
Doskonały wybór  
dla osób o otwartych 
umysłach i ciekawych 
innych ludzi.  
Zostań pożądanym na rynku 
coachem lub menedżerem!

Dlaczego Psychologia w WSE? 

Jeśli chcesz pomagać innym w roz- 
woju osobistym lub zawodowym, 
studia psychologiczne w Wyższej  
Szkole Europejskiej są dla Ciebie! 
Zdobądź wiedzę na temat emocji  
i motywacji,  osobowości, zaburzeń,  
czy psychopatologii. Dowiedz 
się, jak nowoczesne technologie 
i otaczająca Nas rzeczywistość 
wpływają na rozwój i funkcjonowa-
nie jednostki i grupy.

Dzięki zajęciom prowadzonym 
przez doświadczonych specjali-
stów szybko poznasz praktyczne  
metody psychologiczne wyko-
rzystywane we współczesnym 
biznesie i przygotujesz się do 
pracy z klientami, pracownikami 
firm i korporacji oraz zespołami 
badawczymi.

Chcesz tworzyć własne warsztaty, 
szkolenia lub badania? Dołącz do 
Psychologicznego Koła Naukowego  
koRelacja i realizuj swoje pasje!Ps
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Twoje przyszłe  
miejsca pracy:

działy HR

działy szkoleń i rozwoju 
dużych firm

firmy badawcze, 
szkoleniowe 
i konsultingowe

urzędy pracy i biura karier

fundacje i stowarzyszenia

centra psychoterapii 
i rozwoju

działy reklamy, 
marketingu i PR

język polski p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

język obcy nowożytny p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

wybrany przedmiot: j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura 
antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej,  
j. regionalny, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie,  
historia sztuki, historia muzyki

p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, 
uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.

Zasady rekrutacji na kierunek  
Psychologia

Aplikacja na wybrany kierunek to tylko 5 prostych kroków:

Wybierz 
kierunek 
studiów

Wypełnij 
formularz 
zgłoszeniowy  
dostępny  
on-line

Wnieś 
wymagane 
opłaty i złóż 
dokumenty

1 2 3 4 5
Sprawdź 
wyniki  
rekrutacji

Podpisz 
umowę  
i rozpocznij 
wyjątkowe 
studia

od 1 kwietnia
do 6 września

Psychologia coachingu –  
wsparcie, rozwój, mediacje

(studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)

 zdobędziesz wiedzę z zakresu bliskich 
związków i budowania relacji; poznasz metody 
rozwoju osobistego i zawodowego oraz techniki 
prowadzenia skutecznych mediacji i negocjacji

 zajęcia prowadzone przez praktyków 
przygotują Cię do pracy w zakresie zarządzania 
talentami, planowania rozwoju zawodowego, 
jak również pracy indywidualnej (coachingu)

 treningi twórczości, asertywności, mediacji  
i negocjacji, kompetencji emocjonalnych,  
czy redukcji stresu – w trakcie studiów 
połączysz teorię z praktyką

Ścieżki kształcenia w ramach kierunku:

 zdobędziesz praktyczną wiedzę 
z zakresu psychologicznych mechanizmów 
funkcjonowania organizacji i zespołów

 nauczysz się podejmowania skutecznych 
decyzji i oceny ryzyka w biznesie

 dzięki  zajęciom specjalistycznym będziesz 
przygotowany/a do efektywnego zarządzania 
ludźmi, zespołami i procesami

 poznasz specyfikę funkcjonowania grup, 
procesów rozwoju i zmiany w organizacjach 
oraz zasady skutecznej komunikacji i wystąpień 
publicznych

Psychologia menedżerska

(studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)

Uwaga!
We wrześniu możliwość uruchomienia II tury rekrutacji.

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym,  
punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci,  
którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego,  
których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę  
znajdują się na stronie www.wse.krakow.pl w zakładce Rekrutacja krok po kroku.

Pamiętaj, że...
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Zdj. Paweł Ulatowski

Specjalności zostaną uruchomione w zależności od liczby zainteresowanych kandydatów.



www.wse.krakow.pl

al. Jana Pawła II 39A   |   31-864 Kraków
tel. 12 683 24 04, 07

rekrutacja@wse.krakow.pl

WSE polecili mi znajomi. Najbardziej zainteresowały mnie  
nowoczesne i przyszłościowe specjalności. Studia na tym kierunku 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że to był dobry wybór!

Justyna

studentka na kierunku  
Psychologia


