterapia 

Psychologia społeczna i kulturowa 

Psychologia readaptacji i resocjalizacji 

Psychologia jakości życia 

 

Marketing i reklama 

Organizacja i zarządzanie 

Doradztwo zawodowe 

Uwarunkowania aktywności ludzkiej 

Mediacje w biznesie 

Procesy grupowe i kulturowe 

 

Specjalizacje: 

Specjalność: 


