
   
 

   
 

Regulamin korzystania z konsultacji psychologicznych organizowanych przez Wydział 

Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

1. Celem konsultacji psychologicznych zorganizowanych przez WSE UAM w Poznaniu 

i odbywających się w trybie on-line poprzez platformę MS Teams lub w wybranych 

przypadkach poprzez połącznie telefoniczne jest zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązania bieżących 

problemów w trakcie trwania pandemii COVID-19. 

2. Konsultacja psychologiczna nie jest terapią, służy wsparciu osoby zgłaszającej się w 

poradzeniu sobie z trudnym położeniem lub nieprzyjemnym stanem emocjonalnym, 

którego ta osoba doświadcza w związku z sytuacją pandemii. W przypadku 

konieczności udzielenia dalszego wsparcia osobie korzystającej z konsultacji zostaną 

wskazane odpowiednie organy pomocowe. (ewentualnie można to włączyć do pkt. 1) 

3. Czas trwania konsultacji to 30 min. 

4. Konsultacja psychologiczna udzielana jest tylko studentkom i studentom Wydziału 

Studiów Edukacyjnych po wcześniejszym kontakcie e-mail z wybranym 

psychologiem. Osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do umieszczenia w e-mailu 

aktualnego numeru telefonu.  

5. Rozmowy prowadzone w trybie on-line poprzez platformę MS Teams odbywać się 

będę przy włączonych kamerkach obu stron, tak by widoczne były obie osoby. Przed 

rozpoczęciem rozmowy niezbędna będzie weryfikacja tożsamości studentki/studenta 

poprzez pokazanie legitymacji studenckiej. 

6. Osoby udzielające konsultacji to psychologowie, którzy ukończyli co najmniej studia 

magisterskie z psychologii i posiadają uprawnienia do udzielania pomocy 

psychologicznej osobom potrzebującym. 

7. Psycholog, prowadzący konsultacje pracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i jest 

zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie lub psycholog uzyskał informacje o 

popełnieniu przestępstwa. Wówczas jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia odpowiednich służb. 

8. Dyżury psychologów oraz forma spotkania umieszczone zostały w harmonogramie 

spotkań Harmonogram Spotkań.doc. (aktywne łącze) 

9. W celu zachowania wszelkich reguł bezstronności, profesjonalizmu oraz w trosce o 

komfort obu stron student/ka powinien/nna zgłaszać się na dyżur konsultacyjny do 

psychologa, z którym nie pozostaje w relacji student -wykładowca. W przypadku 



   
 

   
 

stwierdzenia takiej zależności osoba zgłaszająca się zostanie przekierowana do innego 

eksperta.  


