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Forma studiów

studia niestacjonarne

-

Profil studiów

praktyczny

dr Iwona Bąbiak

Cykl kształcenia

Nabór 2020

Nazwa przedmiotu

Psychologia ogólna

Kierunek studiów
Zakres studiów
Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

iwona.babiak@wsge.edu.pl

E-mail

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

inne I

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium /
warsztaty / laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

X

E

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

Liczba godzin
6

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

5

czytanie wskazanej literatury

10

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu

29

inne …

Ćwiczenia

e-learning

12

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

18

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

10

czytanie wskazanej literatury

15

napisanie referatu / eseju

20

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0

e-learning

0

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

125

Punkty ECTS

5

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Wprowadzenie podstawowych pojęć i koncepcji teoretycznych psychologii ogólnej. Zajęcia oparte w dużej mierze na aktywności
studentów. Zajęcia kierują uwagę na złożoność procesów poznawczych. Podczas zajęć studenci są ukierunkowywani na aktywne,
świadome i refleksyjne podejście do nauki jaką jest psychologia.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: WYKŁAD
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

wykład, opis, wyjaśnianie, prezetacja multimedialna, e-learning
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Psychologia, a wiedza potoczna.

Wprowadzenie do refleksyjnego odbioru rzeczywistości społecznej – implikacja wiedzy
teoretycznej w praktyce

1

2

2.

Myślenie krytyczne – a nie krytykujące.

Jak myśleć krytycznie w psychologii? Podstawy i zasady myślenia krytycznego oraz jego
znaczenie w nauce.

1

3

3.

Kluczowe podejścia i kierunki psychologii.

Omówienie poszczególnych kierunków w psychologii. Co każdy z nich mówi o człowieku? Jak
wyjaśniają zachowanie czlowieka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Jak korzystac z nich,
aby lepiej zrozumieć ludzką psychikę?

2

3

4.

Etyka

Omówienie podstawowych zasad etyki wykorzystywanych w badaniach psychologicznych.
Przegląd eksperymentów sprzed wprowadzenia ustawy o etyce w badaniach psychologicznych i
zawodzie psychologa. Jaką wiedzę o człowieku posiadamy dzięki dośiwadczeniom, które dziś już
nie mogłyby zostać przeprowadzone? I czy naprawdę ta wiedza jest nam potrzebna?

2

4

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

Suma godzin
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

18

opis, wyjaśnianie, prezetacja multimedialna, dyskusja
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Uważaj, na co patrzysz! Proces percepcji w codzienny
funkcjonowaniu człowieka.

Czy na pewno wiemy, na co patrzymy? Spostrzeganie głębbi, kształtu, bawy, stałość spostrzerzeń
i złudzenia percepcyjne. Od bodźca do reakcji - różnice między wrażeniem a spostrzerzenim.
Habituacja i jej konsekwencje dla zmysłów.

4

2.

Uwaga w procesie spostrzegania

Podstawowe funkcje uwagi. Uwaga, jako system selekcji informacji.

3

3.

Pamięć.

Pamięć, jej rodzaje i sposób funkcjonowania.

3

4.

Uczenie się: warunkowanie klasyczne i instrumentalne.

5.

Człowiek – istota emocjonalna.

Czy zawsze pamiętamy, czego się nauczyliśmy? Czy żeby się nauczyć trzeba coś zapamiętać?
Warunkowanie klasyczne (Iwan Pawłow). Różnicowanie i generalizacja bodźców oraz ich
znaczenie dla procesów uwagi. Uwarunkowane zachowania społeczne. Warunkowanie sprawcze
(Edward L. Thorndike). Wpływ wzmocnienia na zachowanie ludzi i zwierząt.
Różnorodność emocji i ich rola w życiu człowieka. Analiza teorii dotyczących emocji. Teoria
reakcji organizmu, teoria ośrodkowych procesów nerwowych, poznawcza teoria pobudzenia i
ewolucyjna teoria emocji Darwina – która z nich jest właściwa?

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

4

4
18

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

Wiedza
PED_W01

posiada zaawansowaną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk jej specyfiki wynikającej z interdyscyplinarnego charakteru oraz o jej przedmiotowych i
metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

PED_W04

zna i rozumie różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie
trudności i potrafi je zinterpretować na zaawansowanym poziomie

Umiejętności
PED_U02

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania procesów i
sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

PED_U06

potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin w tym i treści programowych zawartych w przedmiotach zawodowych

PED_U09

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań

PED_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy, jednocześnie uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

PED_K03

jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
pedagogiki, w tym wypełnia zobowiązania społeczne współorganizując działania na rzecz środowiska społecznego

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Wiedza
W1

Student zna, stopniu zaawansowanym siatkę terminów psychologiczno-pedagogicznych,
znaczenie psychologii dla pedagogicznych podstaw kształcenia, zna ewolucję poglądów na
przedmiot psychologii, jej metody i zastosowania

Egzamin - pytania otwarte

W2

Student dysponuje zaawansowaną wiedzą o psychologicznych mechanizmach regulacji
zachowania, zna wrodzone modyfikacje zachowania w reakcji na zmienność cech
środowiska, zna główne teorie dotyczące umysłu, emocji, motywacji i osobowości, zna
teorię czynności, zna strategie badania zmiany rozwojowej

Egzamin - pytania otwarte

PED_U02

U1

Student potrafi posługiwać się siatką terminów psychologicznych, potrafi w sposób
pogłębiony wyjaśnić różnice pomiędzy podstawowymi mechanizmami uczenia się

Egzamin - pytania otwarte, materiał pisemny z
metody problemowej

PED_U06

U2

Student potrafi przedstawić w sposób syntetyczny główne założenia i koncepcje
psychopedagogiczne

Egzamin - pytania otwarte, materiał pisemny z
metody problemowej

PED_U09

U3

Student potrafi porównywać założenia leżące u podstaw głównych szkół myślenia
psychologicznego analizuje argumenty na rzecz podstawowych stanowisk w sporach o
Egzamin - pytania otwarte, materiał pisemny z
umysł, język i reprezentację, potrafi wskazać przykłady eksperymentów, które nie spełniają
metody problemowej
wymogu perfekcjonizmu etycznego

PED_W01

PED_W04

Umiejętności

Kompetencje społeczne
PED_K01

K1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, docenia znaczenie badań z zakresu
psychologii międzykulturowej

Aktywność merytoryczna, materiał pisemny z
metody problemowej

PED_K03

K1

Student potrafi aktywnie komunikować się z innymi w celu wymiany i upowszechnienia
wiedzy na temat psychologii, jest odpowiedzialny za słowo

Aktywność merytoryczna, materiał pisemny z
metody problemowej

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

WYKŁAD

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

%

X

100

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny

Kryteria oceny

egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

ĆWICZENIA
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

20%

100 /100
%

x

60

x

40

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
20%

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:

obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa
1. Zimbardo, P.G. (2012. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Gdańsk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. (Rok wydania). Tyt
3. Strelau, J. (2015), Psychologia Podręcznik akademicki. Tom I, II i III. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Literatura uzupełniająca
1. Mietzel, G. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
2. Łukaszewski, W. (2008). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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