Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?

Jakie kwalifikacje/
uprawnienia po
studiach?

Nauk Społecznych
Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym
Policjantów, strażaków, żołnierzy, urzędników rządowych i
samorządowych, służb państwowych uczestniczących w zakresie
zarządzania sytuacjami kryzysowymi Absolwent studiów
podyplomowych Psychologia stosowana w bezpieczeństwie
narodowym jest przygotowany do pracy w roli specjalisty w różnego
typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych,
samorządowych, prywatnych.
Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w
obszarze ściśle związanym z psychologią a także wszędzie tam, gdzie
wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość
mechanizmów społecznych (agencje pr-owskie, massmedia, firmy
PR). Możliwym sposobem rozwoju kariery zawodowej jest podjęcie
własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na rzecz
firm i instytucji z sektora zdrowia, edukacji i szeroko rozumianego
bezpieczeństwa narodowego. Absolwent zdobędzie wiedzę
specjalistyczną i umiejętności praktyczne związane z psychologią
agresji i przemocy, psychologią zdrowia i stresu. Pozna także
zagadnienia związane z psychologią mediów oraz psychologią
sytuacji kryzysowych w administracji publicznej (rządowej i
samorządowej), służbach publicznych (samorządowych),
organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
zespołach reagowania kryzysowego i in. z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa wewnętrznego.
60 punktów ECTS

Liczba punktów
ECTS:
200
Liczba godzin:
Bez praktyk
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty Studia podyplomowe Psychologia stosowana w bezpieczeństwa
narodowego mają na celu kształcenie wyspecjalizowanej kadry,
dysponującej wszechstronną i nowoczesną wiedzą psychologiczną,
przygotowanej do podjęcia działalności prospołecznej oraz
samodoskonalenia. W trakcie studiów zostanie stworzona możliwość
zdobycia różnorodnych doświadczeń, poznania kierunków działań
psychologów w służbach mundurowych i organizacjach, działających
na rzecz administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego,
dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych koniecznych do pracy z ludźmi. Celem studiów jest
przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania i dowodzenia
w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w
tematykę zagrożeń występujących w czasie pokoju i kryzysu. W
procesie kształcenia absolwenci nabędą również kompleksową
wiedzę z zakresu planowania, organizowania, przekazywania
poleceń, koordynacji i kontrolowania, a także wypracowanie
predyspozycji jego uczestników, do przeciwdziałania sytuacjom
kryzysowym, efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia,
likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego. Słuchacz

zdobędzie wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne
związane z psychologią agresji i przemocy, psychologią zdrowia i
stresu. Pozna także zagadnienia związane z psychologią mediów oraz
psychologią sytuacji kryzysowych w administracji publicznej
(rządowej i samorządowej), służbach publicznych (samorządowych),
organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
zespołach reagowania kryzysowego i in. z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Praca dyplomowa - efektem pracy słuchacza i promotora na
seminarium dyplomowym

Wymogi związane z
ukończeniem
studiów:
Warunki otrzymania Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem
kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo
świadectwa:
ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
(Poz. 279). Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo w
zajęciach, uzyskanie koniecznych zaliczeń z poszczególnych
przedmiotów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
1.350 PLN
Cena za semestr:
Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, w wybrane soboty i
Organizacja zajęć:
niedziele, w godzinach od 8,00 do 20,00 w Częstochowie w budynku
przy ulicy Zbierskiego 2/4. Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele
akademiccy oraz specjaliści w dziedzinach związanych z psychologią
i bezpieczeństwem wewnętrznym - zarówno teoretycy, jak i
praktycy. Zajęcia prowadzone będą przez dydaktyków, praktyków,
pracowników służb-ekspertów z zakresu wojska, policji, straży
pożarnej oraz służby ratowniczej, przedstawicieli wojewódzkich i
powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego (specjaliści
od zarządzania kryzysowego), prawników.
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dane kontaktowe:
adres, mail, telefon,
strona www

42-200 Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4
pokój 3.09 telefon : 34 378-31-20 mail: ucku@ujd.edu.pl
Kierownik studiów podyplomowych Dr Agata Woźniak-Krakowian,
Zakład Psychologii, 42-200 Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4 pokój
3.13, a.krakowian@ujd.edu.pl
Tymczasowo obowiązki kierownika pełni dr hab. Elżbieta Napora
prof. UJD

