
Opinie Absolwentów o Studiach Podyplomowych „Psychologia Zachowań Społecznych"  

 

„Studia Podyplomowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, to nie 

tylko podnoszenie kwalifikacji, to również inwestycja w zrozumienie siebie i relacji panujących  

w społeczeństwie. To możliwość poznania mechanizmów zachowań ludzi w życiu codziennym  

i zawodowym. Wiedza przedstawiona przez wybitnych wykładowców jest nie tylko interesująca, lecz 

również podana w formie niezwykle jasnej i przyjemnej." 

S.K. , pedagog 

 

„Wykładowcy i prowadzący zajęcia stworzyli nam cudną atmosferę pełną dobrej energii. Tu 

nie było mowy o suchych wykładach i kolejnych slajdach, kolejnej prezentacji. Swoją drogą trafiłam 

na grupę, której nie trzeba było specjalnie zachęcać do aktywności. Dyskusje, ćwiczenia, warsztaty – 

wszyscy czuliśmy się jak rybki w wodzie.. 

Jestem już inną osobą, umiejącą bardziej spojrzeć „w siebie” i docenić zdobytą wiedzę  

z zakresu psychologii ogólnej, psychologii stosunków interpersonalnych, psychologii grupy 

pracowniczej, a co więcej mam odwagę, by nie zawahać się  tejże wiedzy użyć ;) 

Zyskałam: wiedzę teoretyczną, wiedzę czerpaną z doświadczenia wykładowców i kolegów 

studentów, przyjaźń, większą (tak naprawdę myślę) miłość do samej siebie i innych... 

 Czyż można zyskać więcej ???" 

A. W., dziennikarka 

 

„Sytuacje trudne, to sytuacje, którym na co dzień stawiam czoła jako funkcjonariusz w służbie 

więziennej. Studia pozwoliły zrozumieć psychologiczne mechanizmy, jakim podlegamy jako 

uczestnicy komunikacji, a zarazem praktycznie wykorzystać wiedzę w kontaktach interpersonalnych 

z osadzonymi i uzyskać pożądany skutek z danej interakcji. Zdobyta wiedza na studiach przydaje się 

jednak nie tylko na gruncie zawodowym, ale i prywatnie, pozwalając z pożytkiem przyjrzeć się  

i zrozumieć bliżej innych oraz siebie." 

I. S., funkcjonariusz w służby więziennej 

„Te studia podyplomowe, chociaż studiowałam już na kilku innych kierunkach, głównie 

pedagogicznych, pozwoliły mi spojrzeć całkiem inaczej na uczniów, na ich problemy, i, co 

najważniejsze, wzbogaciły mój warsztat o inne, konstruktywne sposoby rozwiązywania tych 

problemów. Bardziej też rozumiem, co dzieje się w kontakcie między mną a nimi, potrafię spojrzeć na 

to z boku - dzięki temu jestem spokojniejsza i nie reaguję tak, jak kiedyś. Czuję też, że jestem bardziej 

lubiana przez moich uczniów-zawdzięczam to treściom, jakie poznałam na tych studiach. Lepiej też 



reguluję swoje relacje z innymi nauczycielami i dyrekcją w szkole. Polecałabym więc te studia innym 

nauczycielom." 

A.S., nauczycielka szkoły średniej 

 

 „Jestem trenerem i doradcą zawodu. Studia Psychologia Zachowań Społecznych pozwoliły mi 

popatrzyć z dystansem, na to co robię, zyskałem sporo narzędzi, przydatnych dzisiaj w mojej pracy - 

studia może nie dały mi wszystkiego, czego oczekiwałem, ale wzbogaciły mój warsztat i pokazały 

rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Dlatego zdecydowanie je polecam." 

B.P., trener, doradca zawodu, pracownik działu personalnego 

 

„Na studiach podyplomowych z psychologii zachowań  społecznych poznałam fantastycznych 

ludzi, którzy rozwijali swoje zainteresowania związane z psychologią lub poszerzali swoje horyzonty 

w ramach dokształcania zawodowego. 

Poukładałam sobie dotychczas posiadaną wiedzę z zakresu psychologii. 

Zdobyłam też nową wiedzę i ... siły, by nabrać dystansu do pracy, do ludzi, z którymi pracuję. 

Dzięki zdobytej wiedzy wzrosła moja pewność siebie w sytuacjach zawodowych, zrozumiałam 

mechanizmy działające w korporacjach, udział jednostki. Na pewno zmniejszył się poziom mojego 

stresu i zwiększył dystans do mojego życia zawodowego. Zobaczyłam swój udział w organizacji, 

zwłaszcza sferę niemożności i tego, co wcześniej niedostrzegalne. 

Mam za sobą doświadczenie „ofiary mobbingu". Dzięki studiom i pracy, którą na ten temat 

napisałam, miałam możliwość głębiej poznać to zjawisko, mechanizmy i zależności oraz zobaczyć 

„swój wkład" w ten bardzo traumatyczny dla mnie proces. Poznałam i stosuję metody, by nie 

dopuścić już do takiej sytuacji, zyskałam odwagę i argumenty, by reagować natychmiast na 

najsłabsze oznaki nieetycznych zachowań wobec mnie, nie tylko w pracy.  

Potrafię się zatrzymać i „obejrzeć" sytuację, zanim zareaguję. Nie działam już tak tak bardzo 

emocjonalnie. 

Poznałam lepiej siebie, zwłaszcza moje mocne strony. Zwiększyła się moja świadomość wielu 

spraw, poznałam i świadomie wykorzystuję wiele narzędzi, w które tam mnie wyposażono. Na 

początku sobie je testowałam i „przyglądałam się", jak działają w sztywnych korporacyjnych 

kontaktach interpersonalnych w instytucjach państwowych.  

Rozróżniam, co muszę, co mogę i czego chcę i ... dokonuję wyborów. Moje życie stało się dużo 

spokojniejsze i ... bardziej radosne oraz kolorowe.” 

J. W., językoznawca i tłumaczka, urzędniczka 

 



„W mojej pracy zawodowej wiedza z psychologii społecznej okazuje się niezwykle przydatna. 

Studia medyczne dają jedynie wyrywkowe wiadomości na ten temat, ograniczając się jedynie do 

teorii, odrzucając takie formy kształcenia jak warsztaty, których tutaj nie brakowało. 

Studia Psychologia Zachowań Społecznych na Uniwersytecie Śląskim stanowiły cenne 

uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej przeze mnie w ciągu 20-letniej praktyki zawodowej  

w pracy stomatologa. Możliwości doskonalenia się w tym kierunku i nabycia nowych kompetencji 

tzw. „miękkich”, bardzo mi pomogły i nadal pomagają. 

  No cóż, prawdę mówiąc, nie kierowałam się względami praktycznymi, wybierając te studia. 

Studiowałam dla przyjemności. Powyższy tekst jest jednak, mimo to, prawdziwy." 

K. J., dentystka 

 

  „There are no ordinary moments („nie ma zwykłych chwil”) to cytat z powieści Dana Millmana 

i filmu „Siła spokoju.” Czas studiów podyplomowych zamyka się dla mnie w tym stwierdzeniu. 

 Jeśli pojawiają się pytania i poszukujemy odpowiedzi, rozwiązań, to podjęcie studiów na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z zakresu Psychologii Zachowań 

Społecznych, które na pewno doprowadzi do kolejnych pytań :),  pozwoli też odkryć inne, nieznane 

ścieżki rozwiązań. Dla mnie wartością są ludzie, których można tam poznać i wzbogacić się o ich 

doświadczenia, rozwiązania, patrzenie na świat oraz radość życia.  

 Te studia podyplomowe, to wybór który polecam, bo przecież tylko ta chwila ma znaczenie 

(„this moment is the only thing that matters.”), a warto żyć pełnią życia." 

B. K., nauczycielka szkoły podstawowej 

 


