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dziaŁ SPecjalny: co dalej Po MaGiSteRiUM?
[Special section: What after a master’s degree?]

(Redaktorzy gościnni: elżbieta kasprzak, Roman ossowski)

Wprowadzenie
[introduction]

W polskim systemie prawnym ukończenie studiów wyższych na kierunku psycho-
logia upoważnia do wykonywania zawodu psychologa. należy jednak być świado-
mym, że najstaranniej opracowane i realizowane studia nie mogą przygotować do mi-
sji społecznej, jaką pełnią psychologowie we wszystkich segmentach życia społeczne-
go – edukacji, zdrowia, zarządzania, ekonomii, pracy, patologii społecznych i innych. 

sytuację, dodatkowo, komplikuje zawieszenie realizacji ustawy o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 1 marca 2001 roku. 
z jednej strony zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a z dru-
giej strony brakuje prawnej ochrony tego zawodu. W przypadku innych zawodów, np. 
lekarza, pielęgniarki, farmaceuty czy zawodów prawniczych funkcjonuje pełna usta-
wowa ochrona. Dotyczy ona uprawnień i obowiązków związanych z zawodem, a także 
etyki życia publicznego. Doceniając ważność kwestii kompetencji zawodowych psy-
chologów, zwłaszcza w zakresie diagnozowania i psychoterapii, Komitet programowy 
XXXii zjazdu naukowego polskiego Towarzystwa psychologicznego powierzył człon-
kowi Komitetu programowego zjazdu romanowi ossowskiemu, organizację dyskusji 
panelowej – co po magisterium?

Dyskusja panelowa spotkała się z umiarkowanym zainteresowaniem środowiska 
polskich psychologów. Było jednak kilka wystąpień, które warto opublikować jako 
wkład do dyskusji nad modelem kompetencji zawodowych i etycznych psychologa, 
funkcjonującego w przestrzeni XXi wieku.

publikacja stanowić będzie cenne dopełnienie, do już wydanej, pracy – model do-
skonalenia zawodowego psychologów pod redakcją romana ossowskiego i elżbiety 
Kasprzak (2006).

głębokiej i wieloaspektowej dyskusji wymaga proces nadawania kolejnych 
uprawnień psychologom, po uzyskaniu stopnia zawodowego magistra. u podstaw ich 
powinien leżeć system doskonalenia zawodowego, podobny jak w zawodzie lekarza, 
bądź  jak w zawodach prawniczych. psycholog formułuje wiele orzeczeń i stawia diag-
nozy o bardzo poważnych konsekwencjach dla osób lub społeczności. powinny one 
być trafne, rzetelne, obiektywne i etyczne. szczególnie doniosłe znaczenie mają kom-
petencje z zakresu teoretycznych podstaw diagnozy psychologicznej oraz praktycz-
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ne i interpersonalne kompetencje psychologa w procesie diagnozowania, znajomość 
psychologii oraz podstaw pomocy psychologicznej. szczególnie ważnym zagadnie-
niem, wchodzącym w zakres pomocy psychologicznej, jest psychoterapia rozumia-
na jako strategia usunięcia zaburzeń w relacjach jednostki z otoczeniem. Ważne jest 
odróżnienie psychoterapii w znaczeniu szerokim, od psychoterapii specjalistycznej, 
będącej wyrazem przynależności do określonej szkoły psychoterapeutycznej – psy-
choanalitycznej, poznawczo-behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej bądź 
interpersonalnej. 

psychologowie obecnie kończący studia będą musieli zmierzyć się z wieloma wy-
zwaniami XXi wieku – człowiekiem w sytuacji klęski żywiołowej, katastrof, zmiany 
klimatu, zanieczyszczenia środowiska, zmian demograficznych, zagrożeń epidemiolo-
gicznych (AiDs, malaria, gruźlica), ubóstwa, przestępczości i agresji, otyłości i nadwa-
gi, uzależnienia od substancji chemicznych i nowych technologii oraz sekt.

Ważnym aspektem wykonywania zawodu psychologa będzie uwzględnienie no-
wych osiągnięć neuronauki, zwłaszcza na skutek dostępności technik obrazowania 
mózgu (peT, fmri i innych), umożliwiających rejestrowanie czynności mózgu w aspek-
cie przestrzennym i czasowym. na wiele czynności jednostki trzeba będzie spojrzeć 
z zupełnie innej perspektywy.

redaktorzy niniejszej części specjalnej polskiego forum psychologicznego pragną 
przybliżyć niektóre kwestie, wyżej zasygnalizowane.

Barbara Mróz (uniwersytet Wrocławski) zebrała i podsumowała różnorodne for-
my kształcenia psychologów po studiach. edukacja po studiach może przybrać ścież-
kę studiów doktoranckich, specjalizacji, studiów podyplomowych, kursów i treningów 
umiejętności. Autorka poczyniła także refleksję nad wzajemnymi zależnościami po-
między poszczególnymi formami. chodzi bowiem o systemowe ujęcie edukacji po uzy-
skaniu magisterium.

Małgorzata Basińska (uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) omó-
wiła koncepcję udoskonalenia kształcenia w specjalizacji psychologii klinicznej, która 
obecnie jest realizowana na podstawie projektu centrum medycznego Kształcenia  po-
dyplomowego w Warszawie przy ministerstwie zdrowia i opieki społecznej.

czesław czabała (Akademia pedagogiki specjalnej w Warszawie) ustosunko-
wał się do kwestii psychoterapii, po dyplomie, w perspektywie zawodu psychotera-
peuty. Świadczenia z zakresu psychoterapii mogą być refundowane przez narodowy 
fundusz zdrowia w procesie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Doniesienie 
autora ma bardzo dużą wartość, ponieważ omawia unikatowe zagadnienia z zakresu 
psychoterapii. szczególnie bliska cz. czabale jest idea integracji specjalistów różnych 
dyscyplin, zajmujących się psychoterapią. 

Artykuł elżbiety kasprzak (uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 
odnosi się do kształcenia podyplomowego z psychologii pracy i zarządzania. W polsce 
psychologia kliniczna cieszy się wielką popularnością, zaś psychologia pracy i zarzą-
dzania w przeszłości nie była przedmiotem zainteresowania studentów, jak i naukow-



ców. od około 10 lat sytuacja zmieniła się diametralnie pod wpływem przekształceń 
gospodarki rynkowej. Autorka w tekście przedłożyła dziedziny, w których psychologo-
wie powinni uzupełnić swoje kwalifikacje oraz włączać się w nurt nowoczesnego do-
radztwa personalnego, organizacyjnego, systemów oceny i motywacji pracowników, 
zgodnie z europejskimi standardami.
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