
 
 
 

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA TRANSPORTU I BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU DROGOWEGO 

 
W roku akademickim 2013/2014 uruchomiona została IV edycja studiów podyplomowych 
„PSYCHOLOGIA TRANSPORTU I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO”.  
Studia prowadzone są we współpracy Instytutu Transportu Samochodowego i Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. 
Obecnie trwa rekrutacja na V edycję studiów. 
 
Charakterystyka 

Studia adresowane są do absolwentów studiów psychologicznych (posiadanie 
dyplomu magistra psychologii), którzy pragną rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności 
praktycznych w zakresie diagnozy i orzecznictwa psychologicznego w zakresie psychologii 
transportu i ubiegać się o wpis na listę psychologów uprawnionych oraz poszerzyć zakres 
oferowanych usług o zajęcia edukacyjne i reedukacyjne (profilaktyka zachowań ryzykownych 
na drodze – por. Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011, nr 30, poz. 151).  

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania badań i 
wydawania opinii na ich podstawie. 
 
Program nauczania 

Program nauczania przewiduje zarówno wykłady teoretyczne, zajęcia warsztatowe jak i 
ćwiczenia praktyczne w jednej z najnowocześniejszych w Europie Pracowni Badań 
Psychologicznych Kierowców w Instytucie Transportu Samochodowego. 
Zakres programowy obejmuje m.in.: 

• Podstawy prawne orzecznictwa psychologicznego 

• Zasady gromadzenia dokumentacji, organizacji badań – podstawy przedsiębiorczości 

• Stres (w tym traumatyczny po wypadku) i radzenie sobie ze stresem w ruchu 
drogowym 



• Metodyka psychologicznych badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów  

• Badania przesiewowe uzależnień 

• Etyczne problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego 

• Jak prowadzić warsztaty i kursy edukacyjne, reedukacyjne? {Praca z grupą, 
motywowanie uczestników, rola trenera) 

 
Warunki ukończenia studiów: 

1. obecność na zajęciach 
2.  opracowanie scenariusza 
3. test z wiedzy 
4. opracowanie indywidualnego studium przypadku (samodzielne wykonanie badania 
i wydanie orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem) 
 

 

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent kierunku posiadał będzie: 

• umiejętności samodzielnego planowania (dobór metod i narzędzi) i przeprowadzania 
badań psychologicznych różnych grup kierujących pojazdami, kandydatów na 
instruktorów i egzaminatorów, 

• pełną wiedzę na temat zasad orzecznictwa psychologicznego i umiejętność 
formułowania orzeczeń i ich uzasadniania, 

• szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z psychologicznymi 
badaniami kierujących pojazdami, w tym uwzględniających najnowsze i planowane 
zmiany w przepisach prawnych,  

• wiedzę na temat możliwości włączenia się psychologów w działania edukacyjne i 
reedukacyjne (psychoedukacyjne) na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  

• praktyczne umiejętności – poprzez doświadczenie na symulatorach – różnicowania 
wymagań w stosunku do kierowcy zależnie od rodzaju kierowanego pojazdu 
(osobowy, ciężarowy).  

 
Opłaty: czesne, wpisowe 

płatność Roczna semestralna miesięczna (10) 

czesne 1x4600 zł 2x2800 zł 10x660 zł 

Wpisowe 200 zł 

 
Szczegółowych informacji udziela i zapisy prowadzi Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Warszawie. 
 
http://www.vizja.pl/podyplomowe/psychologii_transportu_i_bezpieczenstwa_ruchu_drogowe
go 


