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1. Wprowadzenie 

Aktualnie na świecie rozwija się nurt profesjonalizacji zawodu psychologa, który znajduje 

odzwierciedlenie w kształcie certyfikatów powstających zarówno w Europie (Lunt, 2011; 

Freeman i Steyaert, 2011) jak i w Ameryce Północnej (Belar, 2009). W oparciu o ideę 

kompetencji profesjonalnych w USA sformułowano odpowiednie opisy kompetencji 

psychologicznych (Kaslow, 2004), modele ich nauczania (Cube Model, Rodolfa i in., 2005; 

Competency Benchmarks List, Fouad i in., 2009) oraz oceny (Kaslow i in., 2009). Podobnie w 

Europie dyskutowano kształt zawodu psychologa, podkreślając jego profesjonalizację (Lunt, 

1999: Poortinga i Lunt, 1997; Roe, 2002), oparcie o ideę kompetencji (Poortinga i Lunt, 1997), 

wraz z odpowiednimi modelami nauczania i oceny tychże kompetencji (Bartram i Roe, 2005; 

Roe, 2002). W ostatnim dziesięcioleciu trwały dyskusje wokół kształtu europejskiego 

certyfikatu psychologa EuroPsy1, koncentrujące się na standardach, jakie powinien spełniać 

psycholog praktyk.  

Współcześnie, na forum europejskim, definiuje się psychologa jako „akademicko 

wykształconego profesjonalistę, który pomaga klientom rozumieć i rozwiązywać problemy, 

poprzez używanie wiedzy i metod psychologicznych” (Roe, 2002, s. 193).2 Psycholog diagnosta 

stosuje się do wskazań diagnozy opartej na dowodach (Evidence-Based Assessment, EBA), jasno 

opisanej w modelu prowadzenia procesu diagnostycznego GAP3 (Guidelines for Assessment 

                                                 

1  Europejski Dyplom Psychologa (EuroPsy Certificate), w skrócie zwany EuroPsy, to system rozpoznawania 

profesjonalnych kwalifikacji Europejskich psychologów, budowany przez ostatnie 15 lat przez Europejską Federację Towarzystw 

Psychologicznych (EFPA). Określa on treści, długość oraz efekty końcowe kształcenia psychologów (Lunt, 2002). Zbudowany jest 

na dwóch fundamentalnych założeniach, zgodnie z którymi podstawą praktyki psychologicznej jest po pierwsze wiedza naukowa (a 

nie wiara czy wiedza pseudonaukowa) a po drugie wysokie standardy etyczne psychologa, czyli wyznawane przez niego wartości. 

Certyfikat EuroPsy bazuje na modelu kompetencji, opracowanym przez Roberta Roe (2002). Model ten obejmuje: (1) zestaw 

standardów definiujących kryteria rozpoznawania kompetencji wraz z opisanymi kontekstami ich występowania, (2) opis warunków 

“wejściowych”, a więc poziomu wiedzy oraz umiejętności, koniecznych do rozpoczęcia edukacji psychologicznej oraz (3) zestaw 

wskazówek, które pozwolą rozpoznać, czy kandydat spełnia czy nie spełnia wymagań związanych z daną kompetencją – czyli 

dowodów kompetencji, które musi zaobserwować egzaminator, by kandydat zdał odpowiedni egzamin (Bartram i Roe, 2005). 

2  Aktualnie na konferencji w 2013 r. członkowie Board of Assessment EFPA sformułowali zmodyfikowaną definicję 

diagnozy psychologicznej (assessment): “systematic method or procedure for ascertaining the psychological characteristics of an 

individual or group of individuals, or the performance of an individual or group of individuals”. Obecnie trwają prace nad 

dokumentem “Guidance on the standard of competence expected in the area of psychological assessment for psychologists eligible 
for the basic European Certificate in Psychology (the EuroPsy)”.  

3  Model opracowany przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych (EFPA; Fernandez-Ballesteros i in, 2001) 

opisuje pełny proces postępowania diagnostycznego i jest modelem uniwersalnym, niezależnym od obszaru diagnozowania. 

Obejmuje wskazówki wstępne oraz cztery etapy diagnozowania, łącznie zawiera 96 kolejnych kroków postępowania. Autorzy 

wskazują, że proces diagnostyczny rozpoczyna się, gdy klient (którym może być osoba lub instytucja) zleca psychologowi 

odpowiedź na pytanie diagnostyczne. Psycholog musi wówczas odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące tego, czy jest odpowiednio 

wykwalifikowany w danym obszarze diagnostyki oraz czy zlecenie nie kłóci się ze standardami etycznymi oraz uwarunkowaniami 

prawnymi działań psychologa. Model formułuje osiem zaleceń, które psycholog powinien wdrożyć zanim rozpocznie proces 

diagnostyczny. Mówią one m.in., że psycholog bierze odpowiedzialność za proces diagnostyczny i jego wyniki, traktuje uczestnika 

badań diagnostycznych z szacunkiem, ocenia możliwe pozytywne i negatywne konsekwencje prowadzenia i wyników diagnozy dla 
klienta i jego otoczenia i skupia się na prowadzeniu diagnozy w oparciu o wiedzę naukową.  
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Process; Fernandez-Ballesteros i in., 2001; por. Stemplewska-Żakowicz, 2009; Stemplewska-

Żakowicz i Paluchowski, 2008). Psycholog posiada kompetencje psychologiczne, czyli 

„wyuczone umiejętności odpowiedniego wykonywania zadania, obowiązku lub roli” (Roe, 

2002, s. 195), które nabywa poprzez studia wyższe oraz odpowiednie staże, a więc edukację 

obejmującą specyficzną wiedzę psychologiczną, umiejętności, a także odpowiednie postawy. 

Miarą profesjonalizmu jest wysoki poziom kompetencji zawodowych wyuczonych w rzetelnym 

i długim treningu (Lunt, 2011). 

Profesjonalizacja zawodu psychologa rozwija się także w Polsce. W tym kontekście istotne są 

pytania o to, jakie standardy powinien stosować polski psycholog w swojej aktywności 

zawodowej, jakie profesjonalne kompetencje powinien posiadać oraz jak powinien wyglądać 

system nauczania danych kompetencji i standardów. Ważne wydaje się poznanie opinii 

środowiska psychologów na powyższe tematy, stąd niemal równolegle w drugiej połowie 2013 

roku prowadzone były trzy ankiety sondażowe wśród polskich psychologów: dotycząca 

kompetencji (prowadzona przez prof. Władysława Jacka Paluchowskiego z Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu), standardów (prowadzona przez zespół Ogólnopolskiej Sekcji 

Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz kształcenia w 

obszarze diagnozy (prowadzona przez zespół: Maja Filipiak, Monika Tarnowska i Bartosz 

Zalewski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej). 

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety dotyczącej rozwoju zawodowego w obszarze diagnozy 

psychologicznej. Inspiracją do przeprowadzenia tej ankiety było spostrzeżenie, że jak dotąd nie 

istnieje w Polsce powszechny system rozwoju zawodowego dla psychologów. Celem 

przeprowadzenia ankiety było zweryfikowanie opinii środowiska psychologów na temat 

potrzeby stworzenia systemu rozwoju zawodowego dla psychologów zajmujących się diagnozą 

psychologiczną. 

  

2. Opis ankiety 

Ankieta została przygotowana w dwóch wersjach. Jedna wersja skierowana była do 

                                                                                                                                                                  

 Model dzieli proces diagnostyczny na cztery etapy:  

1.  Analizowanie sprawy (diagnostyka opisowa) – w którym psycholog analizuje zgłoszenie, wybiera odpowiednie narzędzia 

diagnostyczne i zbiera dane. 

2.  Organizowanie i raportowanie wyników – w którym psycholog analizuje zebrane informacje, stawia finalną diagnozę oraz 

przedstawia ją wszystkim stronom, z którymi zawarty został kontrakt na postępowanie diagnostyczne.  

3.  Planowanie interwencji – w którym psycholog planuje wynikające z diagnozy interwencje psychologiczne, dostosowane do 

osoby/instytucji oraz sytuacji. Po tym etapie przeprowadzona zostaje zaplanowana interwencja, przez tego samego lub innych 

psychologów. 

4.  Ocena efektów interwencji – w którym psycholog dokonuje pomiaru efektów interwencji, w ten sposób ostatecznie 

weryfikując, czy postawiona diagnoza była trafna, a zaplanowana na jej postawie interwencja przyniosła pożądane rezultaty. 



Opinia psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej - 
raport z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. 

 

 5 

dydaktyków zajmujących się nauczaniem diagnozy psychologicznej w różnych obszarach, 

druga - do praktyków realizujących zadania diagnostyczne. Celem zastosowania dwóch wersji 

ankiet było: (1) poznanie stanowiska obu grup osób badanych, (2) porównanie deklarowanego 

w ankietach zapotrzebowania obu grup na zaistnienie systemu edukacji ustawicznej i 

sensowności budowania takiego systemu oraz (3) porównanie wizji systemu kształcenia 

ustawicznego obu grup ankietowanych. Zdecydowaliśmy się na budowę dwóch ankiet także, 

aby sprawdzić, czy wizje rozwoju zawodowego postulowane przez naukowców-dydaktyków 

odpowiadają preferencjom praktyków.  

Ostateczna treść ankiety konsultowana była z prof. dr hab. Władysławem Jackiem 

Paluchowskim, dr hab. Ewą Trzebińską oraz prof. dr hab. Piotrem Olesiem. 

List z zaproszeniem do wypełniania ankiety rozsyłany był pocztą elektroniczną i zawierał 

informacje na temat celu przeprowadzania ankiety oraz informację, że wyniki ankiety będą 

opracowane w formie raportu oraz zaprezentowane i omówione na III Konferencji 

poświęconej diagnozie psychologicznej. 

3. Ankieta dla dydaktyków 

3.1. Forma ankiety 

Ankieta skierowana do dydaktyków zawierała 28 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte. 

Pytania zawarte w ankiecie, wraz z opisem dostępnych form odpowiedzi na każde z pytań, 

znajdują się odpowiednio w Załączniku 1. 

3.2. Przeprowadzanie ankiety 

Ankieta została umieszczona na portalu internetowym www.ebadania.pl i udostępniona do 

wypełniania w dniach: 21.06 - 15.09.2013 r. Ankieta była anonimowa 

3.3. Dystrybucja informacji o ankiecie 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety rozesłano drogą mejlową do dziekanów i kierowników 

wszystkich wydziałów, instytutów oraz zakładów psychologii, działających na polskich 

uczelniach wyższych (łącznie 17 placówek) z prośbą o udostępnienie jej dydaktykom 

zajmującym się nauczaniem diagnozy psychologicznej. Ponadto ankieta została rozesłana do 

członków Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP oraz do poszczególnych osób 

oraz instytucji (np. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Instytut Ekspertyz Sądowych w 

http://www.ebadania.pl/
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Krakowie), co do których uzasadnione było przekonanie, że zajmują się dydaktyką w tym 

obszarze. 

3.4. Wyniki ankiety 

Ankietę wypełniło 16 osób zajmujących się dydaktyką w obszarze diagnozy psychologicznej.  

Poniżej przedstawione są poszczególne pytania, jakie zadawane były w ramach ankiety wraz z danymi 

dotyczącymi odpowiedzi respondentów.  

3.4.1. Odpowiedzi na pytania zamknięte 

Pytanie 1  

Od ilu lat naucza Pan/Pani diagnozy psychologicznej? 

N Minimum Maksimum Średnia 

16 1 20 9,38 
 

Osoby o stażu pracy od 1 
do 5 lat 

Osoby o stażu pracy od 6 do 
10 lat 

Osoby o stażu pracy od 11 
lat wzwyż 

4 osoby 8 osób 4 osoby 
 

Pytanie 2 

Czy uprawia/uprawiał/a Pan/Pani diagnozę w praktyce?  

 Częstość Procent 

 

TAK 14 87,5 

NIE 2 12,5 

Ogółem 16 100,0 

 

Pytanie 3 

Dla osób, które wybrały w pytaniu 2 opcję „Tak”: Prosimy o podanie w latach stażu praktyki. 

N Minimum Maksimum Średnia 

14 1 32 11,36 
 

  

Pytanie 4 

Dla osób, które wybrały w pytaniu 2 opcję „Tak”: Jaki to rodzaj diagnozy (np. kto jest/był 

uczestnikiem badania, w jakim celu badanie jest/było prowadzone?) 
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 Częstość Procent 

 Kliniczny 10 71,4 
 

Sądowy 1 7,1 

 
Organizacji i pracy 2 14,3 

 
Edukacyjny 1 7,1 

 
Ogółem 14 100,0 

 

Pytanie 5 

Dla osób, które wybrały w pytaniu 2 opcję „Tak”: Czy korzysta/korzystał/a Pan/Pani z 

superwizji? 

 Częstość Procent 

 

TAK 10 71,4 

NIE 4 28,6 

Ogółem 14 100,0 

 

 

 
 

Wśród osób, które odpowiedziały, że nie korzystały / nie korzystają z superwizji, była 1 osoba 

z grupy o najkrótszym stażu pracy, 2 osoby z grupy o średnim stażu pracy oraz 1 osoba z grupy 

o najdłuższym stażu pracy.  
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Pytanie 6 

Dla osób, które wybrały w pytaniu 5 opcję „Tak”: Czy superwizja ta dotyczy/ła prowadzonej 

przez Panią/Pana diagnozy psychologicznej? 

 

 Częstość Procent 

 

częściowo tak i to mi odpowiada 5 50,0 

częściowo tak i to mi nie odpowiada 3 30,0 

w całości tak i to mi odpowiada 2 20,0 

Ogółem 10 100,0 

 

 
 

 

Pytanie 7 

Jakie formy zajęć dydaktycznych prowadził/a Pan/Pani dotąd? 

 

Osoby o stażu pracy od 1 
do 5 lat 

Osoby o stażu pracy od 6 do 
10 lat 

Osoby o stażu pracy od 11 
lat wzwyż 

4 osoby 8 osób 4 osoby 
Forma zajęć L. osób % L. osób % L. osób % 

Wykłady 1 25% 3 37,5% 3 75% 
Seminaria*  2 50% 2 25% 4 100% 
Ćwiczenia 4 100% 8 100% 4 100% 
Warsztaty  2 50% 5 62,5% 3 75% 
Szkolenia 2 50% 1 12,5% 3 75% 

Inne formy 1 25% 0 0% 0 0% 
*Forma zajęć, w przypadku której różnice ze względu na staż pracy dydaktyków są istotne statystycznie.  
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Pytanie 8 

Jakich metod dydaktycznych Pan/Pani używa w swojej pracy? 

Liczebność grup 

Osoby o stażu pracy od 1 do 
5 lat 

Osoby o stażu pracy od 6 do 
10 lat 

Osoby o stażu pracy od 11 
lat wzwyż 

4 osoby 8 osób 4 osoby 
Forma zajęć L. osób % L. osób % L. osób % 

Studia przypadków z 
literatury 2 50% 5 62,5% 0 0% 

Studia przypadków na 
podstawie kontaktu z 

osobą uczestniczącą w 
badaniu  

2 50% 6 75% 3 75% 

Scenki na forum grupy* 2 50% 8 100% 0 0% 
Ćwiczenia w parach, 

podgrupach  3 75% 7 87,5% 2 50% 

Ćwiczenia papier-ołówek 4 100% 7 87,5% 4 100% 
Prezentowanie nagrań 2 50% 6 75% 1 25% 

Badania pod superwizją 1 25% 3 37,5% 1 25% 
Inne formy 1 25% 0 0% 1 25% 

* Forma zajęć, w przypadku której różnice ze względu na staż pracy dydaktyków są istotne statystycznie. 

Jeśli chodzi o „inne formy”, jedna osoba wskazała „opracowywanie w podgrupach wyników 

badań prowadzonych przeze mnie” (z grupy osób o najdłuższym stażu pracy); jedna osoba 

wpisała „analiza materiałów filmowych” (z grupy osób o najkrótszym stażu pracy).  

Pytanie 9 

Prosimy o ocenę wymienionych metod dydaktycznych przy użyciu poniższej skali: 1 - metoda 

zupełnie nieużyteczna / 2 - metoda raczej nieużyteczna / 3 - metoda raczej użyteczna / 4 - 

metoda bardzo użyteczna.  

Ogólnie wymienione metody ocenione zostały jako użyteczne. Najwyższą ocenę otrzymały 

badania pod superwizją (M=3,75), w dalszej kolejności plasują się: studia przypadków na 

podstawie kontaktu z osobą uczestniczącą w badaniu (M=3,56), prezentowanie nagrań i scenki 

na forum grupy (M=3,31), ćwiczenia w parach i podgrupach (3,06) oraz ćwiczenia papier-

ołówek i studia przypadków z literatury (M=2,94).  

Istotne różnice między grupami utworzonymi ze względu na staż pracy wystąpiły w 

odniesieniu do metod: 

 studia przypadków z literatury  

Najbardziej doświadczeni dydaktycy ocenili je jako mniej użyteczne (M=2,25), niż dydaktycy o 

najmniejszym (M=3,25) i dydaktycy o średnim doświadczeniu (M=3,13); p<0,05 
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 scenki na forum grupy  

Najbardziej doświadczeni dydaktycy ocenili je jako mniej użyteczne (M=2,25), niż dydaktycy o 

najmniejszym (M=4,00) i dydaktycy o średnim doświadczeniu (M=3,50); p<0,01 

 
  

 

Pytanie 10 

STUDIA MAGISTERSKIE: Jak ocenia Pani/Pan stopień, w jakim studia psychologiczne 

przygotowują absolwentów do prowadzenia diagnozy psychologicznej? Skala: bardzo dobrze / 

dość dobrze / raczej słabo / bardzo słabo / to zależy (+ miejsce na komentarz).  

Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „bardzo dobrze”. W komentarzach pojawiły się głosy, że poziom 

przygotowania absolwentów do prowadzenia diagnozy psychologicznej zależy od uczelni oraz 
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od realizowanej specjalności (na specjalności klinicznej studenci mają więcej zajęć dotyczących 

diagnozy). Większość respondentów (niezależnie od stażu pracy) sądzi, że studia 

psychologiczne przygotowują absolwentów do prowadzenia diagnozy psychologicznej „raczej 

słabo”. 

 Częstość Procent 

 

dość dobrze 4 25,0 

raczej słabo 9 56,3 

bardzo słabo 2 12,5 

to zależy 1 6,3 

Ogółem 16 100,0 

 
  

Pytanie 11 

STUDIA MAGISTERSKIE: Czy na specjalnościach na studiach magisterskich powinno się uczyć 

diagnozy specyficznej dla danej specjalności? 

Tylko jedna osoba odpowiedziała „NIE”, dodając komentarz: „Diagnozowanie to dla mnie przede 

wszystkim zbiór "metakompetencji"”. Pozostałe osoby udzieliły odpowiedzi „TAK”, przy czym 

pojawiały się komentarze, że powinno się to odbywać po przejściu kursu ogólnego z podstaw 

diagnozy.  

Pytanie 12 

STUDIA MAGISTERSKIE: Jak Pani/Pana zdaniem powinny być weryfikowane umiejętności 

studentów w obszarze diagnozy psychologicznej? Opcje odpowiedzi: przez prezentacje / przez 

prace pisemne – studia przypadków / inaczej – jak? 
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Pięć osób (31,3%) zaznaczyło, że umiejętności studentów w obszarze diagnozy 

psychologicznej powinny być weryfikowane przez prezentacje (były to osoby o różnej długości 

stażu pracy). Wszyscy zaznaczyli opcję „przez prace pisemne – studia przypadków”. Dwie 

osoby wskazały dodatkowo testy wiedzy.  

Jedna osoba skomentowała: „Przy okrojonej liczbie godzin z diagnozy trudno wymagać od 

studentów aby wykonali pełne studium przypadku, czy też indywidualne prezentacje - jest to 

możliwe ewentualnie na ostatnim roku studiów, podczas gdy nie ma takich zajęć na V roku. 

Często sprawdzenie wiedzy ogranicza się do sporządzenia interpretacji poszczególnych metod 

diagnostycznych.”. 

Pytanie 13 

STUDIA MAGISTERSKIE: Jak Pani/Pana zdaniem powinny być weryfikowane postawy etyczne 

(wartości) studentów w obszarze diagnozy psychologicznej? Opcje odpowiedzi: przez dyskusje w 

grupie / przez prace pisemne dotyczące dylematów etycznych / przez prace pisemne - studia 

przypadków / inaczej - jak? 

14 osób (87,5%) zaznaczyło opcję „przez prace pisemne - studia przypadków”. Taka sama 

liczba osób zaznaczyła opcję „przez dyskusje w grupie”. Siedem osób (43,8%) zaznaczyło opcję 

„przez prace pisemne dotyczące dylematów etycznych”. Tylko jedna osoba podała dodatkową, 

poza proponowanymi w ankiecie, metodę – testy wiedzy.  

Istotna różnica ze względu na staż pracy wystąpiła tylko dla opcji „przez prace pisemne 

dotyczące dylematów etycznych”, która nie została wskazana przez żadnego spośród 

najbardziej doświadczonych dydaktyków, a którą wskazało 5 osób (62,5%) spośród 

dydaktyków o średnim stażu pracy (p<0,05).  

Pytanie 14 

EDUKACJA PO STUDIACH: Uważam, że stworzenie w Polsce systemu ustawicznego kształcenia 

dla psychologów-diagnostów, w ramach którego praktycy mieliby ofertę różnych możliwości 

rozwijania kompetencji diagnostycznych (np. szkoleń) jest: 1: zdecydowanie potrzebne / 2: raczej 

potrzebne / 3: nie mam zdania / 4: raczej niepotrzebne / 5: zdecydowanie niepotrzebne. 

 Częstość Procent 

 

zdecydowanie potrzebne 14 87,5 

raczej potrzebne 1 6,3 

nie mam zdania 1 6,3 

Ogółem 16 100,0 
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Pytanie 15 

EDUKACJA PO STUDIACH: Uważam, że dla praktykującego psychologa szkolenia oferujące ogólną 

wiedzę diagnostyczną (np. o nowościach w standardach diagnostyki) są: 1: zdecydowanie 

użyteczne / 2: raczej użyteczne / 3: nie mam zdania / 4: raczej nieużyteczne / 5: zdecydowanie 

nieużyteczne. 

12 osób (75%) odpowiedziało „zdecydowanie użyteczne”, 4 (25%) – „raczej użyteczne”.  

Pytanie 16 

EDUKACJA PO STUDIACH: Uważam, że dla praktykującego psychologa szkolenia sprofilowane na 

konkretny obszar zawodowy (np. nowości w diagnostyce w sporcie, czy diagnostyce w rekrutacji, 

etc.) są: 1: zdecydowanie użyteczne / 2: raczej użyteczne / 3: nie mam zdania / 4: raczej 

nieużyteczne / 5: zdecydowanie nieużyteczne. 

15 osób odpowiedziało „zdecydowanie użyteczne”, 1 – „raczej użyteczne”. 

Pytanie 17 

EDUKACJA PO STUDIACH: Uważam, że system kształcenia dla psychologów-diagnostów, 

umożliwiający uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie diagnozy 

psychologicznej na rynku pracy jest: 1: zdecydowanie potrzebny / 2: raczej potrzebny / 3: nie 

mam zdania / 4: raczej niepotrzebny / 5: zdecydowanie niepotrzebny. 

Bez względu na staż pracy, większość respondentów (75%) ocenia ów system jako 

zdecydowanie potrzebny lub raczej potrzebny.  

 

 Częstość Procent Procent 

skumulowany 

 

zdecydowanie potrzebny 9 56,3 56,3 

raczej potrzebny 3 18,8 75,0 

nie mam zdania 2 12,5 87,5 

raczej niepotrzebny 1 6,3 93,8 

zdecydowanie niepotrzebny 1 6,3 100,0 

Ogółem 16 100,0  
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Pytania 18 - 23 

EDUKACJA PO STUDIACH: Pytania o deklarowaną chęć udziału w następujących formach 

kształcenia podyplomowego dla psychologów diagnostów: studia podyplomowe, szkolenia i/lub 

kursy specjalistyczne, warsztaty, konferencje, superwizje, staże.   

Odpowiedzi: 1: zdecydowanie tak / 2: raczej tak / 3: raczej nie / 4: zdecydowanie nie / 5: to 

zależy - od czego? 

Respondenci jako najbardziej atrakcyjne wskazywali konferencje (M=2,00), w dalszej kolejności 

plasują się: superwizje (M=2,19), szkolenia i/lub kursy specjalistyczne (M=2,25), warsztaty 

(M=2,37), studia podyplomowe (M=2,50) oraz staże (M=2,69).  

Nie wystąpiły istotne statystycznie różnice ze względu na staż pracy.  

Deklarowana chęć 
brania udziału w 

następujących formach 
kształcenia 

podyplomowego dla 
psychologów 
diagnostów: 

Osoby o stażu pracy od 1 do 5 
lat 

Osoby o stażu pracy od 6 do 
10 lat 

Osoby o stażu pracy od 11 lat 
wzwyż 

4 osoby 8 osób 4 osoby 

„zdecydowanie 
tak” lub „raczej 

tak”  

„zdecydowanie 
nie” lub „raczej 

nie” 

„zdecydowanie 
tak” lub „raczej 

tak”  

„zdecydowanie 
nie” lub „raczej 

nie” 

„zdecydowanie 
tak” lub „raczej 

tak”  

„zdecydowanie 
nie” lub „raczej 

nie” 

studia podyplomowe 4 (100%) 0 4 (50%) 2 (25%) * 1 (25%) 2 (50%)* 
szkolenia i/lub kursy 

specjalistyczne  
3 (75%) 1 (25%) 5 (62,5%) 1 (12,5%)* 3 (75%) 0* 

warsztaty  4 (100%) 0 5 (62,5%) 1 (12,5%)* 3 (75%) 0* 
konferencje  3 (75%) 1 (25%) 7 (87,5%) 0** 3 (75%) 0** 
superwizje  3 (75%) 1 (25%) 6 (75%) 1 (12,5%)*** 2 (50%) 1 (25%)*** 

staże  3 (75%) 1 (25%) 2 (25%) 6 (75%) 2 (50%) 2 (50%) 

   
*2 osoby zaznaczyły „to zależy” 
wskazując kryteria kosztu 

* Jedna osoba zaznaczyła „to 
zależy” i wpisała: „czy miałbym 
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szkolenia (2 osoby) oraz jego 
jakości (1 osoba) 

uczyć, czy być uczony, nie 
rozumiem pytania” 

   
** Jedna osoba zaznaczyła „to 
zależy”, nie wpisała jednak, od 
czego 

** Jedna osoba zaznaczyła „to 
zależy” i wpisała: „czy byłyby 
interesujące” 

   

*** Jedna osoba zaznaczyła, że 
zależy to od tego, kto byłby 
superwizorem oraz od kosztu 
superwizji  

*** Jedna osoba zaznaczyła „to 
zależy” i wpisała: „wysokości 
honorarium” 

 

Pytanie 24 

EDUKACJA PO STUDIACH: Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani na 

samokształcenie w zakresie diagnozy psychologicznej (np. czytanie lektur, oglądanie filmów 

instruktażowych)? Opcje odpowiedzi: 1: w ogóle / 2: od kilku do kilkunastu / 3: kilkadziesiąt / 

4: kilkaset. 

12 osób (75%) zaznaczyło opcję „kilkadziesiąt”, dwie osoby (12,5%) zaznaczyły „kilkaset”, 

jedna osoba zaznaczyła „w ogóle” i jedna – „od kilku do kilkunastu”.  

Pytanie 25 

EDUKACJA PO STUDIACH: Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani na udział w 

szkoleniach dotyczących (w całości lub w znacznej części) zagadnień związanych z diagnozą 

psychologiczną? Opcje odpowiedzi: 1: w ogóle / 2: od kilku do kilkunastu / 3: kilkadziesiąt / 4: 

kilkaset. 

Dziewięć osób (56,3%) zaznaczyło opcję „w ogóle”, 3 osoby (18,8%) zaznaczyły opcję „od 

kilku do kilkunastu”, 3 osoby (18,8%) zaznaczyły opcję „kilkadziesiąt” i jedna osoba zaznaczyła 

„kilkaset”. Nie wystąpiły istotne statystycznie różnice ze względu na staż pracy.   

Pytanie 26 

EDUKACJA PO STUDIACH: Jak często bywa Pan/Pani uczestnikiem konferencji dotyczących (w 

całości lub w znacznej części) zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną? Opcje 

odpowiedzi: 1: w ogóle / 2: raz na kilka lat / 3: raz na rok / 4: kilka razy w roku 

 Częstość Procent 

 

w ogóle 4 25,0 

raz na kilka lat 8 50,0 

raz na rok 3 18,8 

kilka razy w roku 1 6,3 

Ogółem 16 100,0 

 

Nie wystąpiły istotne statystycznie różnice ze względu na staż pracy.  
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Pytanie 27 

EDUKACJA PO STUDIACH: Czy uważa Pan/Pani, że praktyka diagnostyczna powinna być 

superwizowana? Opcje odpowiedzi: 1: zdecydowanie tak / 2: tak / 3: nie / 4: zdecydowanie nie / 

5: to zależy - od czego? 

 Częstość Procent Procent 

skumulowany 

 

zdecydowanie tak 6 37,5 37,5 

tak 8 50,0 87,5 

nie 1 6,3 93,8 

to zależy 1 6,3 100,0 

Ogółem 16 100,0  

 

Osoba, która wybrała opcję „to zależy”, wpisała komentarz: „młodzi psycholodzy potrzebują 

superwizji”.  

Nie wystąpiły istotne statystycznie różnice ze względu na staż pracy, ani rodzaj prowadzonej 

praktyki diagnostycznej.  

Spośród czterech osób, które wcześniej zaznaczyły, że nie korzystały / nie korzystają z 

superwizji, dwie na pytanie o to, czy praktyka diagnostyczna powinna być superwizowana 

odpowiedziały „zdecydowanie tak”, a pozostałe dwie – „tak”.  

 

Pytanie 28 

EDUKACJA PO STUDIACH: Jaki rodzaj dostępu do współczesnej wiedzy psychologicznej powinien 

mieć superwizor? 

 L. osób, które wskazały daną opcję 
(%) 

aktywny udział w 
konferencjach naukowych 

13 (81,3%) 

bierny udział w konferencjach 
naukowych 

11 (68,8%) 

prowadzenie badań 
naukowych 

8 (50%) 

publikowanie w czasopismach 
naukowych 

9 (56,3%) 

udział w specjalistycznych 
szkoleniach 

12 (75%) 

inny - jaki? 1 (6,3%) 
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Jedna osoba wpisała dodatkowo: „wieloletnie doświadczenie praktyczne w wybranej 

specjalizacji”.  

Nie wystąpiły istotne statystycznie różnice w odpowiedziach ze względu na staż pracy, ani 

rodzaj prowadzonej praktyki diagnostycznej.  

Pytanie 29 

Na zakończenie chcielibyśmy zadać Pani/Panu pytanie otwarte. Jeśli nie chce Pani/Pan na nie 

odpowiadać, prosimy o kliknięcie przycisku "Zakończ". Jeśli jest Pani/Pan gotowa/gotów 

odpowiedzieć na to pytanie, prosimy o kliknięcie "Dalej". 

Dziewięć osób zdecydowało się udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte. Wśród nich były dwie osoby z 

grupy o najkrótszym stażu pracy, cztery osoby z grupy o średnim stażu pracy oraz trzy osoby z grupy o 

najdłuższym stażu pracy.  

3.4.2. Odpowiedzi na pytania otwarte 

Analiza odpowiedzi na pytania otwarte, polegająca na kategoryzacji odpowiedzi osób 

ankietowanych, inspirowana była dwoma pierwszymi krokami stosowanymi w analizie 

metodą teorii ugruntowanej w wersji konstruktywistycznej (Charmaz, 2009). Inspiracja 

polegała na tym, że kategorie analitycznie nie były założone przed badaniem, lecz wyłaniane z 

analizowanych wypowiedzi  przy minimalnych założeniach wstępnych. Od wybranej metody 

zastosowano odstępstwo - materiał zebrano przed rozpoczęciem analiz i nie uzupełniano go w 

ich trakcie, ponieważ celem pracy było wyłonienie jedynie najważniejszych kategorii, a nie 

pełen opis badanego zjawiska. Zastosowano kodowanie wstępne oraz kodowanie 

skoncentrowane.  

Wypowiedzi dzielono na elementy dotyczące różnych treści, przy pierwszych wypowiedziach 

tworzono kategorie opisujące je, kolejne wypowiedzi przypisywano do tych kategorii lub 

tworzono nowe kategorie. Po przeanalizowaniu wszystkich elementów wypowiedzi przejrzano 

zbudowane kategorie i ujednolicono te podobne do siebie. Następnie ponownie zanalizowano 

odpowiedzi, przypisując je do ostatecznych kategorii.  

Odpowiedzi na pytanie 30 z ankiety dla dydaktyków analizował jeden badacz, zaś wyłonione 

fragmenty wypowiedzi mogły być przypisane do więcej niż jednej kategorii, w celu zbudowania 

kategorii najbardziej wysycanych.  

Kategoriom zostały nadane wartości na skali nominalnej (numery kategorii), a następnie 

każdej odpowiedzi przypisano numery kategorii, które zawierała. W ten sposób otrzymano 
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plik danych, które poddano prostym analizom statystycznym. Postępowanie takie odpowiada 

idei triangulacji metod analiz danych (Flick, 2009). 

  

Pytanie 30 

Po czym Pani/Pana zdaniem można rozpoznać (spośród psychologów diagnostów) eksperta w 

obszarze diagnozy psychologicznej? 

Wypowiedzi osób o najkrótszym stażu pracy 

 

Charakteryzując jego profesjonalne kompetencje diagnostyczne, uwzględniające wiedzę (aktualne 
trendy w psychologii jako nauce oraz naukowe podstawy samej diagnozy), umiejętności 
praktyczne oraz interpersonalne, postawę etyczną 

 

-ukończenie odpowiednich szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej; -ukończenie studiów 
podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej; -praca pod superwizją; -samodzielne 
kształcenie i uaktualnianie wiedzy z zakresu diagnozy; -wykorzystywanie wiedzy w 

Wypowiedzi osób o średnim stażu pracy 

 

- aktualna i obszerna wiedza dotycząca ogólnie diagnozy jak i konkretnych metod diagnostycznych 
- umiejętność nawiązywania autentycznego kontaktu z osobą badaną - umiejętności praktyczne 
związane z badaniem - rozmowa, stosowanie metod - duża elastyczność 

 
Nie wiem po czym można poznać. Wiem, że psycholog ekspert powinien się dokształcać i 
wykazywać się pokorą :-) 

 

myślę, że taka osoba powinna spełniać wszystkie poniższe kryteria: - posiadać specjalizację z 
psychologii klinicznej - wieloletnie doświadczenie praktyczne - przynależenie do odpowiednich 
towarzystw - nieustanne szkolenie się (czytanie artykułów, wyjazdy na konferencje, pisanie 
artykułów) 

 

Potrafi doprowadzić do klarownego sformułowania pytania diagnostycznego, konstruuje hipotezy 
dotyczące tego pytania i umie dobrać metody diagnostyczne pozwalające na weryfikację hipotez , 
umie w komunikatywny sposób przekazywać informacje o rezultatach badania, potrafi nawiązać 
współpracę z przedstawicielami innych dziedzin, działa zgodnie z etycznymi standardami zawodu 
psychologa. 

Wypowiedzi osób o najdłuższym stażu pracy 

1. 

po umiejętności wnikliwej analizy wyników surowych, sprawnym syntetyzowaniu materiałów 
pochodzących z różnych źródeł (w tym z historii życia osoby badanej), rozważaniu różnych 
alternatyw wyjaśniających niespójności w uzyskanych wynikach i umiejętności odnoszenia tego 
do życia codziennego osoby badanej. Ekspert pamięta o proponowaniu określonych działań 
zmierzających do korekty w zachowaniu osoby badanej z odwołaniem się do jej mocnych stron. 
Ekspert posiada także umiejętność przekazywania informacji zwrotnych osobie badanej (w 
sposób zrozumiały i użyteczny dla niej, w takim zakresie, w jakim mogą służyć jej lepszemu 
przystosowaniu). 

2. 

Odpowiadając szybko nasuwają mi się cztery główne cechy: 1. nie odrzuca stworzonych metod, 
jeżeli wcześniej w praktyce były z powodzeniem stosowane, chociaż sam może mieć do nich 
dystans (metody projekcyjne mam na myśli, tyle lat służyły i służą do dzisiaj 
praktykom, a naukowcy do kosz by je wyrzucili) 2.umie integrować wyniki uzyskane z wielu 
źródeł‚ w formie studium przypadku 3. nie trzyma się jednego paradygmatu podczas diagnozy 
jednostki - to nie działa, jest otwarty i elastyczny w doborze metod i w interpretacji wyników 4. 
widzi wyniki w kontekście i umie nadać im odpowiednie znaczenie, czyli skal Ma 75 w MMPI 
najwyższa a trzecia z kolei, a poza tym kontekst życia, które wykształca jakąś cechę wyglądającą 
jak w patologii , a nie jest nią, np. ta sama mania u osób bardzo aktywnie żyjących w dzisiejszych 
czasach (nie wiem jak będzie z nowym MMPI, ale stary tak działał) 

3. Nie bredzi, kluczowe są dla mnie kompetencje metodologiczne i doświadczenie 
 

Na pytanie 30 odpowiedziało 9 osób z ogółem 16.  

W odpowiedziach wyróżniono 39 fragmentów wypowiedzi, z których zbudowano 15 kategorii: 
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 Doświadczenie i umiejętności praktyczne – 12 wskazań 

Wskazanie na doświadczenie pojawiło się jako cecha specyficzna dla eksperta w zakresie 

diagnozy trzy razy (wieloletnie doświadczenie, praktyczne doświadczenie). Wskazanie na 

umiejętności praktyczne pojawiło się dziewięć razy i opisywane było między innymi jako: 

umiejętności praktyczne związane z badaniem, umiejętność prowadzenia badań, integrowania 

wyników, przekazywania wyników w opiniach czy rozważaniu różnych alternatyw dla 

wybranych metod badawczych. 

 Rozwija się i szkoli – 8 wskazań 

W wypowiedziach przyporządkowanych do tej kategorii wskazywano na: wymóg 

nieustannego szkolenia się, samodzielnego uaktualniania wiedzy, czytania aktualnej literatury, 

czy poddawania swojej pracy superwizji. W wypowiedziach ankietowani odnosili się także do 

wymogów dotyczących ukończonych szkoleń (ukończone studia podyplomowe, ukończone 

szkolenia specjalistyczne). 

 Standardy prowadzenia procesu diagnostycznego – 7 wskazań 

Pojedyncze wypowiedzi wskazywały na różne elementy powiązane ze standardami 

postępowania w diagnostyce, zarówno na aspekt etyczny (działa zgodnie ze standardami 

etycznymi zawodu psychologa; działa na podstawie etycznej), jak i metodologiczny (np. 

kluczowe są kompetencje metodologiczne). 

 Umiejętności szczegółowe – 6 wskazań. 

Wymieniano takie umiejętności jak: umiejętność konstruowania hipotez oraz ich weryfikacji, 

budowania klarownego pytania diagnostycznego, wnikliwej analizy wyników badań czy 

nawiązywania kontaktu z klientem. 

 Integruje dane z różnych metod – 5 wskazań 

Wskazywano umiejętności analizowania i łączenia wyników pochodzących z różnych metod i 

narzędzi diagnostycznych, poszukiwanie wyjaśnień niespójności w wynikach czy elastyczność 

podczas łączenia wyników badań. 

 Pozostałe kategorie 

Trzy wypowiedzi przyporządkowano do kategorii dobrego komunikowania się (dotyczą one 

głównie przekazywania informacji z wyników badań), po dwie wypowiedzi do kategorii: 



Opinia psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej - 
raport z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. 

 

 20 

wiedza, cechy ogólne, krytyczna refleksja oraz posiadanie certyfikatów. Jedna wypowiedź 

dotyczyła umiejętności współpracy z innymi profesjonalistami. 

 Kategorie bez wskazań 

Ankietowani nie odnieśli się w swoich wypowiedziach ani razu do żadnej z czterech kategorii: 

umie korzystać z narzędzi diagnostycznych, ma dobre efekty pracy, prowadzi aktywność 

naukową i aktywność na rzecz środowiska oraz dobrze rozumie problematykę (kategorie 

zbudowane podczas analiz odpowiedzi w ankiecie skierowanej do praktyków). 

4.4. Podsumowanie wyników  

Osoby zajmujące się nauczaniem diagnozy psychologicznej, to zazwyczaj równocześnie osoby 

posiadające doświadczenie praktyka, najczęściej klinicysty.  

Większość dydaktyków (niezależnie od stażu pracy) ocenia stopień, w jakim studia 

magisterskie przygotowują do praktyki jako „raczej słaby”. Dydaktycy są zgodni, że powinno się 

uczyć już w ramach kształcenia magisterskiego diagnozy specyficznej dla danej specjalności, co 

nie oznacza pomijania ogólnych podstaw procesu diagnozowania. Ankietowani mają też spójne 

nastawienie co do sposobu oceny umiejętności na studiach magisterskich. Jako najbardziej 

użyteczną metodę wskazują prace pisemne polegające na przygotowaniu/opracowaniu 

studium przypadku. Za najbardziej użyteczne narzędzie weryfikacji postaw etycznych także 

uznają prace pisemne - studia przypadków, ale również dyskusje w grupie.  

Dydaktycy (w większości to również praktycy) są zgodni, co do tego, że stworzenie w Polsce 

systemu ustawicznego kształcenia dla psychologów-diagnostów jest potrzebne, a także, że 

system ten powinien umożliwiać uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w 

zakresie diagnozy psychologicznej na rynku pracy.  

Większość dydaktyków jest zdania, że praktyka diagnostyczna powinna odbywać się pod 

superwizją; przy czym ankietowani oczekują od superwizorów, by brali przede wszystkim 

aktywny udział w konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach. Ponad połowa dydaktyków 

jest zdania, że superwizorzy powinni publikować artykuły naukowe, a co drugi dydaktyk 

oczekuje od superwizora również prowadzenia badań.  

Dydaktycy - myśląc o praktykujących diagnostach - jednoznacznie pozytywnie oceniają 

użyteczność zarówno szkoleń oferujących praktykom ogólną wiedzę diagnostyczną jak i 

szkoleń sprofilowanych na konkretny obszar zawodowy. 
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Sami ankietowani deklarują przede wszystkim chęć udziału takich formach doskonalenia 

zawodowego jak konferencje, superwizje, szkolenia i/lub kursy specjalistyczne, oraz warsztaty. 

Jednocześnie, co zastanawiające, ponad połowa dydaktyków deklaruje, że w ogóle nie 

uczestniczy w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną; co 

czwarty dydaktyk w ogóle nie bywa na konferencjach dotyczących problematyki diagnozy, a co 

drugi uczestniczy w tego typu formie rozwoju zawodowego raz na kilka lat. Spośród 

dydaktyków uprawiających praktykę 28% nie korzysta lub nie korzystało z superwizji, choć 

uważa ją za potrzebną.  

Na samokształcenie większość dydaktyków poświęca kilkadziesiąt godzin w skali roku. 

Zastanawia fakt, że pojawiła się wśród dydaktyków także taka osoba, która zadeklarowała, że w 

ogóle nie poświęca czasu na samokształcenie.  

Jednocześnie, w opinii dydaktyków ekspert z obszaru diagnozy to osoba o dużym 

doświadczeniu, która nieustannie szkoli się i rozwija, posiada szereg umiejętności 

szczegółowych oraz działa zgodnie ze standardami prowadzenia procesów diagnostycznych (w 

tym integruje dane z różnych metod).  

4. Ankieta dla praktyków 

4.1. Forma ankiety 

Ankieta skierowana do praktyków zawierała 29 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. 

Pytania zawarte w ankiecie, wraz z opisem dostępnych form odpowiedzi na każde z pytań, 

znajdują się odpowiednio w Załączniku 2. 

4.2. Przeprowadzanie ankiety 

Ankieta została umieszczona na portalu internetowym www.ebadania.pl i udostępniona do 

wypełniania w dniach: 17.06 - 15.10. 2013 r. Ankieta była anonimowa. 

4.3. Dystrybucja informacji o ankiecie 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety rozesłano do ośrodków oferujących usługi psychologiczne, 

m.in: poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce, Rodzinnych Ośrodków 

Diagnostyczno-Konsultacyjnych, ośrodków badania psychologicznego kierowców, prywatnych 

ośrodków psychoterapii i innych. Łącznie rozesłano zaproszenie do wypełnienia ankiety na 

ponad 800 adresów mejlowych. 

http://www.ebadania.pl/
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4.4. Wyniki ankiety 

Ankietę wypełniło 227 osób zajmujących się praktyką psychologiczną.  

Poniżej przedstawione są poszczególne pytania, jakie zadawane były w ramach ankiety wraz z 

danymi dotyczącymi odpowiedzi respondentów.  

4.4.1. Odpowiedzi na pytania zamknięte 

 

Pytanie 1  

Od ilu lat zajmuje się Pani/Pan praktyką psychologiczną? 

N Minimum Maksimum Średnia 

227 0 42 10,32 

Jeśli chodzi o staż pracy, 80 osób uplasowało się w przedziale od 0 do 5 lat praktyki, 79 osób – w 

przedziale od 6 do 10 lat praktyki i 68 osób w przedziale od 11 lat praktyki wzwyż.  

W dalszych analizach wszędzie tam, gdzie komentujemy związek odpowiedzi na poszczególne 

pytania ze stażem pracy respondentów, stosujemy podział ankietowanych na trzy grupy: 

określenie „osoby o najkrótszym stażu pracy” odnosi się do respondentów, którzy 

zadeklarowali, że ich staż pracy wynosi od 0 do 5 lat, „osoby o średnim stażu pracy” to 

respondenci, którzy zadeklarowali między 6 a 10 lat praktyki, natomiast „osoby o najdłuższym 

stażu pracy” to określenie odnoszące się do respondentów, którzy zadeklarowali, że praktykują 

11 lat lub więcej.  
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Pytanie 2  

Jaki rodzaj praktyki psychologicznej Pani/Pan prowadzi? 

 

 
 

Najczęściej wskazywanym kontekstem pracy okazał się kontekst kliniczny (wskazało go 115 

osób, 50,7%), 58 osób (25,6%) pracuje w kontekście edukacyjnym, 33 (14,5%) – w obszarze 

organizacji i pracy, zaś 19 (8,4%) w kontekście sądowym. Dwie osoby nie odpowiedziały na to 

pytanie.  

Pytanie 3 

Czy uprawia Pan/Pani diagnozę psychologiczną w praktyce? Opcje odpowiedzi: Tak / Nie 
 
Większość ankietowanych (211 osób, 93%) deklaruje, że uprawia diagnozę psychologiczną w 

praktyce, 16 osób (7%) zaznaczyło odpowiedź „Nie”.  

Pytania 4 i 5 

W jakim obszarze praktyki psychologicznej realizuje Pan/Pani zadania diagnostyczne? 
Jaki rodzaj diagnozy uprawia Pan/Pani w praktyce (np. kto jest uczestnikiem badania, w jakim celu 
badanie jest prowadzone)? 
 
Najwięcej ankietowanych tzn. 58 osób (25,6%) zajmuje się diagnozowaniem osób dorosłych w 

kontekście klinicznym; 54 osoby (23,8%) zajmują się diagnozą dzieci i młodzieży w edukacji. 



Opinia psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej - 
raport z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. 

 

 24 

Kolejne kategorie zadań diagnostycznych realizowanych przez respondentów to: diagnoza 

dzieci i młodzieży w kontekście klinicznym (21 osób, 9,3%), diagnoza dorosłych w obszarze 

organizacji i pracy (19 osób, 8,4%), diagnoza zaburzeń neuropsychologicznych (16 osób, 7%), 

ogólna diagnoza dzieci (14 osób, 6,2%), diagnoza osób niepełnosprawnych (9 osób, 4%), 

opiniowanie w sprawach sądowych (9 osób, 4%), ogólna diagnoza osób dorosłych (5 osób, 

2,2%) oraz diagnoza w obszarze rodzinnym i adopcyjnym (4 osoby, 1,8%). 

29 osób wymieniło drugi (poza podstawowym) kontekst praktyki diagnostycznej. W 

przypadku 8 osób było to opiniowanie w sprawach sądowych; 7 osób wskazało diagnozę w 

obszarze rodzinnym i adopcyjnym; 4 osoby wskazały diagnozę dorosłych w obszarze 

organizacji i pracy; 3 osoby - diagnozowanie osób dorosłych w kontekście klinicznym; 3 osoby 

- ogólną diagnozę osób dorosłych; 2 osoby - diagnozę zaburzeń neuropsychologicznych; 1 

osoba - diagnozę osób niepełnosprawnych i 1 osoba - ogólną diagnozę dzieci.  

Pytanie 6 

Prosimy o oszacowanie, jaki procent swojego czasu pracy poświęca Pani/Pan na kwestie 
związane z prowadzeniem diagnozy psychologicznej. 
 
84 osoby (37%) poświęcają na diagnozowanie od 0 do 30% swojego czasu pracy, 89 osób 

(39,2%) poświęca na diagnozowanie od 31 do 70% swojego czasu pracy, 38 osób (16,7%) 

poświęca na diagnozowanie między 71 a 100% swojego czasu pracy.  
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Jednoczynnikowa analiza wariancji ze stażem pracy jako czynnikiem między osobami, 

ujawniła, że osoby o najdłuższym stażu pracy poświęcają diagnozowaniu istotnie więcej 

swojego czasu pracy, aniżeli osoby o najkrótszym i średnim stażu; średnie odpowiednio M=53,7 

vs. M=42,3 i M=43,1; p<0,02.  

W dalszej części raportu podawane poziomy istotności związków między zmiennymi uzyskane 

zostały w wyniku przeprowadzonych analiz wariancji z określonym czynnikiem między 

osobami, a także do dokonywanych post-hoc porównań średnich (stosowano test najmniejszej 

istotnej różnicy).  

Pytanie 7 

Jak ocenia Pani/Pan stopień, w jakim ukończone studia psychologiczne przygotowały 

Panią/Pana do prowadzenia diagnozy psychologicznej w Pana/Pani obszarze zawodowym? 

Skala: bardzo dobrze / dość dobrze / średnio / raczej słabo / bardzo słabo  

64 osoby (28,2%) uważają, że studia przygotowały je do prowadzenia diagnozy 

psychologicznej w stopniu średnim; 57 osób (25,1%) odpowiedziało „dość dobrze”; 52 osoby 

(22,9%) – „raczej słabo”; tyle samo osób – 19 (8,4%) uważa, że studia przygotowały je do 

prowadzenia diagnozy psychologicznej „bardzo dobrze” i „bardzo słabo”.  

 
 

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, że wystąpiły istotne różnice oceny stopnia, w 

jakim studia przygotowały do diagnozowania, między grupami różniącymi się stażem pracy: 
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osoby o najkrótszym stażu pracy (M=3,06) oraz osoby o średnim stażu pracy (M=3,22) oceniły 

studia jako istotnie gorzej przygotowujące do diagnozowania, niż osoby o najdłuższym stażu 

pracy (M=2,59; p<0,01).  

Spośród osób o najkrótszym i średnim stażu pracy, 57 osób (38,8%) ocenia stopień, w jakim 

ukończone studia psychologiczne przygotowały je do prowadzenia diagnozy psychologicznej w 

ich obszarze zawodowym jako słaby lub bardzo słaby, a 48 osób (32,7%) – jako średni.  

 

Spośród osób o najdłuższym stażu pracy, 34 osoby (53,1%) ocenia stopień, w jakim ukończone 

studia psychologiczne przygotowały je do prowadzenia diagnozy psychologicznej w ich 

obszarze zawodowym jako bardzo dobry lub dobry, a 16 osób (25%) – jako średni. 
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Ponadto okazało się, że osoby poświęcające diagnozowaniu najmniej czasu (od 0% do 30% 

swojego czasu pracy), oceniają studia jako istotnie gorzej przygotowujące do diagnozowania, 

niż osoby poświęcające diagnozie więcej czasu (od 31% do 70% oraz od 71% do 100% 

swojego czasu pracy); średnie odpowiednio: M=3,20 vs. M=2,85 i M=2,76; p<0,05 i p<0,04.  

Nie wystąpiły istotne różnice oceny studiów ze względu na kontekst uprawiania praktyki 

psychologicznej (kliniczny, sądowy, organizacji i pracy, edukacyjny).  

Pytanie 8  

Ile lat temu ukończył/a Pan/Pani studia psychologiczne? 
 

N Minimum Maksimum Średnia Dominanta 

211 1 45 10,46 10 
 

25% respondentów ukończyło studia 5 lat temu bądź wcześniej, 50% ankietowanych – 8 lat 

temu lub wcześniej, 75% ankietowanych – 13 lat temu lub wcześniej.  

Pytanie 9 

Uważam, że stworzenie w Polsce systemu ustawicznego kształcenia dla psychologów-diagnostów, 
w ramach którego praktycy mieliby ofertę różnych możliwości rozwijania kompetencji 
diagnostycznych (np. szkoleń) jest: (Skala) Zdecydowanie potrzebne / Raczej potrzebne / Nie 
mam zdania / Raczej niepotrzebne / Zdecydowanie niepotrzebne 
 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zdecydowanie potrzebne 173 76,2 76,2 

Raczej potrzebne 37 16,3 92,5 

Nie mam zdania 5 2,2 94,7 

Raczej niepotrzebne 6 2,6 97,4 

Zdecydowanie niepotrzebne 6 2,6 100,0 

Ogółem 227 100,0  
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Odpowiedź na pytanie o to, na ile potrzebne jest stworzenie w Polsce systemu ustawicznego 

kształcenia dla psychologów-diagnostów, okazała się niezależna od stażu pracy praktyków 

(p<0,3, n.i.), ani od tego, jaki procent swojego czasu pracy poświęcają diagnozowaniu (p<0,3; 

n.i.), ani od oceny stopnia, w jakim studia przygotowały ankietowanych do diagnozowania 

(p<0,2; n.i.). 

Pytanie 10 

Na ile użyteczne byłyby dla Pani/Pana w dalszym rozwoju zawodowym szkolenia ogólno-
diagnostyczne (np. o nowościach w standardach diagnostyki)? Skala: Zdecydowanie użyteczne / 
Raczej użyteczne / Nie mam zdania / Raczej nieużyteczne / Zdecydowanie nieużyteczne 
 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zdecydowanie użyteczne 142 62,6 62,6 

Raczej uzyteczne 67 29,5 92,1 

Nie mam zdania 8 3,5 95,6 

Raczej nieużyteczne 8 3,5 99,1 

Zdecydowanie nieużyteczne 2 ,9 100,0 

Ogółem 227 100,0  
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Odpowiedź na pytanie o użyteczność szkoleń ogólno-diagnostycznych, okazała się niezależna 

od stażu pracy praktyków (p<0,3, n.i.), ani od tego, jaki procent swojego czasu pracy 

poświęcają diagnozowaniu (p<0,4; n.i.), ani od ich oceny stopnia, w jakim studia przygotowały 

ich do diagnozowania (p<0,2; n.i.). 

Pytanie 11 

Na ile użyteczne byłyby dla Pani/Pana w dalszym rozwoju zawodowym szkolenia sprofilowane na 
Pani/Pana obszar zawodowy (np. nowości w diagnostyce w sporcie, diagnostyce w rekrutacji, 
etc.)? 
Skala: Zdecydowanie użyteczne / Raczej użyteczne / Nie mam zdania / Raczej nieużyteczne / 
Zdecydowanie nieużyteczne 
 

 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zdecydowanie użyteczne 152 67,0 67,0 

Raczej użyteczne 53 23,3 90,3 

Nie mam zdania 10 4,4 94,7 

Raczej nieużyteczne 6 2,6 97,4 

Zdecydowanie nieużyteczne 6 2,6 100,0 

Ogółem 227 100,0  
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Odpowiedź na pytanie o użyteczność szkoleń diagnostycznych sprofilowanych na dany obszar 

zawodowy, okazała się różna w przypadku grup o odmiennym stażu pracy – osoby o 

najdłuższym stażu bliższe były odpowiedzi „Raczej użyteczne” (M=1,72), podczas gdy osoby o 

najkrótszym stażu pracy częściej odpowiadały „Zdecydowanie użyteczne” (M=1,35) – była to 

różnica istotna na poziomie p<0,05.  

Odpowiedź na pytanie o użyteczność szkoleń diagnostycznych sprofilowanych na dany obszar 

zawodowy, okazała się natomiast niezależna od oceny stopnia, w jakim studia przygotowały 

praktyków do diagnozowania (p<0,2; n.i.), ani od tego, jaki procent swojego czasu pracy 

poświęcają oni diagnozowaniu (p<0,9; n.i.). 

Pytanie 12 

W jakim obszarze diagnozy psychologicznej Pani/Pan chciałaby/chciałby się szkolić? 
 
Najczęściej wskazywano szkolenia z obszaru klinicznego (i psychoterapii) – wymieniło je 59 

osób. W dalszej kolejności wymieniano szkolenia dotyczące diagnozowania w obszarach:  

 neuropsychologii (47 osób),  

 dzieci i młodzieży (43 osoby),  

 osobowości (39 osób),  

 organizacji i pracy (26 osób),  
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 psychologii rozwojowej i edukacji (23 osoby),  

 inteligencji (13 osób),  

 funkcjonowania rodzin (11 osób),  

 sądowym (9 osób), 

 testów projekcyjnych (8 osób),  

 funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 osób),  

 psychologii transportu – diagnoza kierowców (5 osób).  

 

Konteksty diagnozowania wymieniane przez mniej, niż 4 osoby to obszary:  

 uzależnień (3 osoby),  

 temperamentu (3 osoby),  

 osób starszych (3 osoby),  

 kompetencji społecznych (3 osoby),  

 psychosomatyki (3 osoby),  

 sportu (2 osoby),  

 PTSD (2 osoby),  

 osób dorosłych (2 osoby),  

 cudzoziemców (1 osoba),  

 psychoonkologii (1 osoba),  

 wad słuchu (1 osoba),  

 diagnozy funkcjonalnej (1 osoba),  

 zaburzeń odżywiania (1 osoba).  

 

Jednoczynnikowa analiza wariancji ujawniła, że wybór określonej tematyki szkoleń był 

powiązany z kontekstem praktyki psychologicznej, w jakim pracują ankietowani (p<0,01). 

Wybór ten okazał się niepowiązany ze stażem pracy (p<0,2; n.i.), ani z tym, jaki procent czasu 

pracy respondenci poświęcają diagnozowaniu (p<0,7; n.i.).  

Pytanie 13 

Myślę, że potrzebny jest system kształcenia dla psychologów-diagnostów, umożliwiający 
uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej na 
rynku pracy. 

Skala: Zdecydowanie tak / Raczej tak / Nie mam zdania / Raczej nie / Zdecydowanie nie 

 



Opinia psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej - 
raport z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. 

 

 32 

 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zdecydowanie tak 86 37,9 37,9 

Raczej tak 61 26,9 64,8 

Nie mam zdania 40 17,6 82,4 

Raczej nie 21 9,3 91,6 

Zdecydowanie nie 19 8,4 100,0 

Ogółem 227 100,0  

 

 
 

 

Ocena tego, na ile potrzebny jest system kształcenia dla psychologów-diagnostów, 

umożliwiający uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających kompetencje na rynku pracy, 

okazała się niezależna od stażu pracy (p<0,3; n.i.), ani od oceny stopnia, w jakim studia 

przygotowały praktyków do diagnozowania (p<0,2; n.i.), ani od kontekstu prowadzenia 

praktyki psychologicznej (p<0,6; n.i.). 

Ocena ta okazała się natomiast powiązana z tym, jaki procent swojego czasu pracy 

ankietowani poświęcają diagnozowaniu (p<0,03) – osoby, które poświęcają mu najwięcej 

czasu (między 71% a 100%) istotnie częściej opowiadały się za utworzeniem takiego systemu 

(M=1,8), aniżeli osoby, które poświęcają diagnozowaniu mniej czasu (między 0% a 30% oraz 

między 31% a 70%), średnie odpowiednio M=2,36 i M=2,37.  
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Pytania 14 - 19 

Pytania o deklarowaną chęć brania udziału w następujących formach kształcenia 
podyplomowego dla psychologów diagnostów: studia podyplomowe, szkolenia i/lub kursy 
specjalistyczne, warsztaty, konferencje, superwizje, staże.  

Odpowiedzi: 1: zdecydowanie tak / 2: raczej tak / 3: raczej nie / 4: zdecydowanie nie / 5: to 
zależy - od czego? 

 

 Liczba osób, które 
odpowiedziały 1 lub 2 

Liczba osób, które 
odpowiedziały 3 lub 4 

Liczba osób, które 
odpowiedziały 5 

studia podyplomowe 130 64 33 
szkolenia i/lub kursy 
specjalistyczne 

204 7 16 

warsztaty 205 9 13 
konferencje 175 43 9 
superwizje 189 29 9 
staże 121 90 16 

 

Jednoczynnikowa analiza wariancji ze stażem pracy jako czynnikiem między osobami 

ujawniła, że odpowiedzi na pytania dotyczące chęci brania udziału w studiach podyplomowych, 

szkoleniach i/lub kursach specjalistycznych, warsztatach, konferencjach, superwizjach oraz 

stażach okazały się nie być powiązane ze stażem pracy respondentów.  

Analogiczna analiza z kontekstem prowadzenia praktyki psychologicznej jako czynnikiem 

między osobami nie ujawniła istotnych efektów głównych.  

Analogiczna analiza ujawniła, że chęć brania udziału w różnych formach kształcenia nie jest 

także powiązana z tym, jaki procent swojego czasu pracy respondenci poświęcają na 

diagnozowanie.  

Ocena stopnia, w jakim studia przygotowały psychologów-praktyków do prowadzenia 

diagnozy psychologicznej również okazała się nie być powiązana z deklarowaną chęcią brania 

udziału w różnych formach kształcenia ustawicznego.  

Od czego zależy chęć udziału (komentarze osób, które zaznaczyły odpowiedź „5: to zależy”)? 

 W studiach podyplomowych – od kosztu (13 osób), spraw organizacyjnych – czasu i 

miejsca szkolenia (6 osób), od jakości i tematyki kształcenia (10 osób). 

 W szkoleniach i kursach specjalistycznych - od kosztu (10 osób), od jakości i tematyki 

kształcenia (6 osób). 

 W warsztatach – od kosztu (10 osób), spraw organizacyjnych – czasu i organizacji 

szkolenia (3 osoby), od jakości i tematyki kształcenia (2 osoby). 
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 W konferencjach – od kosztu (4 osoby), spraw organizacyjnych – miejsca konferencji i 

możliwości uczestnictwa w ramach czasu pracy (2 osoby), od poziomu naukowego 

konferencji i tego, czy wśród prelegentów znajdą się doświadczeni praktycy (4 osoby). 

 W superwizjach – od kosztu (6 osób), osoby superwizora/poziomu superwizji (2 

osoby), spraw organizacyjnych (1 osoba). 

 W stażach – od kosztu (5 osób), spraw organizacyjnych – czasu i miejsca stażu, 

możliwości pogodzenia go z pracą (10 osób), od jakości kształcenia i kompetencji osób 

prowadzących staż (4 osoby). 

Pytanie 20 

Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani na samokształcenie w zakresie diagnozy 
psychologicznej (np. czytanie lektur, oglądanie filmów instruktażowych)? 

Opcje odpowiedzi: 1: w ogóle / 2: od kilku do kilkunastu / 3: kilkadziesiąt / 4: kilkaset. 
 

 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

W ogóle 1 ,4 ,4 

Od kilku do kilkunastu 70 30,8 31,3 

Kilkadziesiąt 110 48,5 79,7 

Kilkaset 46 20,3 100,0 

Ogółem 227 100,0  

 

Samokształcenie okazało się niepowiązane ze stażem pracy respondentów, ani kontekstem 

prowadzenia praktyki psychologicznej.  

Okazało się natomiast powiązane z czasem pracy poświęcanym przez respondentów na 

diagnozowanie – osoby poświęcające diagnozie najwięcej czasu zarazem w największym 

stopniu angażują się w samokształcenie (p<0,01). 

 

Pytanie 21 

Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani na udział w szkoleniach dotyczących (w 
całości lub w znacznej części) zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną?  

Opcje odpowiedzi: 1: w ogóle / 2: od kilku do kilkunastu / 3: kilkadziesiąt / 4: kilkaset 
 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

W ogóle 46 20,3 20,3 

Od kilku do kilkunastu 97 42,7 63,0 

Kilkadziesiąt 71 31,3 94,3 

Kilkaset 13 5,7 100,0 
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Ogółem 227 100,0  

 

Udział w szkoleniach okazał się niepowiązany ze stażem pracy respondentów, ani kontekstem 

prowadzenia praktyki psychologicznej. Okazał się natomiast powiązany z czasem pracy 

poświęcanym przez respondentów na diagnozowanie – osoby poświęcające diagnozie 

najwięcej czasu zarazem w największym stopniu uczestniczą w szkoleniach (p<0,02).  

Pytanie 22 

Jak często bywa Pan/Pani uczestnikiem konferencji dotyczących (w całości lub w znacznej części) 
zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną?  

Opcje odpowiedzi: 1: w ogóle / 2: raz na kilka lat / 3: raz na rok / 4: kilka razy w roku 
 

 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

W ogóle 74 32,6 32,6 

Raz na kilka lat 94 41,4 74,0 

Raz na rok 47 20,7 94,7 

Kilka razy w roku 12 5,3 100,0 

Ogółem 227 100,0  

 

Udział w konferencjach okazał się niepowiązany ze stażem pracy respondentów, ani 

kontekstem prowadzenia praktyki psychologicznej.  

Okazał się natomiast powiązany z czasem pracy poświęcanym przez respondentów na 

diagnozowanie – osoby poświęcające diagnozie najwięcej czasu zarazem w największym 

stopniu angażują się uczestniczą w konferencjach dotyczących diagnozy (p<0,01).  

Częstotliwość udziału w konferencjach okazała się również powiązana z oceną stopnia, w 

jakim studia przygotowały respondentów do diagnozowania – im słabsza ocena studiów, tym 

niższa częstotliwość udziału w konferencjach poświęconych diagnozie psychologicznej.  

 

 

Pytanie 23 

Czy korzysta Pani/Pan z superwizji? 
 
 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Tak 108 47,6 47,6 

Nie 119 52,4 100,0 

Ogółem 227 100,0  
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Korzystanie z superwizji okazało się niepowiązane ze stażem pracy respondentów (p<0,3, n.i.). 

Okazało się natomiast istotnie powiązane z kontekstem uprawiania praktyki psychologicznej: 

osoby pracujące w kontekście klinicznym korzystają z superwizji istotnie częściej, niż osoby 

pracujące w kontekstach edukacyjnym oraz organizacji i pracy (p<0,001) oraz nieco częściej, 

niż osoby pracujące w kontekście sądowym (p<0,08; n.i.).  

 
Wśród osób pracujących w kontekście klinicznym: 
 

 Częstość Procent 

 

Tak 73 63,5 

Nie 42 36,5 

Ogółem 115 100,0 
 

Wśród osób pracujących w kontekście edukacyjnym: 
 

 Częstość Procent 

 

Tak 18 31,0 

Nie 40 69,0 

Ogółem 58 100,0 
 

Wśród osób pracujących w kontekście organizacji i pracy: 
 

 Częstość Procent 

 

Tak 8 24,2 

Nie 25 75,8 

Ogółem 33 100,0 
 

Wśród osób pracujących w kontekście sądowym: 
 

 Częstość Procent 

 

Tak 8 42,1 

Nie 11 57,9 

Ogółem 19 100,0 

 

Korzystanie z superwizji okazało się również powiązane z tym, ile czasu w swojej pracy 

respondenci poświęcają diagnozowaniu: osoby, które poświęcają na realizowanie zadań 

diagnostycznych największą część swojego czasu pracy (od 71% do 100%) zarazem 

najrzadziej korzystają z superwizji (p<0,001).  

Korzystanie z superwizji okazało się niepowiązane z oceną stopnia, w jakim studia 

przygotowały respondentów do realizacji zadań w obszarze diagnozy psychologicznej (p<0,2; 

n.i.).  
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Pytanie 24 

Czy superwizja ta dotyczy prowadzonej przez Pani?/Pana diagnozy psychologicznej? 

Opcje odpowiedzi: 1: Zupełnie NIE i to mi odpowiada / 2: Zupełnie NIE i to mi nie odpowiada / 
3: Częściowo TAK i to mi odpowiada / 4: Częściowo TAK i to mi nie odpowiada / 5: W całości 
TAK i to mi odpowiada / 6: W całości TAK i to mi nie odpowiada 

 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zupełnie NIE i to mi odpowiada 5 4,6 4,6 

Zupełnie NIE i to mi nie odpowiada 15 13,9 18,5 

Częściowo TAK i to mi odpowiada 71 65,7 84,3 

Częściowo TAK i to mi nie odpowiada 5 4,6 88,9 

W całości TAK i to mi odpowiada 12 11,1 100,0 

Ogółem 108 100,0  

 
 
Pytanie 25 

Czy uważa Pan/Pani, że praktyka diagnostyczna powinna być superwizowana? 

Opcje odpowiedzi: 1: zdecydowanie tak / 2: tak / 3: nie / 4: zdecydowanie nie / 5: to zależy - od 
czego? 
 

 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zdecydowanie tak 53 23,3 23,3 

Tak 116 51,1 74,4 

Nie 14 6,2 80,6 

Zdecydowanie nie 3 1,3 81,9 

To zależy  41 18,1 100,0 

Ogółem 227 100,0  
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Komentarze osób, które zaznaczyły opcję „to zależy”: 

 Od kosztów i kwestii organizacyjnych (np. dostępności superwizji w pobliżu miejsca 

zamieszkania) – 12 osób. 

 Od tego, kto miałby prowadzić superwizję (od kompetencji superwizora) – 8 osób. 

 Od doświadczenia diagnosty – 7 osób. 

 Od obszaru, w jakim psycholog prowadzi diagnozę – 10 osób.  

Siedem osób zaznaczyło opcję „to zależy”, jednak nie napisało, od czego.  

Ocena tego, czy praktyka diagnostyczna powinna być superwizowana, okazała się niezależna 

od stażu pracy respondentów (p<0,6; n.i.).  

Różnice ze względu na kontekst prowadzonej praktyki psychologicznej okazały się nieistotne 

statystycznie (p<0,4; n.i.).  

Co ciekawe (w kontekście odpowiedzi na pyt. 23), ocena tego, czy praktyka diagnostyczna 

powinna być superwizowana, okazała się niezależna od tego, ile czasu swojej pracy 

respondenci poświęcają na diagnozowanie (p<0,2; n.i.).  

Ocena ta okazała się także niezależna od tego, jak respondenci oceniają stopień, w jakim studia 

psychologiczne przygotowały ich do prowadzenia diagnozy psychologicznej, p<0,06; n.i.  

Pytanie 26 

Jaki rodzaj dostępu do współczesnej wiedzy z zakresu psychologii powinien mieć superwizor? 
 

 L. osób, które wskazały daną opcję 
(%) 

aktywny udział w konferencjach naukowych 138 (60,8%) 
bierny udział w konferencjach naukowych 65 (28,6%) 
prowadzenie badań naukowych 87 (38,3%) 
publikowanie w czasopismach naukowych 79 (34,8%) 
czytanie na bieżąco literatury specjalistycznej (dotyczącej 
diagnostyki) 

157 (69,2%) 

udział w specjalistycznych szkoleniach 178 (78,4%) 
w moim obszarze praktyki nie jest to istotne 9 (4%) 
inny - jaki? 28 (12,3%) 

 

Wybór określonego rodzaju dostępu do współczesnej wiedzy, jaki w ocenie respondentów 

powinien posiadać superwizor, okazał się: 

 Nie powiązany ze stażem pracy respondentów. 
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 Nie powiązany z oceną stopnia, w jakim studia przygotowały respondentów do 

diagnozowania. 

 Powiązany z kontekstem prowadzenia praktyki w odniesieniu do punktu „czytanie na 

bieżąco literatury specjalistycznej (dotyczącej diagnostyki)”. Osoby pracujące w 

kontekście klinicznym wybierały ten rodzaj dostępu superwizora do współczesnej 

wiedzy istotnie częściej, niż osoby pracujące w kontekście edukacyjnym, p<0,01. 

 Powiązany z tym, jaką część swojego czasu pracy respondenci poświęcają na 

diagnozowanie, w odniesieniu do punktu „inny – jaki?”. Osoby poświęcające na 

diagnozowanie najwięcej swojego czasu pracy (między 71% a 100%) zaznaczały tę 

odpowiedź istotnie częściej, niż osoby poświęcające na diagnozowanie mniej czasu – 

między 0% a 30% oraz miedzy 31% a 70%; p<0,01.  

24 osoby dopisały szerokie doświadczenie – praktykę w obszarze, w jakim superwizor 

superwizuje pracę innych psychologów. Jedna osoba wpisała „kilkudziesięcioletnia praktyka 

potwierdzona egzaminem superwizyjnym”, inny respondent podkreślił wagę wymiany 

doświadczeń z osobami praktykującymi w tym samym obszarze.  

 

Pytanie 27 

Na zakończenie chcielibyśmy zadać Pani/Panu jeszcze kilka pytań otwartych. Jeśli nie chce 
Pani/Pan na nie odpowiadać, prosimy o kliknięcie „Zakończ”. Jeśli jest Pani/Pan gotowa/gotów 
odpowiedzieć na te pytania, prosimy o klikniecie "Dalej" 
 

130 osób (57,3%) kliknęło „Dalej”, 97 zakończyło badanie.  

 

Chęć kontynuacji udziału w badaniu nie była powiązana ze stażem pracy respondentów, p<0,7; 

n.i., ani z kontekstem prowadzenia praktyki psychologicznej, p<0,5; n.i., ani z tym, jaki procent 

swojego czasu pracy respondenci poświęcają na diagnozowanie, p<0,3; n.i. 

Pytanie 31 

Myślę, że oddzielny staż sprofilowany na praktykowanie diagnostyki psychologicznej jest: 
1: Zdecydowanie potrzebny / 2: Potrzebny / 3: Nie mam zdania / 4: Niepotrzebny / 5: 
Zdecydowanie niepotrzebny 
 

 Częstość Procent Procent skumulowany 

 

Zdecydowanie potrzebny 43 32,6 32,6 

Potrzebny 57 43,2 75,8 

Nie mam zdania 15 11,4 87,1 
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Niepotrzebny 10 7,6 94,7 

Zdecydowanie niepotrzebny 7 5,3 100,0 

Ogółem 132 100,0  

 
 

 
 

Zdanie na temat zasadności organizacji staży sprofilowanych na praktykowanie diagnostyki 

psychologicznej okazało się niepowiązane ze stażem pracy respondentów, p<1; n.i., ani z 

kontekstem prowadzenia praktyki psychologicznej, p<0,8; n.i., ani z tym, jaki procent czasu 

pracy respondenci poświęcają na diagnozowanie.  

Okazało się ono natomiast powiązane z oceną stopnia, w jakim studia przygotowały 

respondentów do diagnozowania – osoby oceniające ten stopień jako „bardzo słaby” i „raczej 

słaby” wskazywały, że staż sprofilowany na praktykowanie diagnostyki psychologicznej jest 

istotnie bardziej potrzebny, niż osoby, które oceniają stopień, w jakim studia przygotowały je 

do diagnozowania jako „bardzo dobry”, „dość dobry” i „średni”, p<0,01.  

 

Pytanie 34 

Jaki jest według Pana/Pani minimalny czas stażu, niezbędny do tego, by samodzielnie wykonywać 
pracę diagnosty w Pana/Pani obszarze zawodowym? 
 

Na to pytanie odpowiedziało 120 osób. Średnia długość zalecanego przez respondentów stażu 

to 11,4 miesiące. Najwięcej osób (39) wskazało 6 miesięcy, 31 osób wskazało 12 miesięcy, 11 

osób wskazało 24 miesiące, a 10 osób – 3 miesiące. Osiem osób zalecało miesięczny staż.  
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Zalecana przez respondentów długość stażu nie wiązała się ze stażem pracy ankietowanych 

osób, p<1, n.i., ani z kontekstem uprawiania praktyki psychologicznej, p<0,4; n.i., ani z tym, jaki 

procent czasu pracy respondenci poświęcają na diagnozowanie, p<0,5; n.i. Nie była ona 

również powiązana z oceną stopnia, w jakim studia przygotowały respondentów do 

diagnozowania, p<0,5; n.i. 

4.4.2. Odpowiedzi na pytania otwarte 

Analiza pytań otwartych została przeprowadzona w analogiczny sposób, jak w przypadku 

analiz wypowiedzi dydaktyków (patrz pkt. 3.4.1. niniejszego raportu). 

W analizach odpowiedzi do pytań 28 i 29 skorzystano z dwóch sędziów kompetentnych oraz 

trzeciego rozstrzygającego przyporządkowanie wypowiedzi do kategorii. W celu zbudowania 

rozłącznych kategorii jedną wypowiedź przypisywano wyłącznie do jednej kategorii, ponadto 

dwóch dodatkowych sędziów przyporządkowywało wypowiedzi do kategorii. Odpowiedzi do 

pytań nr 30, 32 i 33 analizował jeden badacz, zaś wyłonione fragmenty wypowiedzi mogły być 

przypisane do więcej niż jednej kategorii, w celu zbudowania kategorii najbardziej 

wysyconych.  

Pytanie 28  

Po czym, Pani/Pana zdaniem, można rozpoznać spośród psychologów-diagnostów osobę, która 
można uznać za eksperta w obszarze diagnozy psychologicznej?  

Na pytanie 28 odpowiedziało 126 osób z ogółem 227.  

W odpowiedziach wyróżniono 277 fragmentów wypowiedzi, z których zbudowano 15 

kategorii: 

 Doświadczenie i umiejętności praktyczne – 59 wskazań 

Ankietowani wskazywali na wagę doświadczenia w pracy praktycznej eksperta jako jego 

najbardziej charakterystyczną cechę. Najczęściej pojawiały się takie określenia jak: posiada 

doświadczenie, wieloletnie doświadczenia, długi staż pracy, wiele lat praktyki, biegłość 

praktyczna. Do tej kategorii włączono także odpowiedzi, z których wynika przede wszystkim 

posiadanie doświadczenia praktycznego, np. jest praktykiem, dobrze prowadzi badania, biegle 

wyciąga wnioski z danych. 

 Wiedza – 37 wskazań 



Opinia psychologów praktyków oraz dydaktyków na temat ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej - 
raport z badań ankietowych przeprowadzonych drogą internetową w okresie od czerwca do października 2013 r. 

 

 42 

Drugim najczęściej wymienianym kryterium rozpoznawania eksperta w diagnostyce było 

posiadanie przez niego wiedzy teoretycznej dotyczącej diagnozy. Większość odniesień 

dotyczyło wiedzy ogólnej (teoretycznej) lub wiedzy z danych obszarów (wiedza kliniczna, 

statystyczna, dotycząca psychopatologii, wielu obszarów). Używano także takich określeń jak: 

duża wiedza, szeroka wiedza, dobra znajomość zagadnień, zna wiele narzędzi. 

 Rozwija się i szkoli – 30 wskazań 

Rozwijanie się jest trzecią najczęściej wymienianą kategorią rozpoznawania eksperta. 

Wskazywano na to, że ekspert: uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, jest na bieżąco z 

literaturą naukową oraz nowoczesnymi narzędziami badawczymi, dokształca się na bieżąco. 

Pojawiały się pojedyncze wypowiedzi wskazujące na rozwój, takie jak: superwizuje się na 

bieżąco, ukończył własną terapię, poszukuje nowych rozwiązań problemów diagnostycznych. 

 Standardy etyczne – 27 wskazań 

Ankietowani wskazywali, że eksperci działają zgodnie ze standardami prowadzenia procesów 

diagnostycznych, szczególnie standardami etycznymi. Wymieniano cechy związane z naciskiem 

na stronę etyczną i kontakt z uczestnikami badań, np.: traktuje z szacunkiem osobę badaną, 

zawiera dokładny kontrakt, nie etykietuje badanych, udziela informacji zwrotnych, omawia 

wyniki w opiniach, nie wypowiada się o przypadku bez jego znajomości. Wymieniano także 

cechy związane z metodologią badań, np.: stosuje narzędzia wystandaryzowane, stosuje wiele 

metod diagnozy, odnosi się do norm dla testów. Wskazywano także bardziej ogólne sposoby 

postępowania, takie jak: stosuje się do kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, dba o 

standard prowadzonych badań. 

 Krytyczna refleksja – 20 wskazań 

Wskazywano umiejętności krytycznego myślenia o własnych działaniach oraz stosowanych 

narzędziach, jako charakterystyczną dla eksperta. Zaklasyfikowano do tej kategorii takie 

określenia jak: podejmuje krytyczną refleksję, ma świadomość niedoskonałości, podejmuje 

wysiłki w kierunku obiektywności diagnozy, ceni nutę niepewności i zastanowienia, nie feruje 

diagnoz pochopnie, jest świadomy swego wkładu w diagnozę. 

 Umiejętności szczegółowe – 18 wskazań 

Do tej kategorii przypisano wymieniane różne umiejętności związane z poszczególnymi 

działaniami podejmowanymi podczas diagnozowania, takimi jak: potrafi stawiać hipotezy 
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diagnostyczne, potrafi analizować dane jakościowo, dobrze obserwuje, umie budować kontakt 

w wywiadzie. 

 Pozostałe kategorie 

Ponadto jako cechy pozwalające rozpoznać eksperta w zakresie diagnozowania wymieniano 

różne właściwości, z których wyłoniono następujące kategorie: dobrze komunikuje się (z 

uczestnikami badań, a także ze współpracownikami – 16 wskazań), posiada dobre efekty pracy 

(najczęściej w postaci trafnych diagnoz – 15 wskazań), umie korzystać z poszczególnych 

narzędzi diagnostycznych (ze wskazaniami nazw narzędzi – 15 wskazań), potrafi integrować 

dane z różnych metod diagnostycznych (11 wskazań), podejmuje aktywność naukową oraz 

aktywność na rzecz środowiska zawodowego (10 wskazań), współpracuje z innymi 

specjalistami (10 wskazań), dobrze rozumie problematykę (7 wskazań) oraz posiada 

odpowiednie certyfikaty (4 wskazania). Ankietowani nie odnieśli się w swoich wypowiedziach 

ani razu do kategorii „cechy ogólne”.  

Pytanie 29  

Jaka wiedza i/lub umiejętności nabyte podczas studiów były dla Pana/Pani szczególnie przydatne 
w początkach pracy obejmującej diagnozowanie? 

Na pytanie 29 odpowiedziały 124 osoby z ogółem 227. W odpowiedziach wyróżniono 201 

fragmentów wypowiedzi, z których zbudowano 14 kategorii: 

 Wiedza o narzędziach diagnostycznych – 37 wskazań 

Przyporządkowano do tej kategorii wypowiedzi podkreślające posiadanie wiedzy o 

narzędziach diagnostycznych, najczęściej kwestionariuszach i testach. Pojawiały się takie 

określenia jak: znajomość testów, wiedza o narzędziach, teoretyczna znajomość, poznanie 

narzędzi lub odwołania do wykładów dotyczących narzędzi. 

 Ćwiczenia – 25 wskazań 

Ankietowani wskazywali odbyte w czasie edukacji ćwiczenia posługiwania się narzędziami 

diagnostycznymi, najczęściej odnosząc się do narzędzi ogólnych lub testów, wymienianych 

ogólnie. Przyporządkowano do tej kategorii wypowiedzi wskazujące na sposób nauczania – 

ćwiczenie, poznawanie, używanie. Pojawiały się takie określenia jak: ćwiczenia praktyczne, 

praktyczne zastosowanie technik, używanie narzędzi, warsztaty z diagnozy, praktyczna nauka, 

umiejętności posługiwania się narzędziami. 
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 Praktyczne umiejętności diagnozowania – 20 wskazań 

Do tej kategorii przyporządkowano wypowiedzi podkreślające efekty nauczania praktycznego, 

poprzez wskazywanie konkretnych nabytych umiejętności (liczenie wyników testów, 

interpretacja wyników), umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami (WAIS-R, 

MMPI) lub wskazujące obszar zastosowania narzędzi (testy neuropsychologiczne, testy oceny 

osobowości). 

 Umiejętności miękkie – 20 wskazań 

Kategoria ujmuje wypowiedzi dotyczące budowania relacji diagnostycznej lub prowadzenia 

wywiadów psychologicznych z podkreśleniem relacji diagnosta – uczestnik badania. Używano 

takich określeń jak: umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, obserwacji, udzielania 

informacji zwrotnych, dostrzeganie wagi kontaktu, empatia, umiejętności komunikacyjne. 

 Żadne lub prawie żadne – 20 wskazań 

Ankietowani wskazywali także na to, że ze studiów psychologicznych wynieśli bardzo małe 

umiejętności lub skromną wiedzę teoretyczną, niektórzy pisali, że na studiach nie nauczyli się 

niczego przydatnego w praktyce diagnostycznej. Zazwyczaj odpowiedzi takie były krótkie i 

jednoznaczne (brak, mało, nic). Inne określenia to: uczyłam się samodzielnie, za mało czasu, 

nie przekazywano wiedzy, wiedza ze studiów jest nieprzydatna w praktyce, wiedza jest 

przestarzała i przez to nieprzydatna.  

 Psychometria i metodologia – 19 wskazań 

Kategoria obejmuje wypowiedzi dotyczące statystyki, metodologii i psychometrii w badaniach 

psychologicznych. Odpowiedzi są najczęściej hasłowe, bez odniesienia do wiedzy czy 

umiejętności, jedynie zakreślające wskazane wyżej obszary. 

 Praktyki i studia przypadków – 14 wskazań 

Ankietowani odnosili się do staży praktycznych, odbywanych w różnych placówkach 

(domyślnie w trakcie studiów) oraz samodzielnie prowadzonych badań z udziałem osób 

badanych, prowadzonych podczas ćwiczeń na studiach. Używane były takie określenia jak: 

kazuistyka, praktyki studenckie, samodzielne dokonywanie diagnozy, wakacyjne praktyki. 

 Wiedza z psychologii klinicznej i psychopatologii – 14 wskazań 

Ankietowani wyróżnili kilka obszarów diagnostyki, jednak najwięcej wskazań dotyczyło 
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obszaru psychologii klinicznej, najczęściej w kontekście wiedzy. Używano takich określeń jak: 

wiedza dotycząca zaburzeń, psychopatologii, psychologii klinicznej. 

 Pozostałe kategorie 

Ankietowani wskazywali wprost na wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej (12 wskazań) 

oraz wiedzę z zakresu diagnostyki osobowości (7 wskazań), neuropsychologii (4 wskazania) 

oraz diagnostyki inteligencji (3 wskazania). Wymieniano także nabytą wiedzę ogólną z obszaru 

diagnostyki (9 wskazań) oraz wyniesione z edukacji wartości związane z postawami etycznymi 

oraz uważnością na własne działania diagnostyczne (4 wskazania). 

Pytanie 30 

Z dzisiejszej perspektywy Pana/Pani praktyki - jakiej wiedzy/ jakich umiejętności dotyczących 
diagnozy psychologicznej brakowało Pani/Panu na początku pracy diagnostycznej? 

Na pytanie 30 odpowiedziały 124 osoby z ogółem 227.  

W odpowiedziach wyróżniono 175 fragmentów wypowiedzi, z których zbudowano 21 

kategorii: 

 Praktyki – 37 wskazań 

Najczęściej ankietowani wskazywali brak ćwiczeń oraz innych możliwości praktycznego 

stosowania narzędzi diagnostycznych podczas studiów. Zazwyczaj używano krótkich określeń: 

„praktyka”, „doświadczenie”, czasem odnosząc je do narzędzi i testów.  

 Wiedzy dotyczącej poszczególnych narzędzi diagnostycznych – 22 wskazania 

Ankietowani odnosili się głównie do małej ilości metod i narzędzi diagnostycznych 

prezentowanych podczas studiów. Używano takich określeń jak: brak większej ilości metod, 

szerokiego wachlarza narzędzi, szerokiej gamy testów.  

 Wiedzy teoretycznej – 19 wskazań 

Wskazywano przede wszystkim brak wiedzy dotyczącej konkretnych narzędzi diagnostycznych 

oraz konkretnych testów, szczególnie nowoczesnych. Pojawiały się wypowiedzi wskazujące na 

ogólny brak wiedzy dotyczącej diagnozy lub otrzymywanie przestarzałej wiedzy. Pojedynczy 

ankietowani wskazywali braki w konkretnych obszarach wiedzy, dotyczącej: psychologii 

klinicznej, neuropsychologii czy diagnostyki uzależnień. 

 Diagnostyka całościowa – 17 wskazań 
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Ankietowani wskazywali braki w wiedzy oraz umiejętnościach dotyczących integrowania 

wyników z różnych narzędzi, umiejętności budowania całościowej diagnozy, konstruowania 

wniosków diagnostycznych, pisania raportów całościowych czy formułowania zaleceń 

wynikających z diagnostyki. 

 Interpretacja wyników testów - 14 wskazań 

Wskazywano brak umiejętności interpretowania wyników testów, w tym liczenia wyników, 

wyciągania wniosków oraz formułowania opisu wniosków z konkretnych testów 

psychologicznych. 

 Pozostałe kategorie 

Wskazywano braki ogólne: brak dostępu do nowoczesnych metod diagnostycznych oraz brak 

dostępu do jakichkolwiek metod, brak wiedzy metodologicznej i statystycznej związanej ze 

stosowaniem testów diagnostycznych, brak umiejętności doboru metod do konkretnych 

przypadków, umiejętności budowania relacji z uczestnikami badań a także formułowania 

informacji zwrotnych i przekazywania wyników. 

Pojawiały się odniesienia do braku wiedzy i umiejętności dotyczących poszczególnych 

obszarów diagnozowania: procesów poznawczych, neuropsychologii, psychologii klinicznej 

oraz rozwoju dziecka.  

Pojedyncze wskazania dotyczyły konkretnych metod diagnostycznych, poza testami: wywiadu 

psychologicznego, metod projekcyjnych oraz studiów przypadku.  

Pytanie 32 

Jakie są wg Pana/Pani korzyści z odbywania staży praktycznych? 

Na pytanie 32 odpowiedziało 118 osób z ogółem 227. W odpowiedziach wyróżniono 314 

fragmentów wypowiedzi, z których zbudowano 20 kategorii. 

 Praktyka i umiejętności – 42 wskazania 

Ankietowani najczęściej wskazywali na możliwość zdobycia praktyki oraz zwiększenia 

własnych umiejętności jako korzyść z odbywania staży. Praktyka dotyczyła różnych obszarów 

działań, głównie biegłości w stosowaniu narzędzi diagnostycznych. Używane określenia to: 

biegłość i praktyka; oraz określenia dynamiczne: wypracowywanie (swojego warsztatu), 

doskonalenie, podnoszenie, wzmacnianie, pogłębianie, poszerzanie i łączenie umiejętności. 

Rzadko pojawiały się konkretne obszary działań, pojedynczo wskazywano na formułowanie 
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całościowej diagnozy, udzielanie informacji zwrotnych, pisanie opinii czy używanie technik 

diagnostycznych. 

 Nabywanie wiedzy – 39 wskazań 

Ankietowani często używali określenia „zdobywanie wiedzy praktycznej”, opisując 

doświadczenia związane z przyrostem umiejętności wykorzystywania konkretnych metod 

diagnostycznych. Badani podkreślali różnorodność poznawanych narzędzi, praktykę ich 

stosowania oraz możliwość poznania nowych narzędzi specjalistycznych. Pojedyncze 

wypowiedzi wskazywały na „naukę myślenia” diagnostycznego czy praktyczne zapoznanie się 

z działaniem całego systemu diagnostycznego w danym ośrodku. 

 Rola opiekuna stażu – 31 wskazań 

Ankietowani podkreślali ważną rolę opiekuna stażu, używając także określenia „superwizor”. 

Wskazywali możliwość bezpośredniego uczenia się od opiekuna, konsultowania z nim swoich 

działań, otrzymywania informacji zwrotnych o własnych działaniach, możliwość korzystania z 

wiedzy i doświadczenia opiekuna. Pojawiły się także opisy dotyczące relacji: bycia kierowanym 

przez opiekuna stażu, otrzymywania pomocy, opieki i nadzoru.  

 Nabywanie doświadczenia – 31 wskazań 

Kategoria dotyczy zwiększania osobistego ogólnego doświadczenia. Dodatkowo używane były 

takie określenia jak: wprawa, swoboda i obycie. Część ankietowanych precyzowała te 

określenia, ale jeśli to robili, to odnosili się tylko do posługiwania się narzędziami 

diagnostycznymi. 

 Przenoszenie teorii na praktykę – 25 wskazań  

Ankietowani wskazywali, że staż to czas łączenia teorii z praktyką, ale także weryfikowania 

wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu oraz przekładanie teorii na konkretne działanie. 

 Kontakt z pacjentem – 24 wskazania 

Kategoria ta obejmuje podkreślaną wprost korzyść, jaką jest kontakt z pacjentami podczas 

stażu. Ankietowani wskazywali na możliwość rozwoju własnych umiejętności w kontakcie z 

pacjentem, naukę współpracy z pacjentem, obycie w kontakcie oraz możliwość pracy z 

różnymi pacjentami. 

 Wymiana doświadczeń z innymi – 23 wskazania 
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Ankietowani wskazywali wagę wymiany wiedzy oraz doświadczeń z osobami innymi niż 

opiekunowie stażu: innymi stażystami oraz profesjonalistami z innych dziedzin (lekarze, 

psychiatrzy, pielęgniarki). Wskazywano możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się od 

innych, porównywania swojej pracy z innymi specjalistami. 

 Poznawanie siebie – 18 wskazań 

Ankietowani wskazywali możliwość sprawdzenia i zweryfikowania swojej wiedzy i 

umiejętności w praktyce. Podkreślali także możliwość sprawdzenia, czy dana praca jest dla nich 

odpowiednia oraz czy mają ku niej predyspozycje. Pojawiały się także takie określanie jak: 

refleksja, pokora, wybór. 

 Uczenie się przez obserwację – 16 wskazań 

Wskazywano korzyści z możliwości obserwowania praktyków przy pracy, ich warsztatu pracy, 

sposobu dobierania narzędzi diagnostycznych, prowadzenia badań, realizowania całego 

procesu diagnostycznego.  

 Pozostałe kategorie 

Ankietowani wskazywali także na możliwość poznania realnych warunków codziennej pracy 

psychologa oraz skonfrontowanie realiów pracy z własnymi wyobrażeniami (11 wskazań). 

Staż zwiększa także pewność siebie psychologów, dzięki praktyce stają się spokojniejsi, 

redukują obawy i lęki związane z kontaktem z pacjentami oraz z praktyką (10 wskazań). 

Wskazywano także wpływ stażu na zwiększenie skuteczności własnej pracy stażystów, 

szczególnie w stawianiu prawidłowych i trafnych rozpoznań diagnostycznych (6 wskazań). 

Stażowanie umożliwia ponadto poznanie sposobu funkcjonowania rożnych placówek 

psychologicznych oraz stylu pracy rożnych psychologów (5 wskazań). Pojedyncze wskazania 

dotyczyły możliwości obserwowania diagnozowania tzw. „trudnych przypadków” oraz korzyści 

związanych z rozwojem zawodowym i środowiskowym: nawiązanie kontaktów z innymi 

psychologami, zaistnienie w środowisku psychologów, otrzymanie zaświadczenia 

potwierdzającego nabywanie praktyki, czy możliwość zatrudnienia po stażu. Tylko jedna osoba 

wskazała, że staże nie dają żadnych korzyści. 

Pytanie 33 

Jakie są według Pana/Pani główne mankamenty staży praktycznych dostępnych w Pana/Pani 
obszarze praktyki?  

Na pytanie 33 odpowiedziało 107 osób z ogółem 227.  
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W odpowiedziach wyróżniono 214 fragmentów wypowiedzi, z których zbudowano 10 

kategorii. 

 Brak miejsc do odbywania staży – 43 wskazania 

Najczęściej wskazywanym minusem staży praktycznych jest mała dostępność miejsc, w 

których można je odbywać. Wskazywano: brak miejsc na stażach, duża odległość do miejsc z 

ośrodkami stażowymi, trudność w dostępie do merytorycznie dobrych ośrodków. 

 Koszty staży – 38 wskazań 

Ważnym problemem wskazywanym przez ankietowanych są kwestie płatności za staże, co 

poważnie utrudnia możliwość brania w nich udziału. Badani wskazują jako ograniczenie sam 

fakt konieczności płacenia za staż, choć nie wskazują, że staże są zbyt drogie. Konkretne 

wymieniane problemy to także: koszty utrzymania w mieście posiadającym ośrodek stażowy, 

utrata dochodów własnych podczas odbywania stażu, brak środków na utrzymanie młodych 

psychologów. 

 Słaby poziom merytoryczny stażu – 30 wskazań 

Ankietowani wskazują słabe przygotowanie merytoryczne placówek. Krytyka dotyczy zarówno 

wykorzystywanych metod diagnostycznych (przestarzałe, brak nowych, traktowane 

wyrywkowo) jak i podejścia do stażystów (niepoważne, niedopuszczanie do pacjentów). 

 Opiekunowie stażu – 23 wskazania 

Oprócz placówek krytyka dotyczy opiekunów staży. Najczęściej ankietowani wymieniają brak 

opiekuna stażu lub brak dostępności do opiekuna. Wskazywane są także: mała otwartość 

opiekunów na stażystów, niechęć do pracy ze stażystami, brak czasu dla stażystów. Jedynie 

pojedyncze wskazania dotyczyły braku kompetencji merytorycznych opiekunów stażu. 

 Zaangażowanie czasowe – 15 wskazań 

Ankietowani wskazują na ograniczone możliwości uczestnictwa w stażach, związane z 

koniecznością łączenia staży z pracą zawodową. Wymieniane są takie problemy jak: odbywanie 

stażu w czasie urlopu z pracy, problemy z uzyskaniem delegacji na staż z miejsca pracy, niechęć 

pracodawców do udzielania urlopów na czas staży, nieobecność w miejscu pracy podczas stażu.  

 Zła organizacja stażu – 12 wskazań 

Ankietowani wskazują: brak nadzoru nad działaniami stażystów, brak planu i kryteriów 
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zaliczania odbywanego stażu, niejasne obowiązki stażysty oraz trudności lokalowe placówek 

stażowych. 

 Pozostałe kategorie 

Ankietowani wskazują także na małą ilość godzin stażu oraz zbyt krótki czas trwania stażu, nie 

pozwalający na rozwój stażystów. Opisywane jest także wykorzystywanie stażystów przede 

wszystkim do prac biurowych i dokumentacyjnych, bez dostępu do działań merytorycznych. 

Wskazywany jest brak działań systemowych, które wspierałyby rozwój staży w Polsce. 

4.5.  Podsumowanie wyników ankiety 

Połowa ankietowanych to psychologowie zajmujący się praktyką kliniczną. W tej grupie 

zdecydowana większość deklaruje podejmowanie zadań diagnostycznych.  

Blisko jedna czwarta respondentów pracuje w obszarze edukacji i tu – podobnie jak poprzednio 

– zdecydowana większość ankietowanych deklaruje realizowanie zadań diagnostycznych.  

Około 15 % badanych pracuje w kontekście organizacji i pracy i z tej grupy tylko dwie trzecie 

praktyków deklaruje realizowanie interwencji diagnostycznych.  

Wydawanie opinii w sprawach sądowych oraz diagnoza w obszarze rodzinnym i adopcyjnym to 

często drugi, poza podstawowym, obszar praktyki diagnostycznej dla ankietowanych.  

Największy udział zadań diagnostycznych w podejmowanej praktyce deklarowali respondenci z 

najdłuższym stażem pracy (od 11 lat wzwyż). Ta grupa respondentów skłonna była też w 

największym stopniu pozytywnie oceniać stopień, w jakim studia stanowiły przygotowanie do 

uprawiania praktyki. 

Najbardziej atrakcyjne dla praktyków formy doskonalenia zawodowego to szkolenia i/lub kursy 

specjalistyczne, warsztaty, superwizje oraz konferencje. Blisko 90 % ankietowanych deklaruje 

chęć korzystania z powyższych form doskonalenia zawodowego.  

Większość praktyków, zgodnie z deklarowanym zainteresowaniem szkoleniami, deklaruje także, 

że uczestniczy w takiej formie kształcenia. Aktywniej korzystają z niej ci praktycy, którzy 

najwięcej swojego czasu pracy poświęcają na diagnozę. Jednak co piąty praktyk w ogóle nie 

korzysta ze szkoleń dotyczących zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną, niemal co 

trzeci praktyk nie bywa na konferencjach poświęconych problematyce diagnozy. Z superwizji, 

mimo deklarowanej chęci brania w niej udziału, nie korzysta ponad połowa praktyków i 

jednocześnie w największym stopniu nie korzystają z niej ci praktycy, którzy najwięcej czasu 
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pracy poświęcają na zadania diagnostyczne. Jedynie w grupie psychologów pracujących w 

obszarze klinicznym ponad połowa respondentów bierze udział w superwizji. Mimo, iż blisko 

¾ praktyków wyraża opinię, ze praca diagnostyczna powinna być superwizowana, superwizje, 

w których uczestniczą praktycy, jeśli już korzystają z tej formy wsparcia zawodowego  w 

rożnym stopniu dotyczą problematyki diagnozy psychologicznej. W przypadku 18 % 

ankietowanych tematyka superwizji nie dotyczy w ogóle problemów diagnozy.  

Ankietowani praktycy najczęściej oczekują od superwizorów, by brali przede wszystkim 

aktywny udział w konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach, a także czytali na bieżąco 

literaturę specjalistyczną (dotyczącą diagnostyki). Nieco ponad jedna trzecia praktyków jest 

zdania, że superwizorzy powinni także prowadzić badania naukowe oraz publikować artykuły 

naukowe. Około 10 % badanych oczekuje od superwizora również tego, by miał duże (w 

znaczeniu: wieloletnie lub szerokie) doświadczenie praktyczne w diagnozowaniu.  

Ponad połowa praktyków deklaruje również chęć korzystania z takich form szkolenia jak studia 

podyplomowe oraz staże. ¾ praktyków wyraża opinię, że oddzielny staż sprofilowany na 

praktykowanie diagnostyki psychologicznej jest potrzebny. 

Podstawowymi korzyściami z odbywania staży, wymienianymi przez ankietowanych, są: 

nabywanie praktyki i umiejętności prowadzenia badań poszczególnymi metodami oraz 

zwiększanie wiedzy dotyczącej tego obszaru (często jednak określanej jako 'wiedza 

praktyczna'). Mniej osób wskazywało na ogólne nabywanie doświadczenia. Jako szczególnie 

istotną opisywano rolę opiekuna stażu, szczególnie jego kompetencji merytorycznych oraz 

umiejętności przekazywania wiedzy stażystom. Pozostałe wskazania odnosiły się do 

podobnych obszarów, z wyszczególnieniem umiejętności łączenia teorii z praktyką, możliwości 

pracy z realnymi pacjentami i uczenia się przez obserwację działań innych osób. Korzyściami, 

które opisywali ankietowani, były także: możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z 

profesjonalistami (innymi niż opiekun stażu) oraz poznawanie siebie.  

Główne mankamenty staży praktycznych w opisie ankietowanych to brak staży (brak miejsc do 

odbywania staży) oraz fakt, że staże są płatne. Drugi najważniejszy wątek, wskazywany jednak 

nieco rzadziej, to słaby poziom merytoryczny stażu lub opiekuna stażu. Wskazywano także złą 

organizację merytoryczną staży. Ankietowani opisywali trud związany z ilością czasu, jaką 

trzeba poświęcić stażowi w kontekście własnej pracy zarobkowej, a jednocześnie zbyt krótki 

czas trwania stażu (druga kategoria wskazywana jednak o wiele rzadziej niż pierwsza).  
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Wykorzystywaną przez praktyków formą kształcenia jest też tzw. samokształcenie. Praktycy 

poświęcają na nie najczęściej około kilkudziesięciu godzin w skali roku.  

Większość praktyków jest zgodna co do tego, że stworzenie w Polsce systemu rozpoznawania 

kompetencji psychologów-diagnostów jest potrzebne. Kilkanaście procent ankietowanych 

deklaruje brak swojego zdania w tej sprawie, a kolejnych kilkanaście deklaruje, ze system taki 

jest niepotrzebny. Grupa praktyków deklarujących największe zainteresowanie takim 

systemem to psychologowie, którzy poświęcają na diagnostykę większość (od 71 do 100%) 

swojej zawodowej aktywności.  

Opisując proces rozwoju kompetencji, praktycy jako najbardziej przydatne w początkach pracy 

zawodowej wskazali: nabytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i ćwiczenia z praktycznego 

stosowania narzędzi diagnostycznych oraz wynikające z nich umiejętności wykorzystania tych 

narzędzi. Kolejnym zasobem były nabyte umiejętności miękkie, takie jak umiejętność 

aktywnego słuchania, obserwacji, zadawania pytań, budowania kontaktu czy udzielania 

informacji zwrotnych o wynikach badań. Na kolejnych miejscach przeplatała się wiedza 

dotycząca metodologii i psychometrii oraz umiejętności wyniesione z praktyk i opracowywania 

studiów przypadków. Z obszarów psychologii wskazano jako użyteczną jedynie wiedzę z 

psychopatologii – pojedyncze wskazania objęły psychologię osobowości, rozwojową czy 

neuropsychologię. Jedynie siedem wskazań dotyczyło nabytych w czasie edukacji wartości 

związanych z postawami etycznymi w procesie diagnozowania. 

Ankietowani wskazywali, że w początkach pracy najbardziej brakowało im praktyki i nabytego 

wcześniej doświadczenia, a także wiedzy ogólnej i wiedzy szczegółowej dotyczącej stosowania 

poszczególnych narzędzi diagnostycznych (najczęściej testowych). Wskazywali także na 

nieprzygotowanie do budowania diagnoz całościowych, w tym szczególnie interpretowania 

wyników testów oraz integrowania wyników badań różnymi metodami.   

W swobodnych opisach czynionych przez respondentów ekspert w obszarze diagnozy 

psychologicznej to osoba doświadczona, posiadająca wysokie umiejętności praktyczne oraz 

dużą wiedzę, która nieustannie się szkoli, działa zgodnie ze standardami etycznymi badań, 

krytycznie zastanawia się nad swoimi działaniami oraz stosowanymi narzędziami, wreszcie 

posiada szereg umiejętności szczegółowych. Pojawiły się także takie właściwości eksperta, 

wspominane przez niewielką liczbę ankietowanych, na które większość osób nie zwróciła 

uwagi: umiejętność dobrego komunikowania się z uczestnikami badań oraz współpracy z 

innymi specjalistami, budowanie trafnych diagnoz, prowadzenie aktywności naukowej czy 

aktywności na rzecz środowiska, umiejętność korzystania z wielu narzędzi diagnostycznych i 
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integrowania ich wyników oraz posiadanie odpowiednich certyfikatów. 
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6. Załącznik nr 1 – ankieta dla dydaktyków 

Pytania ankiety: Skala odpowiedzi do danego 
pytania w ankiecie: 

Od ilu lat naucza Pan/Pani diagnozy psychologicznej? Pole do wpisania liczby lat 

Czy uprawia/uprawiał/a Pan/Pani diagnozę w praktyce?  

Dla osób, które wybiorą opcję „Tak”: 

1. Prosimy o podanie w latach stażu praktyki. 

2. [pytania wyświetlają się tylko po zaznaczeniu 
odpowiedzi „Tak” na pytanie powyżej] 

a) Jaki to rodzaj diagnozy (np. kto jest/był 
uczestnikiem badania, w jakim celu badanie 
jest/było prowadzone?) 

b) Czy korzystał/a Pani/Pan z superwizji? 

c) (pytanie wyświetla się tylko po zaznaczeniu 
odpowiedzi „tak” na pytanie powyżej) 

Czy superwizja ta dotyczy/ła prowadzonej przez 
Panią/Pana diagnozy psychologicznej?  

 

Tak/Nie 
 
 
 
Pole do wpisania liczby lat 
 
 
 
 
Pytanie otwarte 
 
 
Tak/Nie 
 
1. zupełnie nie i to mi 

odpowiada/ło 
2. zupełnie nie i to mi nie 

odpowiada/ło  
3. częściowo tak i to mi 

odpowiada/ło 
4. częściowo tak i to mi nie 

odpowiada/ło 
5. w całości tak i to mi 

odpowiada/ło 
6. w całości tak i to mi nie 

odpowiada/ło 
 

 Jakie formy zajęć dydaktycznych prowadził/a Pan/Pani 

dotąd? 

 wykłady  

 seminaria  

 ćwiczenia  

 warsztaty  

 szkolenia 

 inne (jakie?) – pole do wpisania 

odpowiedzi 

Jakich metod dydaktycznych Pan/Pani używa w swojej 

pracy i jak ocenia Pan/Pani ich użyteczność? 

 

 studia przypadków: 

- z literatury, 

- na podstawie kontaktu osobą 

uczestniczącą w badaniu, 

 scenki na forum grupy 

 ćwiczenia w parach, 

podgrupach, 

 ćwiczenia papier-ołówek,  

 prezentowanie nagrań, 
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 badania pod superwizją 

  inne (jakie?) – pole do 

wpisania odpowiedzi 

 

opcje odpowiedzi: stosuję / nie 

stosuję, a obok - oceniam tę metodę 

jako: bardzo użyteczną - raczej 

użyteczną - raczej nieużyteczną – 

zupełnie nieużyteczną 

Jak ocenia Pani/Pan stopień, w jakim studia 
psychologiczne przygotowują absolwentów do 
prowadzenia diagnozy psychologicznej? 

Bardzo dobrze 

Dość dobrze 

To zależy (od czego? – pole do 
wpisania odpowiedzi) 

Raczej słabo 

Bardzo słabo 

 

 

Czy na specjalizacjach na studiach magisterskich 
powinno się uczyć diagnozy specyficznej dla danego 
kontekstu specjalizacji? 

 

Tak, dla wszystkich specjalizacji 

Tak, ale tylko dla wybranych 
specjalizacji – jakich: 
…........................................ 

Nie 

Dodatkowy komentarz: 
…..................................... 

Jak Pani/Pana zdaniem powinny być weryfikowane 

umiejętności studentów w obszarze diagnozy 

psychologicznej? 

 Przez prezentacje 

 Przez prace pisemne – studia 
przypadków 

 Inaczej (jak?) – pole do 
wpisania odpowiedzi 

Jak Pani/Pana zdaniem powinny być weryfikowane postawy 

etyczne (wartości) studentów w obszarze diagnozy 

psychologicznej? 

 Przez dyskusje w grupie 

 Przez prace pisemne 
dotyczące dylematów 
etycznych 

 Przez prace pisemne – studia 
przypadków 

 Inaczej (jak?) – pole do 
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wpisania odpowiedzi 

 

Uważam, że stworzenie w Polsce systemu ustawicznego 
kształcenia dla psychologów-diagnostów, w ramach 
którego praktycy mieliby ofertę różnych możliwości 
rozwijania kompetencji diagnostycznych, np. szkoleń jest: 

Zdecydowanie potrzebne 
Raczej potrzebne 
Nie mam zdania 
Raczej niepotrzebne 
Zdecydowanie niepotrzebne 

Uważam, że dla praktykującego psychologa szkolenia 
oferujące ogólną wiedzę diagnostyczną (np. o nowościach 
w standardach diagnostyki) są:  

Uważam, że dla praktykującego psychologa szkolenia 
sprofilowane na konkretny obszar zawodowy (np. 
nowości w diagnostyce w sporcie, czy diagnostyce w 
rekrutacji, etc) są: 

Zdecydowanie nieużyteczne 
Raczej nieużyteczne 
Nie mam zdania 
Raczej użyteczne 
Zdecydowanie użyteczne 

Uważam, że system kształcenia dla psychologów-
diagnostów, umożliwiający uzyskiwanie certyfikatów 
potwierdzających kompetencje w zakresie diagnozy 
psychologicznej na rynku pracy jest: 

Zdecydowanie potrzebny  
Raczej potrzebny 
Nie mam zdania 
Raczej niepotrzebny 
Zdecydowanie nie potrzebny 

Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan brać udział w poniższych 

formach kształcenia dla psychologów diagnostów?  

studia podyplomowe  

szkolenia i kursy specjalistyczne  

warsztaty 

konferencje  

superwizje  

staże  

Dla każdej z form kształcenia 

opcje: 

zdecydowanie tak  

raczej tak  

to zależy  

raczej nie 

zdecydowanie nie  

 

jeśli osoba zaznacza odpowiedź „to 

zależy”, pojawia się pytanie 

otwarte: „od czego?”  

Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani na 
samokształcenie w zakresie diagnozy psychologicznej 
(np. czytanie lektur, oglądanie filmów instruktażowych)? 

w ogóle  
od kilku do kilkunastu  
kilkadziesiąt 
kilkaset 

Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani na 
udział w szkoleniach dotyczących (w całości lub w 
znacznej części) zagadnień związanych z diagnozą 
psychologiczną?  

w ogóle  
od kilku do kilkunastu  
kilkadziesiąt 
kilkaset 

Jak często bywa Pan/Pani uczestnikiem konferencji 
dotyczących (w całości lub w znacznej części) zagadnień 
związanych z diagnozą psychologiczną?  

w ogóle  
raz na kilka lat 
raz na rok 
kilka razy w roku 

Czy uważa Pan/Pani, że praktyka diagnostyczna powinna 
być superwizowana? 

Zdecydowanie tak 

tak 

to zależy 

nie 

zdecydowanie nie 
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(jeśli ktoś zaznaczy 'to zależy' 

otwiera się pole z pytaniem 'od 

czego'?) 

Jaki rodzaj dostępu do współczesnej wiedzy z zakresu 
psychologii powinien mieć superwizor? 

Aktywny udział w konferencjach 

naukowych 

Bierny udział w konferencjach 

naukowych 

prowadzenie badań naukowych 

publikowanie w czasopismach 

naukowych 

czytanie na bieżąco literatury 

specjalistycznej (dot. diagnostyki) 

udział w specjalistycznych 

szkoleniach 

inne. (wpisz jakie): 

…................................... 

Po czym, Pani/Pana zdaniem, można rozpoznać spośród 
psychologów-diagnostów osobę, która można uznać za 
eksperta w obszarze diagnozy psychologicznej?  

Pytanie otwarte 

„Dziękujemy za udział w ankiecie!”  
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7.  Załącznik nr 2 – ankieta dla praktyków 

Pytania ankiety, które odnoszą się do tego 
zagadnienia: 

Skala odpowiedzi do danego 
pytania w ankiecie: 

Od ilu lat zajmuje się Pani/Pan praktyką 
psychologiczną? 

 

Pole do wpisania liczby lat 

Jaki rodzaj praktyki psychologicznej Pani/Pan 
prowadzi? 

Pytanie otwarte 

Czy uprawia Pan/Pani diagnozę psychologiczną w 
praktyce?  

[jeśli uczestnik zakreśli 'tak' to pojawia się pytanie: 
W jakim obszarze praktyki psychologicznej 
prowadzi realizuje Pan/Pani zadania 
diagnostyczne?] 

[jeśli uczestnik zakreśli 'nie' to kończy ankietę] 

 

Tak/Nie 

[pytania wyświetlają się tylko po zaznaczeniu 
odpowiedzi „Tak” na pytanie powyżej] 

Jaki to rodzaj diagnozy (np. kto jest uczestnikiem 
badania, w jakim celu badanie jest prowadzone) 

 

Prosimy o oszacowanie, jaki procent swojego czasu 
pracy poświęca Pani/Pan na kwestie związane z 
prowadzeniem diagnozy psychologicznej. 

 
 
 
 
Pytanie otwarte 
 
 
 
 
Pole do wpisania % 

Jak ocenia Pani/Pan stopień, w jakim ukończone 
studia psychologiczne przygotowały Panią/Pana do 
prowadzenia diagnozy psychologicznej w 
Pana/Pani obszarze zawodowym? 

Ile lat temu kończył/a Pan/i studia? 

 Bardzo dobrze 

 Dość dobrze 

 Średnio 

 Raczej słabo 

 Bardzo słabo 

 

Uważam, że w Polsce powinien istnieć system 
ustawicznego kształcenia dla psychologów-
diagnostów, w ramach którego praktycy mieliby 
ofertę różnych możliwości rozwijania kompetencji 
diagnostycznych, np. szkoleń? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Nie mam zdania 
 Raczej nie 
 Zdecydowanie nie 
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1. Na ile użyteczne byłyby dla Pani/Pana w dalszym 
rozwoju zawodowym szkolenia ogólno-
diagnostyczne (np. o nowościach w standardach 
diagnostyki)? 

2. Na ile użyteczne byłyby dla Pani/Pana w dalszym 
rozwoju zawodowym szkolenia sprofilowane na 
Pani/Pana obszar zawodowy (np. nowości w 
diagnostyce w sporcie, diagnostyce w rekrutacji, 
etc)? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Nie mam zdania 
 Raczej nie 
 Zdecydowanie nie 

(pytanie wyświetla się tylko po zaznaczeniu 
odpowiedzi „Zdecydowanie tak” lub „Raczej tak” na 
choć jedno z dwóch pytań powyżej) 

W jakim obszarze diagnozy psychologicznej 
Pani/Pan chciałaby/chciałby się szkolić? 

Pytanie otwarte 

Myślę, że potrzebny jest system kształcenia dla 
psychologów-diagnostów, umożliwiający 
uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających 
kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej 
na rynku pracy. 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Nie mam zdania 
 Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan brać udział w 

poniższych formach kształcenia dla psychologów 

diagnostów?  

 studia podyplomowe  

 szkolenia i kursy specjalistyczne  

 warsztaty 

 konferencje  

 superwizje  

 staże  

Dla każdej z form kształcenia opcje: 

 zdecydowanie tak  

 raczej tak  

 to zależy  

 raczej nie 

 zdecydowanie nie  

 

jeśli osoba zaznacza odpowiedź „to 

zależy”, pojawia się pytanie otwarte: 

„od czego?”  

 

Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani 
na samokształcenie w zakresie diagnozy 
psychologicznej (np. czytanie lektur, oglądanie 
filmów instruktażowych)? 

w ogóle  
od kilku do kilkunastu  
kilkadziesiąt 
kilkaset 

Ile średnio godzin w skali roku przeznacza Pan/Pani 
na udział w szkoleniach dotyczących (w całości lub 
w znacznej części) zagadnień związanych z 
diagnozą psychologiczną?  

w ogóle  
od kilku do kilkunastu  
kilkadziesiąt 
kilkaset 

Jak często bywa Pan/Pani uczestnikiem konferencji 
dotyczących (w całości lub w znacznej części) 
zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną?  

w ogóle  
raz na kilka lat 
raz na rok 
kilka razy w roku 

Czy korzysta Pani/Pan z superwizji? Tak/Nie 
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(pytanie wyświetla się tylko po zaznaczeniu 
odpowiedzi „tak” na pytanie powyżej) 

Czy superwizja ta dotyczy prowadzonej przez 
Panią/Pana diagnozy psychologicznej? 

Zupełnie NIE i to mi odpowiada 
Zupełnie NIE i to mi nie odpowiada  
Częściowo TAK i to mi odpowiada 
Częściowo TAK i to mi nie odpowiada 
W całości TAK i to mi odpowiada 
W całości TAK i to mi nie odpowiada 
 

Czy uważa Pan/Pani, że praktyka diagnostyczna 
powinna być superwizowana? 

Zdecydowanie tak 

tak 

to zależy 

nie 

zdecydowanie nie 

(jeśli ktoś zaznaczy 'to zależy' otwiera 

się pole z pytaniem 'od czego'?) 

Jaki rodzaj dostępu do współczesnej wiedzy z 
zakresu psychologii powinien mieć superwizor? 

Aktywny udział w konferencjach 

naukowych 

Bierny udział w konferencjach 

naukowych 

prowadzenie badań naukowych 

publikowanie w czasopismach 

naukowych 

czytanie na bieżąco literatury 

specjalistycznej (dot. diagnostyki) 

udział w specjalistycznych szkoleniach 

inne. (wpisz jakie): 

…................................... 

w moim obszarze praktyki nie jest to 

istotne 

Po czym, Pani/Pana zdaniem, można rozpoznać 
spośród psychologów-diagnostów osobę, która 
można uznać za eksperta w obszarze diagnozy 
psychologicznej?  

Pytanie otwarte 

Jaka wiedza i/lub umiejętności nabyte podczas 
studiów były dla Pana/Pani szczególnie przydatne w 
początkach pracy obejmującej diagnozowanie? 

Pytanie otwarte 

 Z dzisiejszej perspektywy Pana/Pani praktyki - 
jakiej wiedzy/ jakich umiejętności dotyczących 
diagnozy psychologicznej brakowało Pani/Panu na 
początku pracy diagnostycznej? 

 

Niczego nie zabrakło. 

Brakowało mi następujących 
elementów: 

 wiedzy/umiejętności 
projektowania procesu diagnozy 

 Konkretnych technik 
diagnostycznych 

 Strategii diagnozowania i integracji 
danych 
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 Standardów udzielania informacji 
zwrotnych 

 Modelów pisania raportów/opinii 

 Czegoś innego:…. (pole do wpisania 
odpowiedzi) 

Myślę, że oddzielny staż sprofilowany na 
praktykowanie diagnostyki psychologicznej jest: 

 zdecydowanie potrzebny 

 potrzebny 

 nie mam zdania 

 nie potrzebny 

 zdecydowanie nie potrzebny 

Jakie są wg Pana/Pani korzyści z odbywania staży 
praktycznych? 

 …. 

 …. 

 …. 

Jakie są według Pana/Pani główne mankamenty 
staży praktycznych dostępnych w Pana/Pani 
obszarze praktyki?  

 … 

 … 

 ... 

Jaki jest wg Pana/Pani jest minimalny czas stażu, 
niezbędny do tego by samodzielnie wykonywać 
pracę diagnosty w Pana/Pani obszarze 
zawodowym? 

Wpisz czas (miesiące, lata): …......  

„Dziękujemy za udział w ankiecie!”  

 


