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Uniwersytet to nasza duma
Wyznaczyliśmy sobie ambitne zadanie, którego realizacja wymagała 
trudnych decyzji, nieoczywistych wyborów oraz odwagi przy wytyczaniu 
nowych ścieżek. Dzięki pasji do zdobywania wiedzy i konsekwen-
cji w zachowaniu najwyższych standardów stworzyliśmy uczelnię 
na miarę naszych marzeń – Uniwersytet SWPS. Status ten jest świa-
dectwem znakomitej jakości prowadzonych studiów oraz osiągnięć 
naukowych na światowym poziomie.

Dydaktyka to nasze 
powołanie
Wspieramy studentów w realizacji ich marzeń zawodowych poprzez 
udostępnianie im nowoczesnego kształcenia. Oferujemy interdyscypli-
narne programy studiów w oparciu o praktyczne zastosowanie najnow-
szej wiedzy. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywujemy studentów 
do odkrywania swoich zdolności, zachęcamy ich do urzeczywistniania na-
ukowych ambicji i pomagamy w ubieganiu się o granty na projekty badawcze.
Dążymy do tego, aby nasi absolwenci pomyślnie funkcjonowali w dynamicznie 
zmieniających się warunkach rynkowych, potrafili odnaleźć się w różnych sytu-
acjach, poszukiwali nowych rozwiązań, byli zdolni do wprowadzania pożądanych 
zmian w otaczającym ich środowisku społecznym. Uniwersytet SWPS to przestrzeń 
do inspirującej dyskusji. Nasze studia rozwijają niezależność myśli i nawyk nieustannego 
doskonalenia się.

Nauka to nasza pasja
Od początku inwestujemy w rozwój nauki. Systematycznie rozbudowujemy nowoczesną 
infrastrukturę i profesjonalne zaplecze badawcze, aby zapewnić studentom i wykładowcom 
komfortowe warunki pracy. Prowadzimy badania, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby 
ludzi. Kształcimy kadrę akademicką, otwieramy centra badawcze, organizujemy konferencje 
i dofinansowujemy publikacje. W ten sposób współtworzymy środowisko naukowe w Polsce.
Wszystkie te elementy składają się na Uniwersytet SWPS – uczelnię rozumiejącą wyzwania 
współczesnego świata, w której tradycja i nowoczesność idą w parze. prof. dr hab. Andrzej Eliasz 

Rektor Uniwersytetu SWPS

W epoce okularów 3D 
szkiełko i oko to za mało,  

aby zrozumieć świat.
Uniwersytet SWPS dostrzega  

i tłumaczy nowe wymiary  
rzeczywistości społecznej.
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Społecznie użyteczne  
wyniki badań
Uniwersytet SWPS to ważny ośrodek badawczy. Dowodzą tego 
nasze sukcesy w zdobywaniu grantów, liczne konferencje i publi-
kacje – polskie i międzynarodowe. Dbamy o wysoką jakość badań 
naukowych, których wyniki staramy się wdrażać w różnych ob-
szarach gospodarki i życia społecznego. Takiego podejścia uczy-
my studentów i doktorantów. Tworzymy środowisko, które w opar-
ciu o osiągnięcia nauki i współpracę z partnerami biznesowymi 
zmienia otaczający nas świat i wyznacza nowe horyzonty poznania.

Silny ośrodek kształcenia 
kadry naukowej
Posiadamy 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora w następujących 
dyscyplinach: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, prawo, psychologia 
i socjologia. Nadajemy także stopnie doktora habilitowanego w zakresie 
kulturoznawstwa i psychologii. Dotychczas wypromowaliśmy 153 dok-
torów i 37 doktorów habilitowanych (stan na 31.03.2015). To nowa ka-
dra młodych uczonych, którzy mają wpływ na kształt polskiej nauki. 
Wielu z nich prowadzi projekty badawcze o międzynarodowym zasięgu.

Aktywne  
pozyskiwanie grantów
Uniwersytet SWPS znajduje się w gronie najaktywniejszych instytucji 
badawczych w Polsce, co potwierdza ranking pozyskiwania grantów 
z Narodowego Centrum Nauki. Zajęliśmy 1 miejsce wśród uczelni nie-
publicznych i 4 miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących 
o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki dofinan-
sowaniu z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej w 2014 r. nasi naukowcy realizowali 348 projektów badawczych 
na kwotę prawie 30 mln zł.

Międzynarodowe  
projekty badawcze
Prowadzimy projekty naukowe o interdyscyplinarnym charakterze i międzynarodowym 
zasięgu, w tym przedsięwzięcia w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Obec-
nie w trakcie realizacji jest także 13 projektów finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Psycholog społeczny, zajmuje się badaniem

dynamiki bliskich związków uczuciowych i psychologii władzy
Prodziekan ds. nauki Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

Miłość dwudziestolatka  
wiąże się z idealizacją  

partnera. Zakochany  
spogląda na swój związek  

przez różowe okulary.
Dzięki badaniom,  

które prowadzę, ludzie
są bardziej świadomi  

własnych odczuć i emocji.
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Niezależność myśli 
i odwaga w działaniu
Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych warto-
ściach. Silną pozycję zawdzięczamy połączeniu wysokiej jakości dydak-
tyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. 
Potrzeby i zainteresowania studentów wyznaczają kierunek naszych 
działań. Wspieramy ich w osiąganiu sukcesów zarówno w karierze na-
ukowej, jak i zawodowej. Współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztu-
ki i biznesu. Według rankingu „Perspektyw” – najważniejszego 
rankingu szkół wyższych w Polsce – jesteśmy jedną z naj-
lepszych uczelni w kraju prowadzących studia w zakresie 
psychologii, socjologii, kulturoznawstwa i filologii.

Nowoczesne podejście 
do kształcenia 
Coroczne raporty MNiSW pokazują, że najwięcej kandy-
datów na uczelnie niepubliczne wybiera studia stacjonarne 
na Uniwersytecie SWPS. O jakości naszych studiów świadczą 
pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadzorują-
cej proces kształcenia w Polsce. Nasze kulturoznawstwo – jako 
jedyne w kraju – otrzymało ocenę wyróżniającą. PKA potwier-
dziła także wysoki poziom nauczania na socjologii, filologii oraz 
psychologii w Warszawie, Sopocie i Wrocławiu.
Ciągle doskonalimy ofertę i dopasowujemy programy studiów 
do potrzeb pracodawców. Należymy do grona uczelni najbardziej 
cenionych przez prezesów i członków zarządów największych 
przedsiębiorstw w Polsce (badanie „Wprost” 2015). W opinii studen-
tów jesteśmy jedną z uczelni najlepiej przygotowujących do wejścia 
na rynek pracy (ranking Most Attractive Employers 2015).

Wysoki standard badań
Uniwersytet SWPS to jedna z najbardziej prestiżowych jednostek naukowych w kraju, 
co potwierdziła kompleksowa ocena działalności badawczo-rozwojowej przeprowadzo-
na przez MNiSW w 2013 r. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – najlepsza placówka 
o profilu społecznym w Polsce – znalazł się w gronie niespełna 4% elitarnych ośrodków, 
którym przyznano prestiżową kategorię A+. Z kolei Wydział Psychologii zajął 1 miejsce 
wśród wszystkich jednostek o profilu społecznym wyróżnionych kategorią A. Wydział Kul-
turoznawstwa i Filologii (obecnie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) był naj-
wyżej ocenioną jednostką niepubliczną w obszarze nauk filologicznych. Natomiast Wydział 
Prawa i Nauk Społecznych (obecnie Wydział Prawa) – drugą w kolejności w grupie 
nauk prawnych.

prof. dr hab. Jan Strelau
Przewodniczący Rady Powiernicznej

W ciągu 19 lat 
stworzyliśmy 

pierwszy prywatny 
uniwersytet w Polsce. 

Jest to powód do dumy, 
ale też nie lada wyzwanie.

Chcemy bowiem wciąż 
tworzyć uczelnię, 
z której wszyscy 

będziemy dumni.

PRAWDZIWY WYMIAR
JAKOŚCI



Wybitni naukowcy 
Prowadzą prestiżowe projekty badawcze, wpływają na rozwój nauki w Polsce, 
efektywnie kształcą młodą kadrę naukową, wydają podręczniki, z których uczą 
się studenci w całym kraju. Wykładowców Uniwersytetu SWPS doceniają śro-
dowiska naukowe, media i studenci.

Opiniotwórczy eksperci
O ich opinie zabiegają m.in. TVN, TVN24, TVP1, TVP2, TOK FM, „Gazeta Wyborcza”, 
„Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Newsweek”, „Polityka”, „Wprost” 
i „Charaktery”. Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach 
średnio 870 razy w miesiącu. Do najbardziej rozpoznawalnych specjalistów można 
zaliczyć prof. Bogdana Wojciszke – znawcę problematyki dynamiki związków uczu-
ciowych oraz psychologii władzy, prof. Sylwiusza Retowskiego – eksperta w zakresie 
psychologii pracy i organizacji, prof. Tomasza Zaleśkiewicza – autorytet w dziedzi-
nie zachowań ekonomicznych i podejmowania decyzji finansowych, prof. Dariusza 
Dolińskiego – specjalistę w zakresie psychologii reklamy i wpływu społecznego, prof. Katarzynę 
Popiołek – ekspertkę, która na bieżąco komentuje problemy społeczne poruszane w mediach, 
prof. Wiesława Godzica – cenionego medioznawcę, czy prof. Radosława Markowskiego – polito-
loga, komentatora życia politycznego.

Wpływowi praktycy
Kadra Uniwersytetu SWPS to wykładowcy, którzy łączą naukę i pracę badawczą z praktyką. 
W gronie dydaktyków znajdują się m.in. prof. Andrzej Falkowski i prof. Alicja Grochowska – 
koordynatorzy badań dotyczących marki Warszawa zrealizowanych dla Urzędu Mia-
sta, prof. Roman Cieślak – koordynator zespołu wdrażającego aplikację mobilną 
MOODBUSTER wspomagającą terapię depresji, prof. Marek Chmaj – radca 
prawny i założyciel kancelarii Chmaj i Wspólnicy, prof. Teresa Rzepa –  
psychoterapeutka, przez wiele lat biegła sądowa, prof. Michael 
Fleischer – doradca firm w zakresie projektowania komu-
nikacji. Swoje doświadczenie przekazują studentom 
także znani dziennikarze, prawnicy, projektanci, 
doradcy personalni i tłumacze.

NAJLEPSI
WYKŁADOWCY

Surfuję między „Big Brotherem”,  
gatunkami telewizyjnymi  

a celebrytami medialnymi.  
Podczas zajęć pomogę Wam  

zrozumieć wszystko to,  
o co wstydziliście się zapytać,  

czyli mechanizmy  
kultury popularnej.

prof. dr hab. Wiesław Godzic
Kierownik Katedry Medioznawstwa

DOWIEDZ SIĘ 
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NOWY WYMIAR STUDIOWANIA

Bogata oferta 
dydaktyczna

Uniwersytet SWPS oferuje studia I i II stopnia 
na kilkunastu kierunkach, jednolite studia ma-
gisterskie na prawie i psychologii, studia dokto-
ranckie z zakresu kulturoznawstwa, literaturo-
znawstwa, psychologii i socjologii oraz studia 
podyplomowe. Proponujemy blisko 90 unika-
towych specjalizacji i specjalności, dzięki któ-
rym studenci dostosowują program studiów 
do swoich indywidualnych zainteresowań i pla-

nów zawodowych. 

Przygotowanie  
do pracy 

Dbamy o to, by nasi absolwenci byli dobrze 
przygotowani do wkroczenia na rynek pra-
cy. Badanie ich losów pokazuje, że 90% osób 
kończących studia ma już za sobą pierwsze 
doświadczenia związane z zatrudnieniem, 
a 84% uważa, że studia bardzo dobrze przy-
gotowały je do pracy. Aż 45% badanych roz-
poczęło życie zawodowe przed uzyskaniem 

dyplomu.

Przyjazne  
relacje
Zaufanie i partnerstwo między wykładowcami 
i studentami pozwalają na lepszą współpracę 
przy wspólnych projektach naukowych, konfe-
rencjach czy wydarzeniach kulturalnych. Przy-
czyniają się także do odkrywania w sobie róż-
norodnych zdolności i precyzowania swoich 
pragnień i planów zawodowych.

Nie tylko nauka
Prócz poszerzania wiedzy studia to przede 
wszystkim czas wzbogacania osobowości 
i zdobywania doświadczeń społecznych. Dzię-
ki warsztatom, które uczą asertywności oraz 
funkcjonowania w zgodzie ze sobą, własnymi 
potrzebami, a także w harmonii z innymi, Uni-
wersytet SWPS kształci nie tylko specjalistów 
w danych dziedzinach nauki, lecz także świa-
domych humanistów przygotowanych do ży-
cia i radzenia sobie w świecie. 

prof. dr hab. Ewa Trzebińska
Prorektor ds. dydaktyki

Marcin Kasperski
Student prawa
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Na studia patrzymy  
z perspektywy studentów i ich potrzeb.  

Ich oczekiwania i zainteresowania
wyznaczają nam kierunek działania.
To dlatego pozostajemy najczęściej  

wybieraną uczelnią niepubliczną  
według MNiSW.

Indywidualne podejście do studenta
to główny atut Uniwersytetu SWPS. 
Otrzymałem szansę realizacji  
dwóch lat studiów w jednym roku. 
Na mojej poprzedniej uczelni  
nie było to możliwe.



Organizacje studenckie  
na uczelni
Na Uniwersytecie SWPS działa 48 kół naukowych. Wśród nich znajduje 
się m.in. Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, które co roku organizuje 
Festiwal Azjatycki, oraz pierwsze w Europie Studenckie Koło Naukowe 
Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, odpowiedzialne m.in. za spotkania 
ze znanymi astronautami.
W naszej uczelni działa m.in. AZS oraz Chór. Inne inicjatywy, takie jak 
Studencka Poradnia Prawna, uczą współpracy z klientem i praktycznego 
wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. 
Dodatkowo, z myślą o rozwoju studentów, Uniwersytet SWPS realizu-
je projekty we współpracy z Teatrem Powszechnym, Muzeum Historii 
Żydów Polskich, Kinem Praha, Kinem Nowe Horyzonty, HBO oraz dystry-
butorami filmowymi jak Gutek Film czy Against Gravity.

Projekty własne  
studentów
Jesteśmy dumni z tego, że studenci Uniwersytetu SWPS to osoby, które mają 
pomysły na siebie i wiedzą, jak konsekwentnie wcielać je w życie, będąc jed-
nocześnie inspiracją i wsparciem dla innych. Przykładem tego typu społecznie 
użytecznych inicjatyw jest projekt Mam Terapeutę (mamterapeute.pl), realizo-
wany przez studentki i absolwentki psychologii, którego celem jest odczarowanie 
negatywnego stereotypu dotyczącego osób korzystających z psychoterapii.
Ogólnym uznaniem cieszą się także internetowe projekty studentów. Andrzej Tucholski 
z psychologii biznesu, autor bloga jestKultura.pl, to jeden z 10 najbardziej wpływowych blo-
gerów w Polsce. Z kolei strona psychodietka.pl absolwentki psychologii i psychodietetyki 
Martyny Banasiak należy do 8 najlepszych polskich blogów o zdrowym stylu życia.

Andrzej Tucholski
Student psychologii biznesu, 

autor blogów jestKultura.pl i andTucholski.com 
oraz kanału Andrzej Tucholski na You Tube

Najbardziej w życiu lubię 
łączyć różne rzeczy i szukać 

wspólnych mianowników.  
Na tę chwilę rozwijam się 

i komunikuję z ludźmi, pisząc, 
nagrywając i mówiąc przez 

Internet oraz na żywo. Cieszę się, 
że dzięki Uniwersytetowi SWPS 

bezproblemowo dołączyłem do tego 
równania studia dzienne.

ROZWÓJ
PASJI DOWIEDZ SIĘ 
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KOMFORT
STUDIOWANIA

Klimatyczna Praga  
Uniwersytet SWPS w Warszawie 
Budynek warszawskiego kampusu mieści się na Pradze, najmodniejszej dzielnicy miasta. 
Na powierzchni 23 tys. m² znajdują się: 11 auli, 71 sal wykładowych, 8 pracowni komputero-
wych, profesjonalne kabiny do tłumaczeń symultanicznych oraz laboratoria badawcze wypo-
sażone w najnowocześniejszą aparaturę. Studenci mają do dyspozycji okazałą bibliotekę oraz 
unikatowy księgozbiór orientalistyczny.

Industrialne wnętrza  
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
Wrocławska siedziba uczelni to zrewitalizowana na potrzeby dydaktyki hala fabryczna z lat 
50. XX wieku. Na jasne, przestronne wnętrza o industrialnym charakterze składają się nowo-
czesne sale ćwiczeniowe i laboratoria komputerowe, multimedialne aule i sale konferencyjne, 
profesjonalne atelier i studio fotograficzne, a także specjalistyczna pracownia neuropsycholo-
giczna przeznaczona do zaawansowanych badań empirycznych.

W centrum miasta 
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Poznański wydział mieści się w pobliżu Cytadeli i Starego Rynku. Wnętrza nowoczesnego 
budynku zdobią dzieła współczesnych artystów. Studenci korzystają z pracowni multi- 
medialnych, laboratorium badań psychofizjologicznych, a także sali fitness i siłowni. Adepci 
wzornictwa uczą się w zabytkowej, postindustrialnej hali MTP. Znajdują się tam znakomicie 
wyposażone laboratoria fotograficzne, filmowe i komputerowe, warsztaty – stolarski 
i ślusarski, oraz pracownie – krawiecka i ceramiczna. 

Nad morzem 
Uniwersytet SWPS w Sopocie 

Siedziba sopockiego wydziału znajduje się w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie hipodro-
mu. W zabytkowym budynku, poddanym renowacji, mieści się kilkanaście sal wykładowych, 
aule, pracownie komputerowe oraz profesjonalne laboratorium badań psychologicznych. 
Z myślą o studentach przygotowano także strefę wypoczynku i restaurację. 

W sercu aglomeracji  
Uniwersytet SWPS w Katowicach 

Nowy budynek katowickiej siedziby został oddany do użytku w zeszłym roku. Nowoczesna 
infrastruktura oraz industrialne wnętrza tworzą niepowtarzalny klimat. Studenci mają do dys-
pozycji funkcjonalne sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne, specjali-
styczne pracownie komputerowe najnowszej generacji oraz komfortowe strefy wypoczynku, 
gdzie mogą wymieniać się poglądami i wspólnie realizować twórcze projekty.

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ



STYPENDIA
KONKURSY
GRANTY
Mistrzowski  
początek studiów
Co roku Uniwersytet SWPS oferuje najzdolniejszym kandydatom 
możliwość zdobycia darmowych indeksów na wybrane kierunki. 
Laureaci konkursu „Mistrzowski Start” otrzymują stypendium po-
krywające czesne za pierwszy rok studiów, które mogą przedłu-
żyć na cały okres nauki, pod warunkiem utrzymania bardzo dobrej 
średniej ocen. Osoby kreatywne, które zdecydują się na udział 
w konkursie „Głowa się rusza”, mają szansę zdobyć indeks na gra-
fikę we wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Z kolei kan-
dydaci podejmujący studia na wzornictwie w poznańskiej School 
of Form mogą pozyskać wysokie stypendia finansowane przez 
firmy współpracujące z uczelnią. 

Motywujące  
programy stypendialne
Programy stypendialne Uniwersytetu SWPS obejmują stypendia na-
ukowe, pomocowe i specjalne. Do najbardziej prestiżowych należą 
stypendium Rektora dla najzdolniejszych studentów oraz stypendium 
Ministra za wybitne osiągnięcia, w ramach którego do zdobycia jest 
nawet 15 tys. zł. 
Studentów najbardziej aktywnych naukowo, artystycznie, społecznie lub 
sportowo uczelnia honoruje tytułem Very Important Student (VIS), który 
wiąże się z szeregiem przywilejów, takich jak pierwszeństwo w wyborze 
zajęć czy pomoc w dofinansowaniu indywidualnych projektów. Studenci 
zmagający się z trudnościami materialnymi mogą ubiegać się o stypendia 
pomocowe. Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogod-
nień, jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza, asystenta, oraz możliwość 
dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. 

Diamentowe  
wsparcie badań
Wybitni studenci oraz absolwenci prowadzący badania naukowe mogą starać  
się między innymi o Diamentowy Grant, przyznawany przez MNiSW. Wśród do-
tychczasowych laureatów znalazło się czworo studentów Uniwersytetu SWPS: 
Aleksandra Jaskółowska, Adrian Morawiak, Aleksandra Kołodziej oraz Marta 
Wrońska. Młodzi naukowcy aktywnie wspierani przez swoich promotorów i opieku-
nów naukowych pozyskali łącznie kwotę blisko 700 tys. zł na realizację badań. Michalina Tańska

Studentka psychologii
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Wzięłam udział 
w konkursie  

„Mistrzowski Start”. 
Do moich zadań 

należało napisanie 
eseju, a w kolejnym 
etapie czekała mnie 
rozmowa z komisją. 

W ten sposób dostałam 
darmowy indeks i zostałam 

studentką w jednym 
z najlepszych ośrodków 

psychologicznych w kraju.

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ



UNIWERSYTET
OTWARTY
NA ŚWIAT
Studia w języku angielskim
Studia w języku angielskim gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności  
na światowym poziomie, a tym samym przygotowują absolwentów do pracy 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Uniwersytet SWPS oferuje kierunki prowa-
dzone w języku angielskim, m.in. Psychology i English Studies w Warszawie 
oraz School of Form w Poznaniu, przygotowane w oparciu o najlepsze zagra-
niczne wzorce.

Intensywna wymiana 
międzynarodowa
Naszym studentom umożliwiamy zdobywanie doświadczenia za granicą. 
W ramach programów Erasmus Plus oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, 
a także innych porozumień międzynarodowych, co roku ponad 100 studentów 
wyjeżdża na semestr studiów nie tylko do Europy, lecz także do Stanów Zjedno-
czonych, Chin, Turcji czy Korei Południowej. Uniwersytet SWPS podpisał w sumie 
100 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami. Studenci mają możliwość 
zrealizowania części studiów w College of Saint Rose w stanie Nowy Jork i uzyska-
nia certyfikatu tematycznego poświadczającego nabyte kompetencje w dziedzinie 
psychologii, prawa lub zarządzania. 

Środowisko zróżnicowane 
kulturowo
Corocznie przyjeżdża do nas coraz większa liczba słuchaczy i wykładowców z całego świata. 
Obecnie studiuje tu ponad 800 obcokrajowców: niektórzy decydują się na zrealizowanie pełnych 
studiów, inni przyjeżdżają na semestr w ramach wymiany międzynarodowej. Na zajęciach można 
spotkać osoby z Francji, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Turcji czy Australii. Organizujemy szkoły letnie 
Summer Schools oraz roczne i wakacyjne kursy Preparatory Schools, w których uczestniczą cudzo-
ziemcy pragnący poznać naszą kulturę i pogłębić znajomość języków angielskiego i polskiego przed 
rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie SWPS. Dla studentów z Polski to doskonała okazja do treningu 
międzykulturowego i ćwiczenia umiejętności językowych.

Kilka lat temu obejrzałem 
na You Tube lip dub 

nakręcony przez 
studentów z Wrocławia.

Pomysłowość i atmosfera 
filmu zainspirowały mnie,  

by przyjrzeć się ofercie uczelni.
Dziś jestem studentem filologii 
angielskiej, a w wolnym czasie 
realizuję swoje pasje związane 

z tworzeniem filmów i animacji. 

Darkhan Balabekov
Student filologii angielskiej

– English in Business and Media

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ



Zajęcia prowadzone przez praktyków, spotkania z liderami biznesu, szkolenia 
specjalizacyjne, programy mentoringowe, warsztaty z przedsiębiorczości – 
to tylko niektóre z działań podejmowanych przez Uniwersytet SWPS, z myślą 
o przyszłej karierze zawodowej naszych studentów.

Wszechstronność 
doświadczeń
Współpracujemy z ponad 1000 firm i instytucji. Wśród nich są najlepsze 
agencje reklamowe, kancelarie prawne, banki, fundacje, organizacje poza-
rządowe, które umożliwiają studentom odbycie praktyk i staży, a najlep-
szym oferują zatrudnienie jeszcze przed końcem nauki. 
W ramach Forum Transferu Wiedzy – jednego z naszych projektów, Biura 
Karier Uniwersytetu SWPS zorganizowały 110 spotkań z przedstawiciela-
mi wielu branż. Gościli u nas m.in. Joanna Malinowska-Parzydło – dyrektor 
personalna TVN do 2012 r., Patryk Góralowski – pasjonat nowoczesnego 
marketingu z kilkuletnim stażem w firmie Microsoft, Piotr Ostafi – adwokat 
z kancelarii prawnej Answer, Jan Gołębiowski – psycholog kryminalny, czy 
Stella Góźdź – mediator. 

Ponad 4 miliony  
na rozwój kompetencji
Dzięki projektom dofinansowanym z funduszy europejskich, studenci biorą 
udział w specjalizacyjnych szkoleniach i warsztatach, w trakcie których pod okiem 
mentorów, superwizorów i coachów poszerzają swoje kompetencje m.in. z zakresu 
prawa, diagnozy neuropsychologicznej, przedsiębiorczości czy budowania kampanii 
reklamowych. 
Projekt podnoszenia kwalifikacji zawodowych przygotowany przez Uniwersytet SWPS 
otrzymał w ministerialnym Programie Rozwoju Kompetencji aż 938 tys. zł, lokując się 
na 5 miejscu wśród wszystkich propozycji zgłoszonych do konkursu. Dzięki temu mo-
żemy zapewnić studentom wybór wielopoziomowych ścieżek rozwoju – dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb zawodowych i bogatych w różnorodne formy rozwijania wła-
snego potencjału.

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

Internet i telefony  
komórkowe zmieniły  

sposób funkcjonowania  
społeczeństwa. Przemysły
kreatywne stanowią coraz  

ważniejszą gałąź gospodarki.  
Zmienia się świat  

– od przestrzeni miejskiej,  
po poziom globalnych przepływów  

i relacji różnych kultur.  
Na kulturoznawstwie 

na Uniwersytecie SWPS  
poznasz mechanizmy, które stoją  

za tymi procesami.

SIŁA WIEDZY
W PRAKTYCE



ABSOLWENCI 
NA RYNKU 
PRACY
Z ostatnich badań losów zawodowych naszych absolwentów wyni-
ka, że pracują oni najczęściej w takich branżach jak szkolenia i edu-
kacja, służba zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, 
reklama, PR oraz badania i rozwój. 70% absolwentów wykonuje 
pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów, a 85% jest zado-
wolonych ze swojego życia zawodowego. Osoby, które ukończyły  
naszą uczelnię są bardzo przedsiębiorcze – ponad 30% prowadzi 
własną działalność gospodarczą, natomiast 20% zajmuje stano-
wiska na szczeblu kierowniczym i zarządczym.

Sukcesy  
w świecie biznesu
Nasi absolwenci potrafią sprostać wymaganiom rynku pra-
cy i z łatwością odnajdują się w świecie biznesu. Zależy 
nam na tym, aby podczas studiów nie tylko zdobywali wie-
dzę i umiejętności cenione przez pracodawców, lecz tak-
że wzmacniali wiarę we własne siły i odwagę do realizacji 
swoich pomysłów. Hubert Anyżewski, absolwent społecznej 
psychologii informatyki i komunikacji, jest właścicielem fir-
my UseLab, realizującej projekty z zakresu tworzenia usług 
i produktów elektronicznych dla największych firm lokalnych oraz 
klientów międzynarodowych. Z kolei Anna Czoska, absolwentka psychologii bizne-
su, jest pomysłodawczynią innowacyjnej aplikacji Virtual Recruiter, pomagającej kandydatom przygotować 
się do rozmowy o pracę. Jej projekt zwyciężył w II edycji Startup Weekend Trójmiasto, inicjatywy promującej 
nowatorskie rozwiązania internetowe.

Innowacyjne zajęcia  
z przedsiębiorczości
Na Uniwersytecie SWPS działa Biuro Karier, pośredniczące w kontaktach między studentami a pracodaw-
cami. Dzięki jego pomocy młodzi ludzie mogą znaleźć interesujące praktyki oraz wziąć udział w bezpłat-
nych szkoleniach. Uruchomiliśmy także specjalny moduł „Przedsiębiorczość – moja firma, czyli jak być kon-
kurencyjnym w obecnych czasach”, którego celem jest przygotowanie studentów do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzą osoby związane z biznesem, m.in. dyrektor Domu Maklerskiego 
Raiffeisen Brokers oraz prezes Grupy Atlas. Inicjatywy Uniwersytetu SWPS motywujące studentów do aktyw-
nego planowania własnej ścieżki kariery przyczyniły się do zdobycia 2 miejsca w rankingu Most Attractive 
Employers, w kategoriach „Najwyżej oceniana uczelnia wyższa według studentów 2015” i „Uczelnia wyższa 
najlepiej przygotowująca do wejścia na rynek pracy według studentów 2015”. mgr Anna Czoska

Pomysłodawczyni Virtual Recruiter,
absolwentka psychologii biznesu
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Wykładowcy chętnie dzielą się 
wiedzą i doświadczeniem,  

a przede wszystkim są otwarci  
na praktykę i nowe projekty.

Dzięki współpracy 
z profesjonalistami z branży HR, 
również wykładającymi w naszej 

uczelni, powstała aplikacja 
mobilna Virtual Recruiter 

z bazą pytań 
dopasowanych 

do branży 
i stanowiska.

Każdemu, kto szuka 
pracy, pomoże przygotować się 

do rozmowy kwalifikacyjnej.

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ



Jedna z najlepszych  
psychologii w kraju
Według rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” 
z 2015 r. Uniwersytet SWPS jest jedną z trzech najlepszych 
uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. 
Program naszych studiów jest dostosowany do europejskich 
standardów nauczania psychologii i spełnia wymagania 
Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu 
krajach definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego 
wykonywania. 
Wydział Psychologii jest najstarszym i największym wy-
działem Uniwersytetu SWPS. Obecnie kształci blisko 4000 
studentów. Pracują tu znakomici specjaliści, znani w kra-
ju i za granicą, m.in. profesorowie: Paweł Boski, Andrzej 
Falkowski, Tadeusz Gałkowski, Anna Grabowska, Krystyna 
Skarżyńska, Edward Nęcka, Andrzej Nowak, Grzegorz Sędek 
oraz Jerzy Trzebiński.

Specjalności 
dostosowane  
do rynku pracy
Nowoczesny program studiów i unikatowe specjalności pozwalają 
studentom dostosować ścieżkę kształcenia do indywidualnych zain-
teresowań i planów zawodowych. Wydział kształci nie tylko przyszłych 
psychologów, lecz także studentów nastawionych na karierę w takich 
branżach jak media, badania rynku, zarządzanie zasobami ludzkimi, mar-
keting i reklama, edukacja, ochrona zdrowia czy badania i projektowanie dla IT.

Projekty badawcze  
pod okiem naukowców
Wydział Psychologii to aktywne centrum badawcze. W ostatniej ocenie działalności 
naukowej, dokonanej przez MNiSW w 2013 r., zajął 3 miejsce w grupie nauk humani-
stycznych i społecznych, wśród wszystkich instytucji naukowych o profilu społecznym 
w Polsce. Jednocześnie uplasował się na 1 miejscu w grupie jednostek wyróżnionych ka-
tegorią A. W samym 2014 r. zrealizował 150 projektów na łączną kwotę ponad 11 mln zł. 
Studenci biorą udział w wielu grantach i pracach naukowych swoich wykładowców. 
Pod ich opieką prowadzą liczne badania, których wyniki prezentują na corocz-
nej Studenckiej Sesji Naukowej. Aby umożliwić jak najlepsze warunki do pracy 
badawczej, na Uniwersytecie SWPS powstały Interdyscyplinarne Centrum 
Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS), Centrum Badań nad Zło-
żonością i Konfliktem (ICCC), Akademickie Centrum Innowa-
cji Edukacyjno-Społecznej (AKCES), Ośrodek Badań 
Okulograficznych, Laboratorium Badań 
Eksperymentalnych oraz Centrum 
Technik Pomiaru Psycholo-
gicznego.

WYDZIAŁ
PSYCHOLOGII

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Dziekan Wydziału Psychologii

Każdy z nas  
czasem podejmuje  

działania automatycznie.  
Jednak pełnia życia  

wynika z jego  
uważnego przeżywania. 

Psychologia pomaga wyłączyć  
automatycznego pilota  

i zacząć żyć uważnie,  
by maksymalnie rozwinąć  

posiadany potencjał.



Studia  
o profilu praktycznym
Wydział kształci przyszłych prawników – znawców prawa cywilnego, 
karnego, gospodarczego i międzynarodowego, a także specjalistów 
do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy potrafią zarządzać 
sytuacjami kryzysowymi i zabezpieczać misje zagraniczne.
Studenci szlifują swoje umiejętności nie tylko na zajęciach. Podczas 
inscenizowanych rozpraw sądowych uczą się, jak skutecznie prze-
prowadzić postępowanie dowodowe. W ramach cyklicznych spotkań 
„O prawie przy kawie” wymieniają poglądy na temat prawnego 
aspektu najważniejszych spraw nagłaśnianych w mediach. Dzia-
łają również w Kole Naukowym Crimen Imperfecta oraz udzielają 
konsultacji w Studenckiej Poradni Prawnej.

Ważny ośrodek  
nauk prawnych
Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych 
prowadzących studia prawnicze, co potwierdził ranking „Perspek-
tyw” z 2015 r. To jedyne studia prawnicze wyróżnione przez MNiSW 
w konkursie na najlepsze programy studiów. Doceniono nowator-
skie podejście, nowoczesne metody kształcenia, jakość oferowanych 
praktyk oraz skalę współpracy z potencjalnymi pracodawcami. Kie-
runek otrzymał 1 mln zł na realizację innowacyjnych założeń progra-
mowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Wydział prowadzi 
autorski Program Seminariów Doktorskich umożliwiający osobom, 
które starają się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, podniesienie 
kwalifikacji w obszarze nauk prawnych.

Wybitni wykładowcy 
i doświadczeni prawnicy
W rankingu przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w 2015 r. wydział za-
jął 2 miejsce wśród wszystkich wydziałów prawa uczelni niepublicznych w Polsce.  
Miejsce w czołówce zawdzięcza w dużej mierze znakomitej kadrze naukowej. 
Zajęcia prowadzą sędziowie, adwokaci, radcy prawni i analitycy ds. bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Wśród nich są profesorowie tacy jak: Lech Gardocki – były 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Bronisław Sitek – urzędujący prezes Proku-
ratorii Generalnej Skarbu Państwa, Agnieszka Góra-Błaszczykowska – sędzia 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Marek Chmaj 
– założyciel kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy, Andrzej 
Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, 
Kawecki & Szlęzak oraz Ryszard Czerniawski – 
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

prof. dr hab. Lech Gardocki
Dziekan Wydziału Prawa 

Co jest ważniejsze – surowość  
czy nieuchronność kary? 

Często spotykam się  
z tym pytaniem i przyznaję,   

że są dylematy, których  
nie da się rozstrzygnąć  

w prosty sposób, a system  
nie jest doskonały. 

Do udanej kariery prawniczej  
potrzebne są wiedza, otwartość  

i odwaga w myśleniu.

WYDZIAŁ  
PRAWA



Jedyne takie  
studia w kraju
W rankingu „Perspektyw” z 2015 r. studia na Wydziale Nauk Humani-
stycznych i Społecznych zostały najwyżej ocenione spośród oferty 
wszystkich uczelni niepublicznych w kraju. Wraz z trzema najwięk-
szymi uniwersytetami otwieramy listę najlepszych uczelni prowa-
dzących studia socjologiczne. Nasze kulturoznawstwo jako jedyne 
w Polsce posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej. Program studiów azjatyckich jest unikatowy w skali Europy.  
Dziennikarstwo współtworzą redaktorzy czołowych mediów. 
Studia filologiczne – anglistyka, iberystyka, italianistyka, filolo-
gia norweska i szwedzka – są prowadzone przez międzyna-
rodowy zespół wykwalifikowanych lektorów, tłumaczy i me-
todyków, w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne.

Zawsze praktycznie
Wydział stwarza studentom jak najlepsze warunki do rozwoju 
umiejętności praktycznych. Przyszli filologowie mają do dyspo-
zycji profesjonalne kabiny do tłumaczeń symultanicznych oraz 
serwis internetowy The Translator, przygotowany specjalnie dla 
Uniwersytetu SWPS. Studenci skandynawistyki podchodzą do eg-
zaminów państwowych Tisux i Swedex. Adepci studiów azjatyckich 
korzystają z multimedialnego księgozbioru orientalistycznego, nato-
miast przyszli dziennikarze czerpią wiedzę od najlepszych praktyków, 
takich jak Bogusław Chrabota, Jarosław Kuźniar czy Piotr Metz. Studenci 
kulturoznawstwa realizują projekty badawcze, organizacyjne i promocyjne 
pod opieką ekspertów z instytucji zewnętrznych.

Najlepsi z najlepszych
Wydział skupia wybitnych specjalistów i naukowców, którzy poza działalnością 
dydaktyczną realizują wiele prac badawczych. W 2014 r. otrzymał dofinansowa-
nie na prowadzenie 106 projektów naukowych na łączną kwotę prawie 5,5 mln zł. 
Pracują tu m.in. profesorowie: Wiesław Godzic – znawca mediów i kina, Wojciech 
Burszta – antropolog, Tadeusz Rachwał – autor książek na temat teorii kultur i litera-
tur anglojęzycznych, Witold Maciejewski – językoznawca i specjalista z zakresu skan-
dynawistyki, Piotr Sałustowicz – ekspert w dziedzinie polityki społecznej oraz Krzysztof 
Szumski – były dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ, były ambasador w Pekinie.

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Wszystko, czego 
poszukujemy, wydaje się 

być na wyciągnięcie 
ręki – wystarczy włączyć 

komputer czy też dotknąć 
ekranu smartfona.  

Nie oznacza to jednak, 
że wiemy, jak z tego bogactwa 

„ery Google’a” korzystać. 
Pomóc nam w tym może jedynie 

gruntowna, wszechstronna, 
nowoczesna edukacja.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH 
I SPOŁECZNYCH



Potencjał  
wykorzystany na A+
Wydział jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nauko-
wym. W ocenie działalności badawczej przeprowadzonej 
przez MNiSW w 2013 r. otrzymał elitarną kategorię A+ i zajął 
1 miejsce w naukach humanistycznych i społecznych, poko-
nując 92 jednostki uniwersyteckie. 
Działa tu Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, 
prowadzące badania z zakresu psychologii ekonomicznej 
i ekonomii behawioralnej, oraz Centrum Badań Stosowanych 
nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi, które reali-
zuje międzynarodowy projekt w zakresie psychodietetyki. 
Wydział jest jedynym ośrodkiem w południowo-zachodniej 
Polsce, który posiada uprawnienia do prowadzenia specja-
lizacji z psychologii klinicznej dla magistrów psychologii.

Studia pod opieką 
znakomitej kadry
Wykształcenie zdobywają tu przyszli psychologowie zaintere-
sowani profilaktyką zdrowia, zarządzaniem zasobami ludzki-
mi, a także reklamą i marketingiem. Studenci grafiki doskonalą 
umiejętności w zakresie projektowania komunikacji wizualnej, 
natomiast dziennikarstwa – w obszarze szeroko pojętego tworze-
nia przekazu medialnego.
Studenci współpracują z naukowcami najwyższej klasy, takimi jak: 
prof. Dariusz Doliński – specjalista w zakresie psychologii reklamy 
i wpływu społecznego, prof. Ralf Schwarzer – ekspert w dziedzinie 
psychologii zdrowia, prof. Michael Fleischer – znawca komunikacji spo-
łecznej, czy prof. Jacek Joostberens – laureat Międzynarodowego Trien-
nale Grafiki Kraków 2012. Prof. Aleksandra Łuszczyńska oraz prof. Leszek 
Koczanowicz otrzymali prestiżowe wyróżnienie w programie MISTRZ, przy-
znawane wybitnym badaczom przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Wydział  
tętniący życiem
Studenci aktywnie działają w kołach naukowych zajmujących się m.in. psy-
chologią pozytywną, seksuologią oraz reklamą. Uczestniczą w Dniach 
Mózgu poświęconych neuronauce oraz Dniach Psychologii Sportu. 
Współorganizują konferencję Main Event na temat designu 
i komunikacji. Przygotowują liczne wystawy swoich badań 
empirycznych, projektów graficznych oraz fotografii.

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz
Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

Kiedy i dlaczego ludzie ufają 
ekspertom finansowym?

Czy opinia profesjonalisty 
jest najważniejsza?

A może doradcy mówią nam 
to, co chcemy słyszeć?

W Centrum Badań 
nad Zachowaniami 

Ekonomicznymi
pracujemy nad tym,  

by poznać odpowiedzi  
na te i inne ważne pytania.

UNIWERSYTET SWPS 
WE WROCŁAWIU

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ



Nowoczesne  
programy studiów
Poznański wydział oferuje nowoczesne studia psychologiczne umożliwiające do-
stosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań. Prowadzi także 
studia prawnicze o profilu praktycznym przygotowujące studentów do rozpoczęcia 
kariery w każdym sektorze gospodarki. Kształci projektantów, którzy podczas zajęć 
współpracują ze światowej sławy designerami, oraz przyszłych dziennikarzy, któ rzy 
uczą się warsztatu pracy od redaktorów stacji telewizyjnych i radiowych. Przygo-
towując programy studiów, korzysta z wyników najnowszych badań oraz doświad-
czenia przedstawicieli biznesu. Efektem tych działań jest m.in. nowatorski program 
wzornictwa – School of Form – uznany przez MNiSW za najbardziej innowacyjny 
w Polsce.

Naukowcy i praktycy
W 2014 r. naukowcy z poznańskiego wydziału pozyskali blisko 3 mln złotych 
na realizację projektów badawczych w dziedzinie psychologii i prawa. Chętnie dzielą 
się ze studentami wynikami swoich badań, wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia prowadzą 
tu znani profesorowie, m.in.: John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, Teresa 
Rzepa – autorytet w dziedzinie psychologii zdrowia, Feliks Zedler – ekspert w zakresie 
postępowania cywilnego, Teresa Gardocka – znawca prawa karnego procesowego, a tak-
że znakomici praktycy tacy jak Oskar Zięta – światowej klasy designer, czy Agnieszka 
Jacobson-Cielecka – kuratorka i krytyk designu.

Unikatowy  
klimat uczelni
Uniwersytet SWPS umożliwia studentom rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych. 
Cyklicznie odbywają się tu wykłady wybitnych osobowości z kraju i zagranicy. Gośćmi wydzia-
łu byli: prof. Robert Cialdini – jeden z najbardziej uznanych psychologów społecznych na świecie, 
prof. Josef Isensee – międzynarodowej sławy konstytucjonalista, Arjan Bakker – założyciel Allegro 
Group, a także Łukasz Jakóbiak – twórca internetowego talk show. Studenci prowadzą badania typu 
field study w profesjonalnym laboratorium psychologicznym. Angażują się w różnego rodzaju inno-
wacyjne projekty prowadzone we współpracy z instytucjami, poradniami, kancelariami prawnymi, 
oraz znanymi firmami, takimi jak: LPP, IKEA, Modus Design, Schattdecor, Meble Vox czy Skoda.

dr hab. Anna M. Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Czego potrzebujesz  
do szczęścia – nowych

możliwości rozwoju  
czy klucza do własnego  

mieszkania?
Na Uniwersytecie SWPS 
badamy, jak postrzegasz

jakość swojego życia.

UNIWERSYTET SWPS 
W POZNANIU

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ



Psychologia XXI wieku
Wydział prowadzi nowoczesne studia psychologiczne i proponuje kan-
dydatom różnorodne ścieżki i specjalności dostosowane do potrzeb 
zmieniającego się świata. Oferuje jedyną w regionie specjalność Psy-
chologia rozwoju osobistego – coaching. Kształci klinicystów oraz 
psychologów działających na rzecz biznesu. Posiada także uprawnie-
nia do prowadzenia specjalizacji z psychologii klinicznej dla ma-
gistrów psychologii. W odpowiedzi na potrzeby maturzystów 
oraz trendy rynkowe wydział uruchomił interdyscyplinarne 
studia w zakresie psychokryminalistyki. Nowatorskie 
kierunki, takie jak ten, są przepustką do ciekawej 
ścieżki kariery. 

Praktyka 
i pasja
Studenci uczą się od najlep-
szych specjalistów, którzy 
łączą pracę naukową 
z praktyką zawodową. 
Zajęcia prowadzą m.in.: 
prof. Augustyn Bańka – 
badacz wpływu środo-
wiska na człowieka, 
prof. Ryszard Stocki 
– psycholog orga-
nizacji i zarządza-
nia, dr Beata Kozak 
– trener i coach, pra-
cująca dla międzyna-
rodowych korporacji, 
dr Bogdan Lach – psy-
cholog śledczy, profiler, 
oraz dr Anna Brytek-Ma-
tera – ekspert w zakresie 
zaburzeń odżywiania.

Lokalnie  
zaangażowani
Z inicjatywy dziekan Katarzyny Popiołek pracow-
nicy wydziału angażują się w sprawy ważne dla miesz-
kańców Śląska – tutaj psycholog to nie tylko zawód, lecz także 
rzecznik otwartości i wrażliwości społecznej. Przykładem wspo-
magania i aktywizowania oddolnych inicjatyw społecznych przez 
psychologów Uniwersytetu SWPS jest konferencja „Kryzysy, 
katastrofy, kataklizmy” oraz projekt Interwencja Edukacyjna 
„Bliżej”. Umiejętne przełożenie wiedzy naukowej na język prak-
tyki sprawia, że działalność pracowników i studentów wplata 
się w życie regionu. Za swoją pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności prof. Katarzyna Popiołek została uhonorowana 
platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą.

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

Podaję w wątpliwość
utarte reguły – jeden  

szczegół może zmienić  
całość obrazu – tak  

jak mój kapelusz.

UNIWERSYTET SWPS  
W KATOWICACH
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WIĘCEJ



Studia warte milion
Studia psychologiczne oferowane przez sopocki wydział Uniwersytetu 
SWPS zostały wyróżnione w konkursie MNiSW na innowacyjne progra-
my studiów uwzględniające nowoczesne metody nauczania i współ-
pracę z biznesem. Dzięki nagrodzie finansowej w wysokości 1 mln zł 
wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty 
praktyk studenckich oraz wspiera inicjatywy kół naukowych.

Badacze otaczającej  
nas rzeczywistości 
Studenci mają okazję współpracować z wybitnymi przedstawicie-
lami świata nauki, takimi jak: prof. Bogdan Wojciszke – autorytet 
w dziedzinie psychologii miłości i władzy, prof. Wiesław Łukaszewski – 
znawca psychologii osobowości, prof. Tomasz Maruszewski – specja-
lista w obszarze psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Alina 
Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, prof. Krystyna 
Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii. W ramach działal-
ności organizacji studenckich młodzi ludzie zapraszają na panele dys-
kusyjne i spotkania z naukowcami, a także realizują badania pozwalają-
ce zgłębić różne dziedziny psychologii. „Warsztat badacza” prowadzony 
przez Koło Naukowe Empiria został uznany za najlepszy projekt roku 
w konkursie MNiSW StRuNa 2014.

Sopockie  
ośrodki badawcze
Przy wydziale działają dwa ośrodki naukowe: Laboratorium Psychologii Poznania 
Społecznego, badające m.in. konsekwencje sprawowania władzy, oraz Laboratorium 
Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decy-
zji (CEDLab), które wyjaśnia różne aspekty zachowania ludzi za pomocą badań nad 
procesami emocjonalnymi. W ramach konkursu MAESTRO, organizowanego przez Na-
rodowe Centrum Nauki, prof. Bogdan Wojciszke wraz z zespołem otrzymali grant w wy-
sokości 2,5 mln zł. Dzięki temu pracownicy i doktoranci sopockiego wydziału prowadzą 
5-letnie badania dotyczące wpływu ról sprawcy (który wykonuje jakieś działanie) i biorcy 
(który odczuwa jego skutki) na naszą psychikę i zachowania społeczne.

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

Postawy pracownika wobec  
organizacji i wykonywanego

zawodu mają w sobie  
komponent jawny i ukryty.  

W badaniach, które prowadzę,  
sprawdzamy, jak różnie mierzone  

postawy przekładają się  
na efektywność pracownika  

i ponoszone przez niego  
psychologiczne koszty pracy.

UNIWERSYTET SWPS 
W SOPOCIE
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Nauka w praktyce
Studia doktoranckie w dziedzinie kulturoznawstwa, literatu-
roznawstwa, psychologii i socjologii skierowane są zarów-
no do osób planujących karierę akademicką, jak i do tych, 
które traktują doktorat jako szansę rozwoju osobistego 
oraz element wspierający karierę zawodową. 
Program studiów kładzie duży nacisk na zapoznanie 
doktorantów z nowoczesnymi narzędziami i metoda-
mi badawczymi oraz na zaznajomienie ich z prak-
tycznymi zagadnieniami funkcjonowania w mię-
dzynarodowym środowisku naukowym. Uczelnia 
wspiera doktorantów w komercjalizacji wyników 
badań, a także w ubieganiu się o dofinansowanie 
prowadzonych projektów.

Partnerskie relacje
Kiedyś relacja mistrz-uczeń, teraz partnerstwo 
i współpraca przy projektach badawczych 
realizowanych m.in. w ramach programów 
MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz 
MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. Od po-
czątku studiów doktoranci biorą udział w projek-
tach naukowych swoich promotorów, zyskując 
wiedzę nie tylko naukową, lecz także dotyczącą 
prowadzenia tego typu przedsięwzięć. 

Uprawnienia 
doktorskie  
i habilitacyjne
Jako jedyna uczelnia niepubliczna Uniwersytet 
SWPS posiada jednocześnie sześć uprawnień 
do nadawania stopnia naukowego doktora w dys-
cyplinach: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, 
prawo, psychologia i socjologia, oraz trzy 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa 
i psychologii. Uczelnia wypromowała dotych-
czas 153 doktorów i 37 doktorów habilitowa-
nych, którzy kształcą kolejne pokolenia studen-
tów i młodych badaczy (stan na 31.03.2015). mgr Izabela Jąderek

Psycholog, seksuolog
doktorantka Interdyscyplinarnych  

Studiów Doktoranckich 

Zawodowo i naukowo  
zajmuję się seksuologią –  
moją pasją jest szerzenie  

wiedzy o znaczeniu  
seksualności i odważne  

przełamywanie tabu.  
Praca naukowa i dydaktyczna 

na Uniwersytecie SWPS  
pozwala mi na realizację  

własnych celów  
i daje możliwość  

inspirowania innych.

INTERDYSCYPLINARNE
STUDIA DOKTORANCKIE

www.doktoranckie.pl
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Nowoczesna oferta
Uniwersytet SWPS posiada 18-letnie doświadczenie w prowadze-
niu studiów podyplomowych i szkoleń. Z uwagą wsłuchujemy się 
w potrzeby biznesu, analizujemy zmiany zachodzące na rynku pracy, 
szybko reagujemy na oczekiwania naszych słuchaczy.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń oferuje ponad 100 
kierunków w obszarach takich jak: psychologia i psychoterapia, 
konflikty i sytuacje kryzysowe, biznes i zarządzanie, HR, rozwój 
osobisty, marketing, PR, projektowanie i kreacja, internet, media, 
nowe technologie, tłumaczenia specjalistyczne oraz prawo.

Praktyczne programy 
Każdy kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie  
SWPS powstaje w kilku etapach. Na początku specjaliści przy-
gotowują szczegółową diagnozę potrzeb odbiorców. Następnie 
– w oparciu o analizę rynku oraz wyniki najnowszych badań – 
zespół naukowców i praktyków opracowuje program kształ-
cenia. Na koniec recenzenci oceniają wartość merytoryczną 
progra mu, a także optymalny dobór wykładowców i trenerów, 
co zapewnia najwyższą jakość studiów.

Doskonała  
organizacja studiów
Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić słuchaczom jak 
najwyższy komfort studiowania. Zajęcia odbywają się w ma-
łych grupach, dzięki czemu studenci mają bezpośredni kon-
takt z prowadzącymi. Program ma charakter modułowy, 
co pozwala na elastyczne kreowanie własnej ścieżki studiów. 
Część zajęć odbywa się w systemie e-learningowym, który 
umożliwia dostęp do materiałów dydaktycznych oraz naukę 
w dowolnym miejscu i czasie. Kilkuosobowe zespoły pracow-
ników administracyjnych Uniwersytetu SWPS dbają o sprawny 
przebieg zajęć i zapewniają słuchaczom przyjazną obsługę, 
ograniczając formalności do minimum. 

dr Paulina Sobiczewska
Trener efektywnego wykorzystania czasu,

kierownik SWPS Training
w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Czas w biznesie  
to pieniądz.

Twój czas to kapitał,  
który możesz inwestować  

we własny rozwój. 

STUDIA 
PODYPLOMOWE
I SZKOLENIA

www.podyplomowe.pl
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KSZTAŁCIMY 
PROJEKTANTÓW, 
ABY SPROSTALI 
WYZWANIOM 
PRZYSZŁOŚCI
School of Form prowadzi na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu 3,5 letnie studia stacjonarne  
na kierunku wzornictwo w języku polskim i angielskim oraz studia po dyplomowe.
Studenci mają do wyboru cztery specjalności: 
industrial design, communication design, domestic design, fashion design. 

Wyjątkowy program studiów
Z końcem 2014 r. Inteligentne Technologie Kreacyjne, a więc i wzornictwo, zostały wpisane  
na listę specjalizacji krajowych. Inteligentne specjalizacje to obszary badań, rozwoju i innowa-
cji, w które Polska chce inwestować i które chce rozwijać. Na poziomie regionalnym aż 5 woje-
wództw wskazało przemysł kreatywny jako swoją inteligentną specjalizację. 
Nasz program studiów powstał we współpracy ze światowej sławy projektantami, przedsta-
wicielami biznesu i nauczycielami akademickimi. Mentorką kierunku jest ceniona w branży 
trend forecaster – Lidewij Edelkoort. To gwarantuje, że uczymy naszych stu dentów odkrywać 
i rozumieć ludzkie potrzeby oraz projektować przedmioty, o których marzą klienci. Na takich 
projektantów czeka rynek pracy. 
Program studiów został wielokrotnie nagrodzony przez MNiSW. 

Innowacyjna organizacja studiów
Zajęcia w School of Form są prowadzone w małych grupach, a nasi studenci pracują nad pro-
jektami case study, szukając nowatorskich rozwiązań dla realnych problemów. Wykładowcy 
SoF są duszą tej szkoły. Ich pasja połączona z ogromnym doświadczeniem zawodowym spra-
wia, że szybko stają się inspiracją dla studentów.

Współpraca z biznesem
Ogromnym atutem szkoły jest jej aktywna współpraca z biznesem, dzięki czemu gwarantujemy 
wszystkim studentom praktyki, staże i projekty z firmami już podczas studiów. Wyróżniający 
się studenci otrzymują również stypendia od firm. Nasi absolwenci posiadają nie tylko wiedzę 
teoretyczną, lecz także doświadczenie zawodowe.

Świetnie wyposażone  
pracownie i warsztaty
Na naszych studentów czekają nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie – krawiecka, 
komputerowa i foto-wideo oraz, warsztaty – stolarski, ślusarski i ceramiczny. Tam, pod okiem 
opiekunów pracowni, mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne i realizować projekty.

www.sof.edu.pl



NOWY 
WYMIAR

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsię-
wzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psycholo-
gicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkry-
wanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych 
sferach życia prywatnego i zawodowego. Projekt obejmuje 
blog naukowy redagowany przez wykładowców uczelni oraz 
cyklicznie odbywające się bezpłatne wykłady i warsztaty pro-
wadzone przez autorytety psychologii i uznanych praktyków.

Strefa Rodzica Uniwersytetu SWPS to cyklicznie odbywające 
się spotkania, w których na pierwszym miejscu stawiamy dzie-
ci i rodziców. Wybitni naukowcy oraz eksperci zajmujący się 
tematyką wychowawczą poruszają problemy związane z psy-
chologią dziecka, psychodietetyką, seksualnością, wspoma-
ganiem rozwoju dzieci i młodzieży. Dzięki temu Strefa Rodzica 
pogłębia oraz weryfikuje wiedzę i umiejętności rodzicielskie.

Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS to przedsięwzięcie pro-
filaktyczno-edukacyjne realizowane od 8 lat. Jego celem jest 
wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym, a także 
ich rodziców i nauczycieli w budowaniu codziennych relacji 
z podopiecznymi. Program Strefy Młodzieży obejmuje cykl bez-
płatnych spotkań i warsztatów psychologicznych oraz ogól-
norozwojowych poświęconych tematom ważnym i trudnym 
w szczególności dla młodych, nastoletnich osób. 

www.strefarodzica.swps.pl

www.strefamlodziezy.pl

www.strefapsyche.swps.pl



www.swps.pl

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 96 11, 22 517 96 35
e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
tel. 71 750 72 72
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 61 27 11 222
e-mail: rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, 40-326 Katowice
tel. 32 750 60 84
e-mail: rekrutacja.katowice@swps.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
tel. 58 721 46 00
e-mail: rekrutacja.sopot@swps.edu.pl

Aleksandra Kołodziej
Studentka neurokognitywistyki,

laureatka konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”


