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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny

Nazwa kierunku: psychologia

Poziom: jednolite magisterskie

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Psychologia 91%

Językoznawstwo 6%

Filozofia 3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  psychologiczne  na  Wydziale  Filozoficznym  (wcześniej  Filozoficzno-Historycznym)  Uniwersytetu  Jagiellońskiego
prowadzone są począwszy od roku akad.  1956/57.  Utworzenie  kierunku było  odpowiedzią  na potrzeby wyodrębnienia
osobnego cyklu kształcenia psychologii z innych nauk, w ramach których psychologia była coraz bardziej intensywnie we
wcześniejszych  latach  wykładana  (były  to  przede  wszystkim:  filozofia,  teologia,  medycyna  i  prawo).  Od  tamtego  czasu
kierunek bardzo intensywnie się rozwija i  -  wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym czy wymogom rynku pracy -
studenci mogą kształcić się w ramach kierunku Psychologia w ramach różnych specjalizacji. Od Psychologii stosowanej na
Wydziale  Zarządzania  i  Kominikacji  Społecznej  Psychologię  wykładaną  na  Wydziale  Filozoficznym  odróżnia,  przede
wszystkim, ogólnoakademicki, a nie praktyczny, profil kształcenia. W porównaniu z Psychologią stosowaną program studiów
na Psychologii jest dużo bardziej elastyczny i znacząco różni się specjalizacjami. Pula oferowanych kursów jest na Psychologii
znacząco wyższa (ponad 160).  Innym kierunkiem o podobnych do Psychologii  celach kształcenia,  jest -  wykładana na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Neuropsychologia i neurokognitywistyka. Ten kierunek ma jednak dużo
węższe, niż Psychologia, efekty kształcenia, sprowadzające się głównie do nabywania wiedzy o neuronalnych podstawach
zachowań jednostki.  Absolwenci  tego kierunku są wyspecjalizowani  przede wszystkim w posługiwaniu się  narzędziami
badawczymi i  diagnostycznymi w obszarze neurorehabilitacji  czy neuroedukacji.  Absolwent Psychologii  natomiast, poza
wiedzą z zakresu biologicznych podstaw zachowania człowieka, jego funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego, jak
również umiejętnościami związanymi z neurodiagnozą, dysponuje szerszą wiedzą związaną z psychiką ludzką. Ostatnim
kierunkiem cechującym się pewną zbieżnością z Psychologią w zakresie celów i efektów uczenia się, jest Kognitywistyka,
wykładana  na  Wydziale  Filozoficznym.  Wspólny  zakres  celów  kształcenia  tych  dwóch  kierunków  ogranicza  się  głównie  do
podstaw metodologii badań oraz poznawczego funkcjonowania jednostki.
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Koncepcja kształcenia

W  dokumenc ie  p rezentu jącym  mis ję  o raz  ce le  s t ra teg iczne  rozwo ju  U J  w  la tach  2014-2020
(https://www.uj.edu.pl/documents/10172/84593596/Strategia-Rozwoju-UJ-2014-2020)  podkreślono  rolę  Uniwersytetu  w
wytyczaniu  nowych  kierunków rozwoju  myśli  poprzez  najwyższej  jakości  badania  naukowe i  nauczanie.  Wśród  celów
strategicznych wymienia się również integrację działalności w zakresie dydaktyki i badań naukowych, najwyższą jakość
nauczania, najwyższą jakość badań naukowych oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze.
Instytut  Psychologii  Wydziału  Filozoficznego  stawia  sobie  za  cel  wypełnienie  misji  oraz  osiągnięcie  wymienionych  celów
strategicznych.  Znacząca  część  kadry  naukowo-dydaktycznej  Instytutu  Psychologii  nie  tylko  prowadzi  badania  na
najwyższym poziomie (o czym świadczą np. pozyskiwane granty badawcze czy publikowanie wyników badań w pismach
indeksowanych na liście JCR), ale również uczy treści związanych z prowadzonymi przez siebie badaniami naukowymi.
Dążenie  do  wysokich  standardów  badań  naukowych  prowadzonych  na  Psychologii  Wydziału  Filozoficznego  umożliwia
efektywny  transfer  specjalistycznej  wiedzy  na  kursach  prowadzonych  przez  naukowców  o  uznanych  osiągnięciach
badawczych. Poprzez coroczną aktualizację oferty dydaktycznej kierowanej do studentów Dyrekcja Instytutu Psychologii na
Wydziale  Filozoficznym  stara  się  przygotować  studentów  do  potrzeb  rynku  pracy  i  otoczenia  społeczno-gospodarczego.
Sylwetka absolwenta kształtowana jest tak, aby efektywnie wykorzystał on zdobytą w trakcie studiów wiedzę teoretyczną i
nabyte  umiejętności  praktyczne.  Koncepcja  kształcenia  studentów  Psychologii  na  Wydziale  Filozoficznym  zakłada
przekazanie studentom współczesnej, aktualnej wiedzy dotyczącej psychicznego funkcjonowania człowieka. Skonstruowany
nowocześnie elastyczny program studiów pozwala na wszechstronny rozwój przyszłych psychologów, uzyskanie wysokich
kwalifikacji  praktycznych  oraz  kontakt  ze  specjalistami  w  wielu  dziedzinach  psychologii.  Po  zapoznaniu  studenta  z
podstawami  wiedzy z  różnych dziedzin  psychologii  (około  2,5  roku studiów),  koncepcja  kształcenia  sprowadza się  do
umożliwienia  studentowi  wybrania  jednej  lub  dwóch  z  ośmiu  dostępnych  specjalizacji  (są  to:  Psychologia  kliniczna  i
psychologii  zdrowia,  Psychologia  kliniczna  dziecka,  Psychologia  organizacji  i  reklamy,  Psychologia  rodziny  i  edukacji,
Psychologia  sądowa,  Psychologia  sportu,  Psychoterapii,  Naukowa).  Aby  ukończyć  każdą  ze  specjalizacji  student  musi
zrealizować określoną minimalną liczbę punktów ECTS ze wskazanych przez opiekuna specjalizacji kursów (zwykle w ramach
specjalizacji  student  nie  musi  realizować sztywnego programu,  tylko  wybiera  spośród co  najmniej  kilkunastu  zajęć  o
określonej problematyce). Opiekun każdej specjalizacji wskazuje również tzw. kursy obligatoryjne, które każdy uczestnik
specjalizacji musi zaliczyć. Student może również nie decydować się na konkretną specjalizację i do końca studiów wybierać
kursy z zakresu różnych specjalizacji.

Cele kształcenia

1. Zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej z poszczególnych dziedzin psychologii
2. Zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu filozofii, nauk społecznych i biologicznych
3.Uzyskanie odpowiedniego poziomu świadomości i kultury metodologicznej
4. Poznanie problemów etycznych, związanych z pracą psychologa oraz nabycie wrażliwości etycznej
5. Zdobycie orientacji w praktycznych działaniach związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów jednostek,
grup i społeczności

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Psychologia,  jako  nauka  o  mechanizmach  i  uwarunkowaniach  ludzkiego  zachowania,  poznawania  czy  odczuwania,
odpowiada na szereg potrzeb związanych z wymogami, jakie są stawiane w obecnym świecie zarówno przed człowiekiem
jako jednostką, ale także człowiekiem w grupie społecznej (rodzina, grupy koleżeńskie, grupy pracownicze, stowarzyszenia
itp.). Potrzeby te to np.: poszerzenie wiedzy na temat psychicznego funkcjonowania osób w wieku senioralnym, poznanie
uwarunkowań  decyzji  politycznych  jednostek,  efektywne  metody  prowadzenia  przesłuchań  świadków  czy  poznawanie
skutecznych  metod  resocjalizacji,  motywowanie  w  sporcie,  poznawanie  relatywnie  nowych  zaburzeń  (np.  fonoholizm,
uzależnienie od gier), poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania jednostki w środowisku pracy (wypalenie zawodowe,
pracoholizm), poznanie efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych
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itp.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Przykładami realizacji potrzeb społeczno-gospodarczych za pośrednictwem kształcenia na kierunku Psychologia są np. kursy
z  dziedziny  psychologii  polityki,  psychologii  sądowej,  uzależnień (w tym tych behawioralnych,  czyli  związanych np.  z
nadużywaniem mediów społecznościowych), psychologii motywacji (np. motywacja w sporcie), treści związane z wymogami
współczesnego  rynku  pracy  (pracoholizm,  wypalenie  zawodowe,  mobbing  itp.).  W  obliczu  zmian  demograficznych
następujących w ostatnich latach na kierunku Psychologia powstał dedykowany psychogerontologii cykl kursów i warsztatów
pt. "Psychologia trzeciego wieku". Ponadto, efekty uczenia się na kierunku Psychologia są, oczywiście, zgodne z szeroko
rozumianą pomocą psychologiczną (diagnostyka zaburzeń psychicznych, leczenie zaburzeń, psychoedukacja, coaching itp.).
Absolwenci Psychologii znajdują zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, szkołach, przedsiębiorstwach, różnego rodzaju
organizacjach pożytku publicznego, organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych itp.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania nad pamięcią w różnych obszarach życia codziennego osób w różnym wieku (dzieci, dorośli, osoby starsze). Uwaga
zespołu badawczego w głównej mierze skierowana jest na pamięć prospektywną, pamięć autobiograficzną, pamięć świadka
oraz wszelkiego rodzaju zniekształcenia pamięciowe. Dodatkowo ważnym elementem działalności naukowej Laboratorium
jest testowanie skuteczności metod ulepszania różnych form pamięci (np. pamięci prospektywnej) u osób młodych i osób
starszych.
Badania prowadzone w obrębie psychologii społecznej obejmują problematykę szeroko pojętego poznania społecznego. W
badaniach  wykorzystywany  jest  pomiar  zarówno  podstawowych  procesów  fizjologicznych  (pomiar  aktywności  sercowo-
naczyniowej,  pomiar  ruchów gałek  ocznych),  jak  i  mechanizmów poznawczych,  indywidualnych i  grupowych.  Badania
obejmują  między  innymi  takie  zagadnienia  jak  motywacja  epistemiczna,  poczucie  kontroli,  niepewność,  stereotypy,
religijność, itd.

Badania  nad  świadomością  w  tym  badania  nad  percepcją  (psychofizyka,  iluzje  percepcyjne,  rywalizacja  obuoczna,
substytucja sensoryczna), badaniami interocepcji (iluzje cielesne, wpływ rytmu serca na ocenę świadomości). W badaniach
stosuje przede wszystkim behawioralne metody eksperymentalne.

Badania z  zakresu psychofizjologii  z  wykorzystaniem pomiaru aktywności  fizjologicznej  poprzez rejestrację EEG, EMG, EDA
oraz innych podobnych. Tematyka prowadzonych badań dotyczy szeregu tematów, takich jak: procesu czytania, percepcji
bodźców  emocjonalnych,  funkcjonowanie  mechanizmu  uwagi,  funkcjonowanie  mechanizmu  kontroli  poznawczej,
funkcjonowanie  mechanizmu  percepcji  twarzy  oraz  mózgowego  podłoża  świadomości.

Badania  nad  psychologicznymi  aspektami  snu  i  śnienia  -  są  to  zarówno  badania  polisomnograficzne,  jak  i  badania
prowadzone z użyciem metod psychologicznych (wywiadów, testów, skal i kwestionariuszy oraz dzienników snu i marzeń
sennych).

Badania  dotyczące  procesów  poznawczych  (głównie  uwagi,  pamięci  roboczej  i  funkcji  wykonawczych)  oraz  różnic
indywidualnych (inteligencji, twórczości, samokontroli). W badaniach tych - oprócz testów psychometrycznych - wykorzystuje
się zadania eksperymentalne sterowane za pomocą komputera, tj. oprogramowanie stosowane w tych badaniach steruje
precyzyjną ekspozycją bodźców oraz pomiarem poprawności i czasu reakcji.

Badania  mające  na  celu  opisanie  i  wyjaśnienie  rozwoju  poznania  społecznego oraz  jego  uwarunkowań w okresie  od
niemowlęctwa do średniego dzieciństwa. Prowadzone badania podłużne dotyczą przede wszystkim rozwoju zdolności do
mentalizacji (teorii umysłu) oraz ich poznawczych, językowych oraz interakcyjnych uwarunkowań, i wykorzystują metody
obserwacyjne (obserwacja swobodna i ustrukturowana) oraz testowe. Badaniami objęci są także rodzice uczestniczących w
projektach dzieci.

Badania  nad  poznawczymi,  emocjonalnymi  i  społecznymi  czynnikami  modyfikującymi  doznania  bólowe,  w  tym  nad
mechanizmami analgetycznego i hiperalgetycznego działania placebo, zniekształceniami pamięci bólu oraz warunkowymi
reakcjami bólowymi. Badania koncentrują się nad bólem wywoływanym eksperymentalnie, ale przedmiotem prowadzonych
badań  są  także  naturalnie  pojawiające  się  doznania  bólowe,  w  tym  o  charakterze  klinicznym,  powstałe  na  skutek
różnorodnych procedur medycznych, a także będące wynikiem aktywności fizycznej.

Badania związane z asymetrią mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu adaptacyjności lateralizacji. Koncentrują
się głównie na zagadnieniu asymetrii aktywacji czołowej, wiązanej z procesami emocjonalno-motywacyjnymi. Prowadzone w
tym zakresie  badania  rozwojowe,  oraz  -  we współpracy  z  Akademią  Wychowania  Fizycznego -  badania  zmierzają  do
opracowania protokołu treningu neurofeedback z perspektywą aplikacji w sporcie.

Badania  z  wykorzystaniem  przezczaszkowej  stymulacji  magnetycznej.  Laboratorium  dysponuje  również  sprzętem  do
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neuronawigacji oraz do prezentacji bodźców we trzech modalnościach percepcyjnych (tj. dotyk, słuch i obraz).

Badania dotyczące poznawczych aspektów posługiwania się językiem a także nabywania języka. W szczególności, jego
zainteresowania koncentrują się na zagadnieniu dwujęzyczności, jej poznawczych uwarunkowań i konsekwencji. Badania są
przeprowadzane zarówno z udziałem dorosłych jak i dzieci.

Badania  nad  poznawczymi,  emocjonalnymi  i  społecznymi  czynnikami  modyfikującymi  doznania  bólowe,  w  tym  nad
mechanizmami analgetycznego i hiperalgetycznego działania placebo, zniekształceniami pamięci bólu oraz warunkowymi
reakcjami bólowymi. Badania koncentrują się nad bólem wywoływanym eksperymentalnie, ale przedmiotem prowadzonych
badań  są  także  naturalnie  pojawiające  się  doznania  bólowe,  w  tym  o  charakterze  klinicznym,  powstałe  na  skutek
różnorodnych procedur medycznych, a także będące wynikiem aktywności fizycznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy IPs w zdecydowanej większości prowadzą badania naukowe w dziedzinach, w których realizują się również w
charakterze nauczycieli  akademickich.  Przykładowo,  pracownicy Laboratorium Psychologii  Rozwoju Małego Dziecka czy
Pracowni  Psychologii  Dziecka IPs  UJ  nie  tylko prowadzą badania naukowe dotyczące problematyki  rozwoju społeczno-
poznawczego, dysleksji i szeroko rozumianej diagnostyki dziecka, ale również oferują autorskie kursy, na których studenci
mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami ich pracy. Po ukończeniu kursu „Zaburzenia u dzieci — diagnoza i
pomoc.  Praktyka w Pracowni  Psychologii  Dziecka” czy „Diagnoza inteligencji  dzieci  i  młodzieży” późniejszy absolwent
posiada zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, z których może korzystać zarówno pracując w szkole, jak i w poradni,
ośrodku zdrowia czy w charakterze biegłego sądowego. W minionym roku akad. profesorem wizytującym w IPs UJ była dr
Elizabeth Lefler, uznany specjalista z zakresu psychologii klinicznej dziecka. Wykładała ona w języku angielskim, w związku z
czym z jej zajęć mogli skorzystać nie tylko studenci polscy, ale również studenci programu ERASMUS+. Warto podkreślić, że
wśród  pracowników  IPs  jest  kilkoro  certyfikowanych  psychoterapeutów,  prowadzących  zajęcia  związane  z  psychologią
kliniczną  i  psychoterapią  (dr  hab.  Małgorzata  Opoczyńska-Morasiewicz,  dr  hab.  Grzegorz  Iniewicz)

Od kilku lat w IPs możliwe jest realizowanie kursu „Elementy prowadzenia badań naukowych w psychologii”. Realizujący go
studenci wybierają spośród kilkunastu tematów prowadzonych badań ten, którego tematyka najbardziej ich interesuje i
pomagają  pracownikowi  w  jego  realizacji.  Kurs  ten  daje  możliwość  nabycia  warsztatu  badawczego  i  pozwala  zyskać
doświadczenie  w  różnych  sytuacjach  związanych  z  prowadzeniem  badań  (np.  zachowanie  wobec  zestresowanej  czy
agresywnej  osoby badanej).  Zdobyte kompleksowe umiejętności  ułatwiają prowadzenie własnych badań (np.  do pracy
magisterskiej).  Student  nie  tylko  uczy  się,  jak  zorganizować  badania  od  strony  technicznej  (rekrutacja  uczestników,
randomizacja,  kodowanie  wyników,  przygotowanie  danych  do  analizy),  ale  również  w  praktyce  ćwiczy  umiejętności
społeczne (prowadzenie badań, rozmowa, wywiad, sesja odkłamująca).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
16 sal wykładówych, w tym aula i dwie sala komputrowe, łącznie 575 miejsc. Biblioteka z czytelnią. Strefa studencka. 11
Laboratoriów. Instytut Psychologii  dysponuje bogatą i  nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną i  naukową. Dysponujemy
dużym, odrestaurowanym budynkiem w centrum miasta, położonym w pobliżu jednego z największych w mieście parków.
Budynek jest nowoczesny i dobrze wyposażony. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki i nagłośnienie.

Dużym walorem naszej infrastruktury jest bogata, i ciągle rozbudowywana baza specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
wykorzystywanego  również  w  procesie  kształcenia  (przede  wszystkim  na  poziomie  prac  magisterskich  i  projektów
doktorskich, ale także w ramach kursów specjalistycznych czy też ścieżki naukowej). Dysponujemy m.in. sprzętem EEG,
sprzętem do badania bólu, sprzętem wirtualnej rzeczywistości, czy też przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Budynek IPs spełnia najwyższe standardy w zakresie adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (2 windy, podjazd w sali
wykładowej 6.01).
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Wszystkie lektury zawarte w sylabusach do kursów z poziomu A dostępne są w bibliotece IPs. Zasoby biblioteczne to 21997
książek,  2935 numerów czasopism i  382 egzemplarze  testów psychologicznych.  IPs  wykupuje  dostęp do 3  baz  APA:
PsycINFO, PsycARTICLES i PsycBOOKS. Wszystkie są dostępne dla pracowników oraz studentów IPs.

W bibliotece IPs znajdują się 4 stanowiska komputerowe, na których zainstalowane są m.in. płatne bazy czasopism oraz
pakiet statystyczny SPSS Statistics 24.0 i z których studenci mogą dowolnie korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. W
bibliotece jest również 30 stanowisk bez komputera.
Laboratoria:
Laboratorium Stosowanych  Badań  Pamięci,  Laboratorium dysponuje  dwoma  pomieszczenia  do  badań  behawioralnych
wyposażonych  w  łączenie  25  stanowisk  komputerowych  (komputer  HP+  monitor).  Stanowiska  są  wyposażone  w
oprogramowania  służące  przeprowadzaniu  badań  eksperymentalnych  min.  E-Prime,  Inquisit,  DMDX  itp.  Powierzchnia
laboratoryjna: 34,42 + 34,94 = 69,36 m2

Laboratorium Psychologii Społecznej. Laboratorium dysponuje czterema pomieszczeniami. W których znajdują się kolejno:
okulograf  (EyeLink  1000)  wraz  z  oprogramowaniem do projektowania  procedur  badawczych Experiment  Bulider.  Dwa
stanowiska komputerowe (dla badacza i badanego- komputer Eyelink +monitory Benq) Urządzenie do pomiaru aktywności
sercowo-naczyniowej (Finometr MIDI) wraz z dedykowanym oprogramowanie BeatScope. Dwa stanowiska komputerowe (dla
badacza  i  badanego-  komputer  HP  +  3  monitory  Benq).  Stanowiska  są  wyposażone  w  oprogramowania  służące
przeprowadzaniu badań eksperymentalnych min. E-Prime, Inquisit, DMDX, PsychoPy itp. 4) dwa pomieszczenia do badań
behawioralnych  wyposażonych  w  łączenie  18  stanowisk  komputerowych  (komputer  HP+  monitor).  Stanowiska  są
wyposażone w oprogramowania służące przeprowadzaniu badań eksperymentalnych min. E-Prime, Inquisit, DMDX, PsychoPy
itp. Powierzchnia laboratoryjna: 33,79 + 34,51 +17,02 +16,66 = 101,98 m2

Laboratorium Badań Świadomości. Laboratorium dysponuje sprzętem do pomiaru EKG, sprzętem wraz z oprogramowaniem
do badań obserwacyjnych Observer XT wraz z nakładką do rozpoznawania ludzkich emocji  Face Reader. Wyposażenie
obejmuje  także  sprzęt  do  substytucji  sensorycznej  (Brainport,  Colorophone,  Enactive  Torch),  okulary  wirtualnej
rzeczywistości-  2 sztuki  Oculus,  standaryzowane środowisko badawcze z trójwymiarowymi figurami,  zestaw kamer Axis  do
badań obserwacyjnych i stereoskop. Powierzchnia laboratoryjna: 34,90 m2

Laboratorium  Psychofizjologii.  Laboratorium  dysponuje  dwoma  niezależnymi  izolowanymi  akustycznie  oraz  elektrycznie
kabinami  badawczymi  wyposażonymi  w  pełne  tory  pomiarowe  umożliwiające  rejestrację  reakcji  behawioralnych  oraz
fizjologicznych osoby badanej takie jak:
EEG Biosemi 64-kanałowe- 2 sztuki, EMG, EDA, EKG, Czujnik tlenu Cortex Biophysik, Eye-tracker Viewer, Jednostrka centralna
do symulatora MRI,
Kardiomonitor, Klawiatura z wyświetlaczem braillowskim, Miernik Respiracji, Okulograf z wyposażeniem ETL-400, Oscyloskop
HAMEG SONDY, Okulograf, Stymulator do aplikacji bodźców bólowych DS7a, Urządzenie do GSR S71,Urządzenie Brajlowskie
Handy Tech Acitve, Urządzenie do pomiarów psychofizjologicznych Biosignals, Wyświetlacz Znaków Braille'a do stymulatora.
Każda z kabin jest wyposażona w system monitoringu osoby badanej. Powierzchnia laboratoryjna: 48,20 m2

Laboratorium Psychologii Snu. Laboratorium dysponuje specjalistyczną, atestowaną aparaturą do diagnostyki snu (Comet
PSG) wyposażoną w 40 kanałów zmiennoprądowych (AC), 4 kanały stałoprądowe (DC), Pulsoksymetr – zapis SpO2, pulsu,
PPG, pletyzmografii, EEG. Na stanie jest również Psychogalwanometr. Na laboratorium składają się dwa pomieszczenia: (1)
komfortowa sypialnia z pełnym zapleczem sanitarnym oraz (2) pokój badacza. Sypialnia osoby badanej jest wyposażona w
monitoring w celu obserwacji jak również bezpieczeństwa osoby badanej.Powierzchnia laboratoryjna: 17,25 + 13,87= 31,12
m2

Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej. Laboratorium (2 pomieszczenia) wyposażone są w łącznie 22 komputery HP
oraz  oprogramowania  (takie  jak  E-prime,  Inquisit)  do  projektowania  eksperymentów  psychologicznych.  Powierzchnia
laboratoryjna: 34,81 + 34,23 = 69, 04 m2

W Laboratorium dostępny jest pokój do przeprowadzania badań, dostosowanych do badania dzieci (korytarz oraz łazienka
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wyposażona w przewijak) oraz drugi  pokój,  w którym znajduje się sprzęt komputerowy. Pokoje oddzielone są lustrem
weneckim. Badania można rejestrować za pomocą czterech kamer Axis oraz dodatkowo urządzenia do nagrywania dźwięku
Roland.  Komputer  Laboratorium wyposażony  jest  w  program do  nagrywania  przebiegu  badania  MileStone  X  Protect
SmartClient. Na stanie znajdują się także dwie sztuki Kinect Xbox do mapowania i zaczytywania ruchów osób badanych. Jak
również oprogramowanie do analizy behawioralnej Interact. Powierzchnia laboratoryjna: 21,57 +16,85 = 38,42 m2

Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się specjalistyczna, atestowana
aparatura do generowania bodźców bólowych o charakterze elektrycznym (Current Stimulator - 3 szt.; producent:i Digitimer,
Anglia;modele: DS7A, DS7AH oraz DS8R), uciskowym (Commander Algometer; producent: JTECH, USA; model: AA129) oraz
termicznym (system PATHWAY; producent Medoc Advanced Medical Systems, Izrael; model ATS z cyfrowym zestawem
kalibracyjnym),  elektrostymulator  przeciwbólowy  i  do  masażu  SPORTS  TENS  2  (TENS/EMS;  producent  TENSCARE),
psychogalwanometr oraz pięć zestawów komputerowych. Powierzchnia laboratoryjna: 17 m2

Laboratorium  Badania  Bólu.  Laboratorium  jest  wyposażone  w  sprzęt  do  pomiarów  elektroencefalograficznych  (EEG,  32
kanałowe), wykonywanych w warunkach izolacji od zakłóceń elektromagnetycznych i akustycznych, oraz cztery stanowiska
do komputerowych badań behawioralnych w raz oprogramowaniem takim jak Psychopy, E-prime itp.
Powierzchnia laboratoryjna: 15,43 + 16,98 = 32,52 m2

Laboratorium  Przezczaszkowej  Stymulacji  Magnetycznej  Badania  z  wykorzystaniem  przezczaszkowej  stymulacji
magnetycznej.  Laboratorium dysponuje  również  sprzętem do  neuronawigacji  oraz  do  prezentacji  bodźców  we  trzech
modalnościach percepcyjnych (tj. dotyk, słuch i obraz).

Wyposażenie:
Stymulator Magstim Super Rapid2 Plus1
Cewka AIR FILM
Cewka D702
Cewka D50 B.I.
Stojak dla cewki AIR FILM
Stojak uniwersalny
Neuronawigacja Brainsight
Dedykowany fotel dla badanego z pełną regulacją, uchwytami dla cewek i stelażem podtrzymującym głowę
Komputer stacjonarny do prezentacji bodźców (Matlab, Python, R)
Powierzchnia laboratoryjna: 12,07 m2

Laboratorium  Neuropsychologii  Eksperymentalnej.  Laboratorium  jest  wyposażone  w  sprzęt  do  pomiarów
elektroencefalograficznych  (EEG,  32  kanałowe),  wykonywanych  w  warunkach  izolacji  od  zakłóceń  elektromagnetycznych  i
akustycznych,  oraz  cztery  stanowiska  do  komputerowych  badań  behawioralnych  w  raz  oprogramowaniem takim  jak
Psychopy, E-prime itp.
Powierzchnia laboratoryjna: 15,43 + 16,98 = 32,52 m2 Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności. Laboratorium
dysponuje dwiema kabinami dźwiękoszczelnymi. W każdej kabinie znajduje się jeden komputer.
W kabinie 1 dodatkowo dostępny jest system EEG Biosemi Active-Two z opcją podłączenia 32 elektrod, a także dioda
światłoczuła.  W  kabinie  1  można,  więc  przeprowadzać  zarówno  badania  behawioralne  jak  i  EEG.  W  każdej  kabinie
zamontowana jest kamera, która umożliwia podgląd badania z poziomu pomieszczenia eksperymentatora, możliwa jest
również głosowa komunikacja między kabiną i pomieszczeniem eksperymentatora.
Na  komputerach  badawczych  dostępne  jest  oprogramowanie  do  prowadzenia  eksperymentów  DMDX  i  PsychoPy.
Powierzchnia laboratoryjna: 28,21 m2
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED:

Liczba semestrów: 10

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program studiów obejmuje trzy podstawowe kategorie treści kształcenia, dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Plan studiów podzielony został na dwa etapy: obligatoryjny (kursy obowiązkowe, poziom A) oraz fakultatywny
(poziom B).  Etap obligatoryjny obejmujący kursy obowiązkowe i  realizowany przez 6 semestrów umożliwia studentom
nabycie podstawowej i  wszechstronnej  wiedzy w zakresie różnych dziedzin psychologii.  Etap fakultatywny pozwala na
poszerzenie wiedzy na poziomie specjalistycznym. Od połowy trzeciego roku studenci sami kształtują swój plan kształcenia,
wybierając z oferty IPs, prezentowanej corocznie w “Katalogu kursów” (corocznie około 200 kursów), kursy specjalistyczne z
różnych działów psychologii, w tym dziedziny, która go najbardziej interesuje (często związane jest to z realizacją ścieżki
specjalizacyjnej).  W ofercie  dydaktycznej  znajduje  się  cały  szereg  kursów pogrupowanych  w „ścieżki  specjalizacyjne”
umożliwiające  realizację  kierunkowych  efektów  kształcenia  na  zaawansowanym  poziomie.  Wybór  ścieżki  umożliwia
studentowi specjalizowanie się, to znaczy ukierunkowane pogłębianie wiedzy w wybranym obszarze psychologii, poznanie
metod  diagnozy  i  pomocy  psychologicznej  charakterystycznych  dla  tego  obszaru,  a  także  zdobycie  umiejętności
praktycznych. Zajęcia teoretyczno-metodologiczne na każdej z zaproponowanych ścieżek prowadzone są przez specjalistów-
teoretyków w danej dziedzinie, a zajęcia związane z praktyką psychologiczną realizowane są przez psychologów-praktyków.
Ścieżki specjalizacyjne, które student może realizować w czasie studiów w IPs: Psychologia kliniczna i psychologii zdrowia,
Psychologia  kliniczna  dziecka,  Psychologia  organizacji  i  reklamy,  Psychologia  rodziny  i  edukacji,  Psychologia  sądowa,
Psychologia sportu, Psychoterapii, Naukowa.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 300

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 290

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 13

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 116

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 6

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2800
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Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Według programu student ma obowiązek realizacji co najmniej 100 godzin zegarowych praktyk, po ukończeniu III roku
studiów, nie otrzymuje za nie punktów ECTS. Instytucję wybiera student, a koordynator praktyk ją zatwierdza. Kryterium
akceptacji placówki jest przede wszystkim wyrażenie zgody przez pracującego w niej psychologa na sprawowanie opieki nad
studentem oraz prowadzenie działalności związanej z praktyką pracy psychologa. Kierunek wyboru praktyki (szkoła, szpital,
ośrodek  zdrowia,  więzienie,  agencja  reklamowa  itd.)  jest  dowolny.  W  trakcie  odbywania  praktyk  student  prowadzi
Dzienniczek Praktyk, na podstawie którego koordynator zalicza praktykę.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Poza  pracami  etapowymi,  referatami,  kolokwiami  czy  egzaminami,  student  jest  zobowiązny  do  napisania  pracy
magisterskiej. Po trzecim roku studiów student wybiera seminarium magisterskie, które trwa dwa lata. Po ukończeniu i
zaakceptowaniu  przez  promotora,  praca  magisterska  poddawana  jest  kontroli  w  systemie  antyplagiatowym  i  trafia  do
recenzji. Recenzje przygotowuje promotor i recenzent. Obowiązuje zasada, że co najmniej jeden z recenzentów musi mieć
status  samodzielnego  pracownika  naukowego.  Ocena  z  pracy  stanowi  3/8  oceny  finalnej  na  dyplomie.  Kolejną  część  (4/8)
stanowi średnia ocen, a kolejną (1/8) – ocena z egzaminu magisterskiego. Egzamin jest ustny i polega na zadaniu studentowi
co najmniej trzech pytań, z czego jedno dotyczy działu psychologii związanego z tematyką pracy, drugie – problematyki
łączącej tematykę pracy z innym działem psychologii, trzecie pytanie jest losowane. Student losuje pytania z 86 podanych
mu  wcześniej,  dotyczących  zagadnień  podstawowych  z  psychologii.  W  przypadku  uzyskania  przez  studenta  oceny
niedostatecznej, egzamin jest powtarzany w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów w UJ.



Efekty uczenia się 12 / 710

Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

PSYF_K3_W01 Absolwent zna i rozumie charakter psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie
nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny P7U_W

PSYF_K3_W02
Absolwent zna i rozumie historię psychologii jako nauki, jak również historię myśli
psychologicznej, rozumie procesy zachodzące w toku rozwoju psychologii jako
dyscypliny naukowej, powstawania i zanikanie pradygmatów w psychologii, posiada
podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki

P7U_W

PSYF_K3_W03
Absolwent zna i rozumie wiedzę na temat historii filozofii i gównych kierunków
filozofii współczesnej oraz sporów w jej obrębie, zna główne koncepcje filozoficzne
dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo-jednostka, posiada wiedzę o
filozoficznych podstawach psychologii

P7U_W

PSYF_K3_W04
Absolwent zna i rozumie wiedzę na temat cech poznania naukowego w psychologii i
metodologii badań psychologicznych, zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii jako
nauki empirycznej, posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat planowania
badań empirycznych i analizy statystycznej zebranych danych

P7S_WG

PSYF_K3_W05
Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego
człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny zna i
rozumie teorię ewolucji; posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka; rozumie
związki między psychologią i biologią jako naukami

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W06
Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych;
orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach
teoretycznych w tej dziedzinie; rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi
dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W07
Absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji; zna
podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji; rozumie genezę i
funkcje emocji; rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i
zachowanie człowieka; zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze

P7S_WG

PSYF_K3_W08

Absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii osobowości; rozpoznaje
unikalny, integrujący charakter problematyki osobowości w dziedzinie psychologii;
jest świadomy/a złożoności relacji psychologii osobowości do innych obszarów
psychologii; zna główne koncepcje osobowości i jej współczesne modele oraz badania
w tym obszarze; rozumie kontrowersje dotyczące spójności i stabilności zachowania
człowieka

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W09

Absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii różnic indywidualnych; zna
główne obszary zachowania człowieka, będące przedmiotem tego działu psychologii
(osobowość, inteligencja, style poznawcze, uzdolnienia); rozumie genezę i przejawy
różnic międzyosobowych; rozumie znaczenie psychologii różnic indywidualnych dla
całej dziedziny psychologii

P7S_WG

PSYF_K3_W10
Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii społecznej; rozumie jej
powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) raz innymi
dziedzinami psychologii; zna główne teorie i badania z zakresu psychologii
społecznej; wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W11

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej; rozumie istotę
rozwoju; zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w
toku całego życia; zna przebieg i rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych
okresach życia; jest świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających proces
rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym

P7S_WG
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Kod Treść PRK

PSYF_K3_W12

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychometrii; zna podstawy teoretyczne
pomiaru zmiennych psychologicznych, konstruowania i stosowania testów
psychologicznych, a także ich adaptacji językowej i kulturowej; na zasady
prowadzenia badań i diagnozy z zastosowaniem testów psychologicznych, a także
interpretacji ich wyników; rozumie konieczność pomiaru własności
psychometrycznych testu

P7S_WG

PSYF_K3_W13

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej; rozpoznaje jej
specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej);
rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu; zna podstawowe
metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji,
wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych; orientuje się
w ich wartościach psychometrycznych

P7S_WG

PSYF_K3_W14

Absolwent zna i rozumie wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego; zna główne modele
zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym; posiada
wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających;
zna podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych, powszechnie stosowane kryteria ich
rozpoznawania oraz główne systemy klasyfikacji zaburzeń; posiada wiedzę o
biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń psychicznych;
orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego

P7S_WK

PSYF_K3_W15

Absolwent zna i rozumie wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej i wiedzę
poszerzoną z zakresu etyki zawodu; zna podstawowe stanowiska w etyce i zasady
rozumowania etycznego; jest świadomy/a najpoważniejszych dylematów etycznych
związanych z wykonywaniem zawodu psychologa; zna podstawowe standardy
etyczno-zawodowe, wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce (KE-ZP) i
w innych krajach, szczególnie zaś regulacje o charakterze międzynarodowym (kodeks
EFPA, Deklaracja IUPsyS); zna podstawy prawne i organizację wykonywania zawodu
psychologa w Polsce i Unii Europejskiej; posiada wiedzę na temat praw człowieka,
praw dziecka, praw pacjenta

P7S_WK

PSYF_K3_W16
Absolwent zna i rozumie język angielski w stopniu odpowiadającym poziomowi B2+
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna terminologię
psychologiczną w języku angielskim; zna najważniejsze pozycje literatury
psychologicznej w języku angielskim

P7S_WG,
P7S_WK

PSYF_K3_W17
Absolwent zna i rozumie bazy danych literatury naukowej w dziedzinie psychologii;
zna polskie naukowe czasopisma psychologiczne; posiada dobrą orientację w
technologii multimedialnej; zna formalne zasady przygotowywania prezentacji
multimedialnych; zna standardy edycji artykułów naukowych

P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

PSYF_K3_U01

Absolwent potrafi przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki i odróżnić
naukowe poznanie psychologiczne od poznania nienaukowego; sprawnie posługuje
się podstawową terminologią z zakresu całości wiedzy psychologicznej; w stopniu
zaawansowanym zna szczegółową terminologie wybranej specjalizacji; czyta ze
zrozumieniem psychologiczną literaturę naukową

P7U_U

PSYF_K3_U02
Absolwent potrafi przedstawić historię naukowej psychologii; prawidłowo rozpoznaje
paradygmaty psychologiczne; potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń
psychologicznych; umie wymienić i przedstawić poglądy wielkich teoretyków z
początków naukowej psychologii

P7S_UW

PSYF_K3_U03
Absolwent potrafi posługuje się pojęciami filozoficznymi w analizie tekstów
naukowych z dziedziny psychologii; identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne w
teoriach psychologicznych; potrafi odnieść wyniki badań psychologicznych do
filozoficznych koncepcji człowieka

P7S_UW, P7U_U
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Kod Treść PRK

PSYF_K3_U04

Absolwent potrafi umie samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i
przeprowadzić badanie empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych i
jakościowych; potrafi poddać analizie zebrane dane empiryczne i prawidłowo
wyprowadzić wnioski, a także przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu
lub prezentacji multimedialnej

P7S_UU,
P7S_UW,
P7S_UO

PSYF_K3_U05

Absolwent potrafi potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty
naukowe z dziedziny neurobiologii neuropsychologii, socjobiologii i psychologii
ewolucyjnej; uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka;
potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych
popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie

P7S_UW, P7U_U

PSYF_K3_U06

Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny psychologii
poznawczej; potrafi wymienić specyficzne dla niej metody badawcze, łącznie z
metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce; sprawnie posługuje się
terminologią poznawczą; potrafi sformułować problem badawczy lub diagnostyczny w
tej dziedzinie i zaproponować jego rozwiązanie

P7S_UW,
P7S_UU

PSYF_K3_U07
Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
emocji i motywacji; potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania
empiryczne w tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu
psychologii emocji i motywacji

P7S_UO, P7S_UU

PSYF_K3_U08

Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
osobowości; potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w
tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii osobowości;
potrafi zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do
różnych ujęć teoretycznych osobowości

P7S_UW, P7U_U,
P7S_UK

PSYF_K3_U09
Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
różnic indywidualnych; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi
zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do pojęć i teorii
różnic indywidualnych

P7S_UW, P7S_UK

PSYF_K3_U10

Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
społecznej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi
zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie,
odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii; potrafi samodzielnie i w zespole
zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej;
potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań

P7S_UW, P7S_UK

PSYF_K3_U11

Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
rozwojowej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi odnieść
swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań w innych dziedzinach
psychologii, a także do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu codziennym;
potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia;
potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych oddziaływań
usprawniających rozwój;

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

PSYF_K3_U12

Absolwent potrafi potrafi rozpoznać narzędzie spełniające kryteria psychometryczne;
odróżnia testy psychologiczne od swobodnych technik diagnostycznych; potrafi
skonstruować narzędzie do pomiaru zmiennej psychologicznej; zna podstawowe testy
psychologiczne i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potrafi
w sposób kompetentny zastosować je w celach badawczych i diagnostycznych; jest w
stanie przeprowadzić pogłębioną, krytyczną analizę wyników testów, tak w wymiarze
ilościowym, jak i jakościowym

P7S_UW

PSYF_K3_U13

Absolwent potrafi potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od
pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną po wydanie opinii czy ekspertyzy
psychologicznej; zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi
dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potrafi ocenić wartość adaptacji
narzędzia; potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną; jest zdolny/na
zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z
zakresu psychologii; umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę
psychologiczną; potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy

P7S_UW
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Kod Treść PRK

PSYF_K3_U14

Absolwent potrafi potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia,
emocji, motywacji itd, a także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do
systemów klasyfikacyjnych; sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyfikacji ICD;
potrafi wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze
biologicznym, psychicznym i społeczno-kulturowym; rozumie znaczenie czynników
psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych; krytycznie posługuje
się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych;
potrafi dostosować swoje postępowanie do obowiązującego prawa o ochronie zdrowia
psychicznego; potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek w
zakresie promocji zdrowia psychicznego; potrafi w sposób kompetentny udzielić
pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

P7S_UW,
P7S_UU

PSYF_K3_U15

Absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki zawodu
psychologa; potrafi rozpoznać najważniejsze problemy etyczne związane z
wykonywaniem zawodu; potrafi przeprowadzić rozumowanie etyczne; umie
przytoczyć standardy obowiązujące psychologa w danych okolicznościach i
zastosować je do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-zawodowych w
konkretnej sytuacji; w sposób kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu
ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta, jak również na kodeksy
etyczno-zawodowe krajowe, europejskie i ogólnoświatowe; potrafi wskazać akty
prawne, obowiązujące psychologa w trakcie wykonywania czynności zawodowych w
danym obszarze życia zawodowego

P7S_UW

PSYF_K3_U16

Absolwent potrafi ma umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego; czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku
angielskim; potrafi przeszukiwać anglojęzyczne bazy danych; komunikuje się w tym
języku w stopniu wystarczającym, aby brać udział w anglojęzycznych kursach i
prowadzić rozmowę na tematy zawodowe

P7S_UK

PSYF_K3_U17

Absolwent potrafi potrafi przeszukiwać bazy danych literatury naukowej i poszukiwać
informacji psychologicznej; potrafi przygotować multimedialną prezentację raportu z
badań własnych, wniosków z analizy literatury naukowej itp.; potrafi przygotować
pracę pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym również empiryczną lub
teoretyczną pracę magisterską

P7S_UW,
P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

PSYF_K3_K01

Absolwent jest gotów do posiada poczucie tożsamości zawodowej; potrafi
współpracować z innymi psychologami, w zespołach badawczych i w dziedzinie
praktyki psychologicznej; uznaje granice swoich kompetencji zawodowych w
kontaktach ze specjalistami z innych dziedzin; potrafi popularyzować wiedzę
psychologiczną bez straty dla jej wartości naukowej

P7U_K, P7S_KR

PSYF_K3_K02

Absolwent jest gotów do uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów
starożytnych; współczesne teorie i badania umieszcza w szerszej perspektywie
historycznej; docenia wartość wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach
kształtowania się naukowej psychologii; rozumie konieczność rozwoju wiedzy i
uczenia się przez całe życie

P7U_K

PSYF_K3_K03
Absolwent jest gotów do potrafi przedstawić swoje poglądy używając adekwatnych
pojęć filozoficznych i logicznych; w sposób krytyczny analizuje poglądy własne i
innych osób w odniesieniu do głównych koncepcji filozoficznych; przyjmuje krytyczną
postawę wobec wyników własnych badań

P7U_K

PSYF_K3_K04

Absolwent jest gotów do prowadząc badania empiryczne, potrafi nawiązać kontakt z
uczestnikami badania, w sposób zrozumiały formułować instrukcje i prezentować
uczestnikom zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak i cel samego
badania; współpracuje w zespole badawczym; jest skłonny/a do dzielenia się swoją
wiedzą; dba o wartość aplikacyjną prowadzonych badań

P7U_K
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Kod Treść PRK

PSYF_K3_K05

Absolwent jest gotów do poznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na
zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i
innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych; uwzględnia złożoność
determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu
czynników biologicznych

P7S_KK

PSYF_K3_K06

Absolwent jest gotów do potrafi zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne
w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej i zastosować
swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów; uznaje złożoność
determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu
czynników poznawczych

P7S_KK

PSYF_K3_K07

Absolwent jest gotów do rozpoznaje ekspresję emocji, a także trudności z ekspresją i
kontrolą emocji; potrafi zidentyfikować problemy natury emocjonalnej i
zaproponować ich rozwiązanie, tak w kontekście indywidualnym, jak i społecznym czy
instytucjonalnym; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie
lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych; dba o własne
zdrowie emocjonalne; rozpoznaje motywy własnych zachowań; uznaje wartość
motywacji wewnętrznej; potrafi motywować innych ludzi

P7U_K, P7S_KR

PSYF_K3_K08

Absolwent jest gotów do interpretuje zachowanie osoby w kategoriach różnych
koncepcji i modeli osobowości; uznaje względną stabilność i spójność zachowania
człowieka; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, równoważąc czynniki
sytuacyjne i osobowościowe w jego wyjaśnianiu; jest świadomy/a własnych cech
osobowości i ich potencjalnego wpływu na swoje zachowanie

P7U_K

PSYF_K3_K09
Absolwent jest gotów do uwzględnia i docenia indywidualne zróżnicowanie ludzkich
zachowań; cechuje się poszanowaniem indywidualności i odmienności, stara się być
wolny od stereotypów i uprzedzeń; docenia konieczność zarówno kompensowania
deficytów, jak i rozwoju wybitnych uzdolnień

P7S_KR

PSYF_K3_K10

Absolwent jest gotów do jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie problemy,
zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje się poszanowaniem
praw mniejszości; unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i
innych ludzi; jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w najlepiej
pojętym interesie społecznym

P7S_KO, P7S_KR

PSYF_K3_K11

Absolwent jest gotów do uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie
lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników rozwojowych; potrafi sprawnie
komunikować się z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci, osoby starsze),
starając się być wolnym od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się dyskryminacji
osób ze względu na wiek; jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w
celu rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania na jego rozwoju, tak
indywidualnie, jak i we współpracy z osobami i instytucjami

P7S_KR, P7U_K

PSYF_K3_K12

Absolwent jest gotów do zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku
uzyskanej w toku badania z użyciem testu psychologicznego; rozumie konieczność
stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; zachowuje bezstronność w
interpretacji wyników testów; unika nieuprawnionej generalizacji wyników testu;
popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych psychologicznych w sposób rzetelny i
odpowiedzialny

P7S_KR

PSYF_K3_K13

Absolwent jest gotów do uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji
międzyosobowej; zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w
toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi
równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy; rozumie
konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; nawiązuje kontakt
z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie
testów; zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy; potrafi w sposób
jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom; przekazując wyniki badania
osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając
etykietowania i stereotypizacji; formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika
nieuprawnionych uogólnień; szanuje poufność wyników diagnozy

P7S_KR, P7U_K
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Kod Treść PRK

PSYF_K3_K14

Absolwent jest gotów do docenia unikalną wartość zdrowia psychicznego, promocję
zdrowia uznając za jeden z głównych priorytetów w pracy psychologa; dba o własne
zdrowie psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi; odróżnia odmienność
od zaburzenia, przeciwstawia się dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu
na odmienność światopoglądu, przynależności narodowej i etnicznej, systemu
wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej; osoby z zaburzeniami psychicznymi
traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów i uprzedzeń; potrafi
nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy psychologicznej;
w przypadku osób chorych somatycznie potrafi udzielić pomocy psychologicznej;
uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości życia w
każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i umierających; przejawia
gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

P7U_K, P7S_KO

PSYF_K3_K15

Absolwent jest gotów do przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu zawodu
psychologa; z szacunkiem i życzliwością odnosi się do osób, z którymi spotyka się w
trakcie podejmowania działań zawodowych; dobro klienta/pacjenta stawia ponad
interesem grupy zawodowej; uznaje wartość solidarności zawodowej i współdziałania
środowisk psychologicznych; potrafi zwrócić się do innego psychologa po radę i
pomoc; ma krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a poddać ją superwizji i
ocenie ze strony innych psychologów; uznaje wartość samokształcenia, rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie

P7S_KO, P7S_KR

PSYF_K3_K16 Absolwent jest gotów do uznaje wartość specjalistycznego kształcenia językowego i
kontaktów z zagranicznymi środowiskami zawodowymi P7S_KK

PSYF_K3_K17
Absolwent jest gotów do uznaje znaczenie technologii multimedialnej dla przekazu
wiedzy; prezentacje wyników swoich badań (w formie prac, artykułów, prezentacji
multimedialnych) przygotowuje z uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej z
punktu widzenia odbiorcy

P7S_KO
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Plany studiów
Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów
wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci
roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V
liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych
pozwalający  na  uzyskanie  116  ECTS.  Z  tej  liczby  20  ECTS  obowiązkowo  musi  zostać  zrealizowana  na  kursach
"niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów
fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i  jest  każdorazowo
zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu
Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu
Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do psychologii 60 7,0 egzamin O

Biologiczne mechanizmy zachowania I 60 7,0 egzamin O

Metodologia I - metody badań ilościowych z elementami statystyki 80 8,0 egzamin O

Wprowadzenie do filozofii w elementami logiki 60 6,0 egzamin O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Biologiczne mechanizmy zachowania II 30 5,0 egzamin O

Historia myśli psychologicznej 60 7,0 egzamin O

Psychologia poznawcza I - podstawowe procesy poznawcze 60 7,0 egzamin O

Psychologia emocji i motywacji 60 7,0 egzamin O

Etyka zawodu psychologa 45 6,0 egzamin O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia poznawcza II - złożone procesy poznawcze 60 6,5 egzamin O

Psychologia społeczna I - poznanie społeczne 60 6,5 egzamin O

Psychologia różnic indywidualnych 60 6,5 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia osobowości 60 6,5 egzamin O

Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia I 60 6,5 egzamin O

Język angielski B2+ 60 - zaliczenie O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia społeczna II - relacje interpersonalne, grupowe i
międzynarodowe 60 5,5 egzamin O

Psychometria 45 5,0 egzamin O

Psychologia zaburzeń 60 5,5 egzamin O

Psychologia rozwoju w biegu życia II 60 6,0 egzamin O

Psychologia edukacji 60 5,5 egzamin O

Język angielski B2+ 60 - zaliczenie O

Od III roku studiów student dokonuje samodzielnego wyboru spośród oferowanych kursów fakultatywnych. Liczba kursów
wybieranych samodzielnie przez studenta musi pozwalać na uzyskanie odpowiedniej do zaliczenia roku liczby ECTS. Studenci
roku III są zobowiązani do uzyskania minimum 16 ECTS na kursach fakultatywnych. W przypadku studentów roku IV oraz V
liczby te wynoszą odpowiednio 55 oraz 45 ECTS. W sumie student jest zobowiązany do realizacji kursów fakultatywnych
pozwalający na uzyskanie 116 ECTS. Z tej liczby 20 ECTS obowiązkowo musi zostać zrealizowana na kursach
"niepsychologicznych", zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów Psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ. Lista kursów
fakultatywnych oraz seminariów magisterskich oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo
zatwierdzana przez Radę Instytutu Psychologii UJ oraz publikowana na stronie Instytutu Psychologii UJ w formie Katalogu
Kursów. Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu
Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia II - metody analizy jakościowej 60 7,0 egzamin O

Diagnoza psychologiczna 15 12,0 egzamin O

Diagnoza psychologiczna - obserwacja i wywiad 45 - zaliczenie O

Diagnoza psychologiczna - testy 45 - zaliczenie O

Diagnoza psychologiczna - techniki projekcyjne i analiza wytworów 45 - zaliczenie O

Pomoc psychologiczna 15 6,0 egzamin O

Pomoc psychologiczna - pomoc dorosłym 15 - zaliczenie O

Pomoc psychologiczna - pomoc dzieciom i młodzieży 15 - zaliczenie O

Psychologiczne koncepcje człowieka 30 3,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski B2+ 30 - zaliczenie O

Alternatywne antropologie psychologiczne 45 4,5 egzamin F

Analiza zachowania (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Analiza zachowania (wykład) 15 1,5 egzamin F

Applied Social Psychology 30 4,0 egzamin F

Badania nad skutecznością psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Bliskie związki 30 4,0 egzamin F

Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego 30 3,0 egzamin F

Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja a pamięć (wykład) 15 1,5 egzamin F

Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz
ich rodzin. 30 2,0 zaliczenie F

Diagnoza i rozwój małego dziecka 45 3,0 zaliczenie F

Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 45 4,5 egzamin F

Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych. 10 1,0 egzamin F

Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Dyskusje o nauce 30 3,0 egzamin F

Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych 45 4,5 egzamin F

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i
metody zaradcze 30 2,0 zaliczenie F

Employee Development in Organization 30 3,0 zaliczenie F

Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii
ewolucyjnej 30 3,0 egzamin F

Fenomenologia w naukach kognitywnych 45 4,0 egzamin F

Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka 15 1,5 egzamin F

Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka 30 3,0 egzamin F

Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii 45 3,0 egzamin F

Interwencja kryzysowa 30 3,0 egzamin F

Human neuropsychology 15 2,0 egzamin F

Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania 45 3,5 egzamin F

Język migowy – kurs doskonalący 30 2,0 zaliczenie F

Język migowy – kurs podstawowy 30 2,0 zaliczenie F

Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna 30 2,0 zaliczenie F

Kompetencje emocjonalne w biegu życia 30 3,0 egzamin F

Kreatywność w reklamie 45 3,0 zaliczenie F

Kultura popularna i tożsamość 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kulturowe uwarunkowania rozwoju 30 3,0 egzamin F

Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych 15 1,5 zaliczenie F

Lateralizacja i asymetria mózgu 30 3,0 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium) 30 4,5 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład) 30 4,0 egzamin F

Logopedia 30 3,0 egzamin F

Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment 30 3,0 egzamin F

Metody badania pamięci prospektywnej 45 3,0 zaliczenie F

Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych 30 2,0 zaliczenie F

Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i
podejrzanych 45 3,5 egzamin F

Mózgowe podłoże świadomości 30 3,0 egzamin F

Neuronalne mechanizmy podmiotowości 30 3,0 egzamin F

Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy
neuropsychologicznej 45 5,5 egzamin F

Neuropsychology of sleep 15 2,0 egzamin F

Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją 30 2,0 zaliczenie F

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek? 30 3,0 egzamin F

Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć autobiograficzna 30 3,0 egzamin F

Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu 30 3,0 egzamin F

Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe 30 3,0 egzamin F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności 30 3,0 egzamin F

Podstawy psychologii sądowej 30 3,0 egzamin F

Podstawy zarządzania organizacjami 30 3,0 egzamin F

Political Psychology 30 4,0 egzamin F

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną 45 3,0 zaliczenie F

Praktyki w ośrodku terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 30 4,0 egzamin F

Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy 45 4,0 egzamin F

Psychodydaktyka (ćwiczenia) 20 2,0 zaliczenie F

Psychodydaktyka (wykład) 10 1,0 egzamin F

Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki
klinicznej 30 4,0 egzamin F

Psychologia coachingu 30 2,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia kliniczna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia placebo (konwersatorium) 15 2,0 egzamin F

Psychologia placebo (wykład) 15 1,5 egzamin F

Psychologia rozwoju moralnego 45 4,5 egzamin F

Psychologia starzenia się i starości 30 4,0 egzamin F

Psychologia traumy 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia twórczości 30 3,0 egzamin F

Psychologia w szkole 45 4,5 egzamin F

Psychologia zdrowia 30 3,0 egzamin F

Psychologia zdrowia pracowników (warsztat) 45 2,0 zaliczenie F

Psychologia zdrowia pracowników (wykład) 30 3,0 egzamin F

Psychologia zeznań świadków 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego -
wykład monograficzny 15 1,5 egzamin F

Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy 30 3,0 egzamin F

Psychology of goals and self-regulation 30 4,0 egzamin F

Psychology of recruitment and selection 30 4,0 egzamin F

Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych 30 3,0 egzamin F

Psychoterapia dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Psychoterapia zaburzeń osobowości 30 3,0 egzamin F

Reklama społeczna 30 2,0 zaliczenie F

Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego 45 4,0 egzamin F

Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka 45 4,5 egzamin F

Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież 45 3,0 zaliczenie F

Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie 30 3,0 egzamin F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat) 30 3,0 zaliczenie F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład) 30 3,0 egzamin F

Sen i marzenia senne (ćwiczenia) 15 1,5 zaliczenie F

Sen i marzenia senne (wykład) 15 1,5 egzamin F

Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych 60 4,0 zaliczenie F

Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (ćwiczenia) 30 4,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (wykład) 15 2,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosowana analiza zachowania 45 4,0 egzamin F

Stosowana psychologia motywacji 30 3,0 egzamin F

Stres, readaptacja i jakość życia 30 3,0 egzamin F

Studium przypadku - warsztat metodologiczny 45 3,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (B) 15 1,0 zaliczenie F

Świadomość w ujęciu kognitywistycznym 30 4,0 egzamin F

Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości 45 3,0 zaliczenie F

The psychology of the refugee ‘’crisis’’ 30 4,0 egzamin F

Trauma dziecięca 30 2,5 egzamin F

Trening pamięci 45 3,5 egzamin F

Trening twórczego myślenia 45 3,0 zaliczenie F

Twórcze programy w edukacji. 30 3,0 egzamin F

Udział w badaniach naukowych w psychologii 30 3,0 zaliczenie F

Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty
jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii. 30 2,5 egzamin F

Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Warsztat pracy psychologa szkolnego 60 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do bio-feedbacku 15 1,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium) 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład) 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do terapii zabawą 30 2,0 zaliczenie F

Współdziałanie 30 2,5 egzamin F

Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i
starszych. 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat) 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład) 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia psychologii śledczej 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia lękowe 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia psychotyczne 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji 30 3,0 egzamin F

Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 60 4,0 zaliczenie F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład) 30 3,0 egzamin F

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w
sytuacji kryzysu 30 3,0 egzamin F

Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej 30 3,0 egzamin F

Psychiatria kliniczna 45 4,0 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (wykład) 15 1,5 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia III - wnioskowanie statystyczne 60 6,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski B2+ 30 10,0 egzamin O

Alternatywne antropologie psychologiczne 45 4,5 egzamin F

Analiza zachowania (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Analiza zachowania (wykład) 15 1,5 egzamin F

Applied Social Psychology 30 4,0 egzamin F

Badania nad skutecznością psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Bliskie związki 30 4,0 egzamin F

Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego 30 3,0 egzamin F

Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja a pamięć (wykład) 15 1,5 egzamin F

Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz
ich rodzin. 30 2,0 zaliczenie F

Diagnoza i rozwój małego dziecka 45 3,0 zaliczenie F

Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 45 4,5 egzamin F

Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych. 10 1,0 egzamin F

Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Dyskusje o nauce 30 3,0 egzamin F

Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych 45 4,5 egzamin F

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i
metody zaradcze 30 2,0 zaliczenie F

Employee Development in Organization 30 3,0 zaliczenie F

Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii
ewolucyjnej 30 3,0 egzamin F

Fenomenologia w naukach kognitywnych 45 4,0 egzamin F

Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka 15 1,5 egzamin F

Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka 30 3,0 egzamin F

Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii 45 3,0 egzamin F

Interwencja kryzysowa 30 3,0 egzamin F

Human neuropsychology 15 2,0 egzamin F

Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania 45 3,5 egzamin F

Język migowy – kurs doskonalący 30 2,0 zaliczenie F

Język migowy – kurs podstawowy 30 2,0 zaliczenie F

Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna 30 2,0 zaliczenie F

Kompetencje emocjonalne w biegu życia 30 3,0 egzamin F

Kreatywność w reklamie 45 3,0 zaliczenie F

Kultura popularna i tożsamość 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kulturowe uwarunkowania rozwoju 30 3,0 egzamin F

Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych 15 1,5 zaliczenie F

Lateralizacja i asymetria mózgu 30 3,0 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium) 30 4,5 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład) 30 4,0 egzamin F

Logopedia 30 3,0 egzamin F

Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment 30 3,0 egzamin F

Metody badania pamięci prospektywnej 45 3,0 zaliczenie F

Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych 30 2,0 zaliczenie F

Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i
podejrzanych 45 3,5 egzamin F

Mózgowe podłoże świadomości 30 3,0 egzamin F

Neuronalne mechanizmy podmiotowości 30 3,0 egzamin F

Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy
neuropsychologicznej 45 5,5 egzamin F

Neuropsychology of sleep 15 2,0 egzamin F

Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją 30 2,0 zaliczenie F

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek? 30 3,0 egzamin F

Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć autobiograficzna 30 3,0 egzamin F

Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu 30 3,0 egzamin F

Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe 30 3,0 egzamin F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności 30 3,0 egzamin F

Podstawy psychologii sądowej 30 3,0 egzamin F

Podstawy zarządzania organizacjami 30 3,0 egzamin F

Political Psychology 30 4,0 egzamin F

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną 45 3,0 zaliczenie F

Praktyki w ośrodku terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 30 4,0 egzamin F

Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy 45 4,0 egzamin F

Psychodydaktyka (ćwiczenia) 20 2,0 zaliczenie F

Psychodydaktyka (wykład) 10 1,0 egzamin F

Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki
klinicznej 30 4,0 egzamin F

Psychologia coachingu 30 2,0 zaliczenie F



Plany studiów 27 / 710

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia kliniczna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia placebo (konwersatorium) 15 2,0 egzamin F

Psychologia placebo (wykład) 15 1,5 egzamin F

Psychologia rozwoju moralnego 45 4,5 egzamin F

Psychologia starzenia się i starości 30 4,0 egzamin F

Psychologia traumy 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia twórczości 30 3,0 egzamin F

Psychologia w szkole 45 4,5 egzamin F

Psychologia zdrowia 30 3,0 egzamin F

Psychologia zdrowia pracowników (warsztat) 45 2,0 zaliczenie F

Psychologia zdrowia pracowników (wykład) 30 3,0 egzamin F

Psychologia zeznań świadków 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego -
wykład monograficzny 15 1,5 egzamin F

Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy 30 3,0 egzamin F

Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych 30 3,0 egzamin F

Psychology of goals and self-regulation 30 4,0 egzamin F

Psychology of recruitment and selection 30 4,0 egzamin F

Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie 15 2,0 egzamin F

Psychoterapia dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Psychoterapia zaburzeń osobowości 30 3,0 egzamin F

Reklama społeczna 30 2,0 zaliczenie F

Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego 45 4,0 egzamin F

Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka 45 4,5 egzamin F

Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież 45 3,0 zaliczenie F

Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie 30 3,0 egzamin F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat) 30 3,0 zaliczenie F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład) 30 3,0 egzamin F

Sen i marzenia senne (ćwiczenia) 15 1,5 zaliczenie F

Sen i marzenia senne (wykład) 15 1,5 egzamin F

Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych 60 4,0 zaliczenie F

Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (ćwiczenia) 30 4,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (wykład) 15 2,0 egzamin F
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosowana analiza zachowania 45 4,0 egzamin F

Stosowana psychologia motywacji 30 3,0 egzamin F

Stres, readaptacja i jakość życia 30 3,0 egzamin F

Studium przypadku - warsztat metodologiczny 45 3,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (B) 15 1,0 zaliczenie F

Świadomość w ujęciu kognitywistycznym 30 4,0 egzamin F

Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości 45 3,0 zaliczenie F

The psychology of the refugee ‘’crisis’’ 30 4,0 egzamin F

Trauma dziecięca 30 2,5 egzamin F

Trening pamięci 45 3,5 egzamin F

Trening twórczego myślenia 45 3,0 zaliczenie F

Twórcze programy w edukacji. 30 3,0 egzamin F

Udział w badaniach naukowych w psychologii 30 3,0 zaliczenie F

Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty
jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii. 30 2,5 egzamin F

Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Warsztat pracy psychologa szkolnego 60 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do bio-feedbacku 15 1,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium) 30 3,0 zaliczenie F
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Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład) 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do terapii zabawą 30 2,0 zaliczenie F

Współdziałanie 30 2,5 egzamin F

Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i
starszych. 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat) 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład) 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia psychologii śledczej 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia lękowe 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia psychotyczne 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji 30 3,0 egzamin F

Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 60 4,0 zaliczenie F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład) 30 3,0 egzamin F

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w
sytuacji kryzysu 30 3,0 egzamin F

Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej 30 3,0 egzamin F

Psychiatria kliniczna 45 4,0 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (wykład) 15 1,5 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Semestr 7

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Student wybiera 1 przedmiot z grupy

Bliskie związki z perspektywy motywowanego poznania. Nowa
edycja. 30 - - F

Doświadczenia psychotyczne. Od normy do psychopatologii.
Nowa edycja. 30 - - F

Ewolucyjna psychologia osobowości. Nowa edycja 30 - - F

Mechanizmy percepcji twarzy. Nowa edycja 30 - - F

Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń
pamięciowych. Nowa edycja 30 - - F

Neuropsychologia eksperymentalna. Nowa edycja 30 - - F

Pomiędzy historią i teorią. Nowa edycja. 30 - - F

Problemy i możliwości rozwojowe młodzieży i dorosłych. Nowa
edycja 30 - - F

Procesy afektywne i poznawcze w zaburzeniach zachowania.
Nowa edycja 30 - - F

Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń
sennych. Nowa edycja 30 - - F

Psychologia społeczna kontroli, władzy i polityki. Nowa edycja. 30 - - F

Psychologiczne aspekty rozwoju seksualnego i zaburzeń
depresyjnych. Nowa edycja 30 - - F

Psychologiczne aspekty seksualności oraz lęku i depresji. Nowa
edycja. 30 - - F

Samokontrola: Uwarunkowania i mechanizmy zdolności człowieka
do kierowania własnym zachowaniem. Nowa edycja 30 - - F

Wybrane problemy psychologii. Nowa edycja 30 - - F

Alternatywne antropologie psychologiczne 45 4,5 egzamin F

Analiza zachowania (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Analiza zachowania (wykład) 15 1,5 egzamin F

Applied Social Psychology 30 4,0 egzamin F

Badania nad skutecznością psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Bliskie związki 30 4,0 egzamin F

Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego 30 3,0 egzamin F

Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja a pamięć (wykład) 15 1,5 egzamin F

Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz
ich rodzin. 30 2,0 zaliczenie F

Diagnoza i rozwój małego dziecka 45 3,0 zaliczenie F

Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 45 4,5 egzamin F

Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych. 10 1,0 egzamin F

Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży 30 2,0 zaliczenie F
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dyskusje o nauce 30 3,0 egzamin F

Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych 45 4,5 egzamin F

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i
metody zaradcze 30 2,0 zaliczenie F

Employee Development in Organization 30 3,0 zaliczenie F

Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii
ewolucyjnej 30 3,0 egzamin F

Fenomenologia w naukach kognitywnych 45 4,0 egzamin F

Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka 15 1,5 egzamin F

Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii 45 3,0 egzamin F

Interwencja kryzysowa 30 3,0 egzamin F

Human neuropsychology 15 2,0 egzamin F

Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka 30 3,0 egzamin F

Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania 45 3,5 egzamin F

Język migowy – kurs doskonalący 30 2,0 zaliczenie F

Język migowy – kurs podstawowy 30 2,0 zaliczenie F

Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna 30 2,0 zaliczenie F

Kompetencje emocjonalne w biegu życia 30 3,0 egzamin F

Kreatywność w reklamie 45 3,0 zaliczenie F

Kultura popularna i tożsamość 30 3,0 egzamin F

Kulturowe uwarunkowania rozwoju 30 3,0 egzamin F

Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych 15 1,5 zaliczenie F

Lateralizacja i asymetria mózgu 30 3,0 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium) 30 4,5 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład) 30 4,0 egzamin F

Logopedia 30 3,0 egzamin F

Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment 30 3,0 egzamin F

Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych 30 2,0 zaliczenie F

Metody badania pamięci prospektywnej 45 3,0 zaliczenie F

Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i
podejrzanych 45 3,5 egzamin F

Mózgowe podłoże świadomości 30 3,0 egzamin F

Neuronalne mechanizmy podmiotowości 30 3,0 egzamin F

Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy
neuropsychologicznej 45 5,5 egzamin F
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Forma
weryfikacji

Neuropsychology of sleep 15 2,0 egzamin F

Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją 30 2,0 zaliczenie F

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek? 30 3,0 egzamin F

Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć autobiograficzna 30 3,0 egzamin F

Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu 30 3,0 egzamin F

Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe 30 3,0 egzamin F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności 30 3,0 egzamin F

Podstawy psychologii sądowej 30 3,0 egzamin F

Podstawy zarządzania organizacjami 30 3,0 egzamin F

Political Psychology 30 4,0 egzamin F

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną 45 3,0 zaliczenie F

Praktyki w ośrodku terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 30 4,0 egzamin F

Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy 45 4,0 egzamin F

Psychodydaktyka (ćwiczenia) 20 2,0 zaliczenie F

Psychodydaktyka (wykład) 10 1,0 egzamin F

Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki
klinicznej 30 4,0 egzamin F

Psychologia coachingu 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia kliniczna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia placebo (konwersatorium) 15 2,0 egzamin F

Psychologia placebo (wykład) 15 1,5 egzamin F

Psychologia rozwoju moralnego 45 4,5 egzamin F

Psychologia starzenia się i starości 30 4,0 egzamin F

Psychologia traumy 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia twórczości 30 3,0 egzamin F

Psychologia w szkole 45 4,5 egzamin F

Psychologia zdrowia 30 3,0 egzamin F

Psychologia zdrowia pracowników (warsztat) 45 2,0 zaliczenie F

Psychologia zdrowia pracowników (wykład) 30 3,0 egzamin F

Psychologia zeznań świadków 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego -
wykład monograficzny 15 1,5 egzamin F

Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy 30 3,0 egzamin F

Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych 30 3,0 egzamin F



Plany studiów 33 / 710

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychology of goals and self-regulation 30 4,0 egzamin F

Psychology of recruitment and selection 30 4,0 egzamin F

Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie 15 2,0 egzamin F

Psychoterapia dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Psychoterapia zaburzeń osobowości 30 3,0 egzamin F

Reklama społeczna 30 2,0 zaliczenie F

Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego 45 4,0 egzamin F

Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka 45 4,5 egzamin F

Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież 45 3,0 zaliczenie F

Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie 30 3,0 egzamin F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat) 30 3,0 zaliczenie F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład) 30 3,0 egzamin F

Sen i marzenia senne (ćwiczenia) 15 1,5 zaliczenie F

Sen i marzenia senne (wykład) 15 1,5 egzamin F

Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych 60 4,0 zaliczenie F

Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (ćwiczenia) 30 4,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (wykład) 15 2,0 egzamin F

Stosowana analiza zachowania 45 4,0 egzamin F

Stosowana psychologia motywacji 30 3,0 egzamin F

Stres, readaptacja i jakość życia 30 3,0 egzamin F

Studium przypadku - warsztat metodologiczny 45 3,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (B) 15 1,0 zaliczenie F
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Ścieżka psychologii sportu (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (B) 15 1,0 zaliczenie F

Świadomość w ujęciu kognitywistycznym 30 4,0 egzamin F

Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości 45 3,0 zaliczenie F

The psychology of the refugee ‘’crisis’’ 30 4,0 egzamin F

Trauma dziecięca 30 2,5 egzamin F

Trening pamięci 45 3,5 egzamin F

Trening twórczego myślenia 45 3,0 zaliczenie F

Twórcze programy w edukacji. 30 3,0 egzamin F

Udział w badaniach naukowych w psychologii 30 3,0 zaliczenie F

Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty
jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii. 30 2,5 egzamin F

Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Warsztat pracy psychologa szkolnego 60 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do bio-feedbacku 15 1,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium) 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład) 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do terapii zabawą 30 2,0 zaliczenie F

Współdziałanie 30 2,5 egzamin F

Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i
starszych. 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat) 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład) 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia psychologii śledczej 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia lękowe 30 3,0 egzamin F
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Zaburzenia nastroju 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia psychotyczne 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji 30 3,0 egzamin F

Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 60 4,0 zaliczenie F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład) 30 3,0 egzamin F

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w
sytuacji kryzysu 30 3,0 egzamin F

Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej 30 3,0 egzamin F

Psychiatria kliniczna 45 4,0 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (wykład) 15 1,5 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Semestr 8

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie O

Student wybiera 1 przedmiot z grupy

Bliskie związki z perspektywy motywowanego poznania. Nowa
edycja. 30 5,0 zaliczenie F

Doświadczenia psychotyczne. Od normy do psychopatologii.
Nowa edycja. 30 5,0 zaliczenie F

Ewolucyjna psychologia osobowości. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Mechanizmy percepcji twarzy. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń
pamięciowych. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Neuropsychologia eksperymentalna. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Pomiędzy historią i teorią. Nowa edycja. 30 5,0 zaliczenie F

Problemy i możliwości rozwojowe młodzieży i dorosłych. Nowa
edycja 30 5,0 zaliczenie F

Procesy afektywne i poznawcze w zaburzeniach zachowania.
Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń
sennych. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Psychologia społeczna kontroli, władzy i polityki. Nowa edycja. 30 5,0 zaliczenie F
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Psychologiczne aspekty rozwoju seksualnego i zaburzeń
depresyjnych. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Psychologiczne aspekty seksualności oraz lęku i depresji. Nowa
edycja. 30 5,0 zaliczenie F

Samokontrola: Uwarunkowania i mechanizmy zdolności człowieka
do kierowania własnym zachowaniem. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Wybrane problemy psychologii. Nowa edycja 30 5,0 zaliczenie F

Alternatywne antropologie psychologiczne 45 4,5 egzamin F

Analiza zachowania (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Analiza zachowania (wykład) 15 1,5 egzamin F

Applied Social Psychology 30 4,0 egzamin F

Badania nad skutecznością psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Bliskie związki 30 4,0 egzamin F

Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego 30 3,0 egzamin F

Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja a pamięć (wykład) 15 1,5 egzamin F

Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz
ich rodzin. 30 2,0 zaliczenie F

Diagnoza i rozwój małego dziecka 45 3,0 zaliczenie F

Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 45 4,5 egzamin F

Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych. 10 1,0 egzamin F

Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych 45 4,5 egzamin F

Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Dyskusje o nauce 30 3,0 egzamin F

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i
metody zaradcze 30 2,0 zaliczenie F

Employee Development in Organization 30 3,0 zaliczenie F

Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii
ewolucyjnej 30 3,0 egzamin F

Fenomenologia w naukach kognitywnych 45 4,0 egzamin F

Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka 15 1,5 egzamin F

Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka 30 3,0 egzamin F

Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii 45 3,0 egzamin F

Interwencja kryzysowa 30 3,0 egzamin F

Human neuropsychology 15 2,0 egzamin F

Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania 45 3,5 egzamin F

Język migowy – kurs doskonalący 30 2,0 zaliczenie F

Język migowy – kurs podstawowy 30 2,0 zaliczenie F
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Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna 30 2,0 zaliczenie F

Kompetencje emocjonalne w biegu życia 30 3,0 egzamin F

Kreatywność w reklamie 45 3,0 zaliczenie F

Kultura popularna i tożsamość 30 3,0 egzamin F

Kulturowe uwarunkowania rozwoju 30 3,0 egzamin F

Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych 15 1,5 zaliczenie F

Lateralizacja i asymetria mózgu 30 3,0 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium) 30 4,5 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład) 30 4,0 egzamin F

Logopedia 30 3,0 egzamin F

Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment 30 3,0 egzamin F

Metody badania pamięci prospektywnej 45 3,0 zaliczenie F

Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych 30 2,0 zaliczenie F

Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i
podejrzanych 45 3,5 egzamin F

Mózgowe podłoże świadomości 30 3,0 egzamin F

Neuronalne mechanizmy podmiotowości 30 3,0 egzamin F

Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy
neuropsychologicznej 45 5,5 egzamin F

Neuropsychology of sleep 15 2,0 egzamin F

Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją 30 2,0 zaliczenie F

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek? 30 3,0 egzamin F

Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć autobiograficzna 30 3,0 egzamin F

Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu 30 3,0 egzamin F

Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe 30 3,0 egzamin F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności 30 3,0 egzamin F

Podstawy psychologii sądowej 30 3,0 egzamin F

Podstawy zarządzania organizacjami 30 3,0 egzamin F

Political Psychology 30 4,0 egzamin F

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną 45 3,0 zaliczenie F

Praktyki w ośrodku terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 30 4,0 egzamin F

Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy 45 4,0 egzamin F
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Psychodydaktyka (ćwiczenia) 20 2,0 zaliczenie F

Psychodydaktyka (wykład) 10 1,0 egzamin F

Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki
klinicznej 30 4,0 egzamin F

Psychologia coachingu 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia kliniczna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia placebo (konwersatorium) 15 2,0 egzamin F

Psychologia placebo (wykład) 15 1,5 egzamin F

Psychologia rozwoju moralnego 45 4,5 egzamin F

Psychologia starzenia się i starości 30 4,0 egzamin F

Psychologia traumy 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia twórczości 30 3,0 egzamin F

Psychologia w szkole 45 4,5 egzamin F

Psychologia zdrowia 30 3,0 egzamin F

Psychologia zdrowia pracowników (warsztat) 45 2,0 zaliczenie F

Psychologia zdrowia pracowników (wykład) 30 3,0 egzamin F

Psychologia zeznań świadków 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego -
wykład monograficzny 15 1,5 egzamin F

Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy 30 3,0 egzamin F

Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych 30 3,0 egzamin F

Psychology of goals and self-regulation 30 4,0 egzamin F

Psychology of recruitment and selection 30 4,0 egzamin F

Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie 15 2,0 egzamin F

Psychoterapia dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Psychoterapia zaburzeń osobowości 30 3,0 egzamin F

Reklama społeczna 30 2,0 zaliczenie F

Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego 45 4,0 egzamin F

Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka 45 4,5 egzamin F

Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież 45 3,0 zaliczenie F

Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie 30 3,0 egzamin F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat) 30 3,0 zaliczenie F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład) 30 3,0 egzamin F

Sen i marzenia senne (ćwiczenia) 15 1,5 zaliczenie F

Sen i marzenia senne (wykład) 15 1,5 egzamin F

Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych 60 4,0 zaliczenie F
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Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (ćwiczenia) 30 4,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (wykład) 15 2,0 egzamin F

Stosowana analiza zachowania 45 4,0 egzamin F

Stosowana psychologia motywacji 30 3,0 egzamin F

Stres, readaptacja i jakość życia 30 3,0 egzamin F

Studium przypadku - warsztat metodologiczny 45 3,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (B) 15 1,0 zaliczenie F

Świadomość w ujęciu kognitywistycznym 30 4,0 egzamin F

Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości 45 3,0 zaliczenie F

The psychology of the refugee ‘’crisis’’ 30 4,0 egzamin F

Trauma dziecięca 30 2,5 egzamin F

Trening pamięci 45 3,5 egzamin F

Trening twórczego myślenia 45 3,0 zaliczenie F

Twórcze programy w edukacji. 30 3,0 egzamin F

Udział w badaniach naukowych w psychologii 30 3,0 zaliczenie F

Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty
jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii. 30 2,5 egzamin F
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Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Warsztat pracy psychologa szkolnego 60 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do bio-feedbacku 15 1,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium) 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład) 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do terapii zabawą 30 2,0 zaliczenie F

Współdziałanie 30 2,5 egzamin F

Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i
starszych. 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat) 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład) 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia psychologii śledczej 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia lękowe 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia psychotyczne 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji 30 3,0 egzamin F

Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 60 4,0 zaliczenie F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład) 30 3,0 egzamin F

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w
sytuacji kryzysu 30 3,0 egzamin F

Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej 30 3,0 egzamin F

Psychiatria kliniczna 45 4,0 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (wykład) 15 1,5 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F
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Seminarium magisterskie O

Student wybiera 1 przedmiot

Motywacja aktywności celowej i twórczej. Kontynuacja 30 - - F

Człowiek w sytuacjach granicznych. Wybrane zagadnienia z
psychologii i psychoterapii egzystencjalnej. Kontynuacja 30 - - F

Neuropsychologia eksperymentalna. Kontynuacja 30 - - F

Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń
pamięciowych. Kontynuacja 30 - - F

Seksualność człowieka. Kontynuacja 30 - - F

Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń
sennych. Kontynuacja 30 - - F

Procesy afektywne i poznawcze w zaburzeniach zachowania.
Kontynuacja 30 - - F

Psychologia płci i rodzaju. Społeczno-moralny rozwój człowieka w
biegu życia. Kontynuacja 30 - - F

Pogranicza poznania. Kontynuacja. 30 - - F

Rozwój myślenia naukowego w okresie dzieciństwa. Kontynuacja 30 - - F

Alternatywne antropologie psychologiczne 45 4,5 egzamin F

Analiza zachowania (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Analiza zachowania (wykład) 15 1,5 egzamin F

Applied Social Psychology 30 4,0 egzamin F

Badania nad skutecznością psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Bliskie związki 30 4,0 egzamin F

Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego 30 3,0 egzamin F

Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja a pamięć (wykład) 15 1,5 egzamin F

Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz
ich rodzin. 30 2,0 zaliczenie F

Diagnoza i rozwój małego dziecka 45 3,0 zaliczenie F

Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 45 4,5 egzamin F

Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych. 10 1,0 egzamin F

Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Dyskusje o nauce 30 3,0 egzamin F

Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych 45 4,5 egzamin F

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i
metody zaradcze 30 2,0 zaliczenie F

Employee Development in Organization 30 3,0 zaliczenie F
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Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii
ewolucyjnej 30 3,0 egzamin F

Fenomenologia w naukach kognitywnych 45 4,0 egzamin F

Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka 15 1,5 egzamin F

Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii 45 3,0 egzamin F

Interwencja kryzysowa 30 3,0 egzamin F

Human neuropsychology 15 2,0 egzamin F

Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka 30 3,0 egzamin F

Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania 45 3,5 egzamin F

Język migowy – kurs doskonalący 30 2,0 zaliczenie F

Język migowy – kurs podstawowy 30 2,0 zaliczenie F

Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna 30 2,0 zaliczenie F

Kompetencje emocjonalne w biegu życia 30 3,0 egzamin F

Kreatywność w reklamie 45 3,0 zaliczenie F

Kultura popularna i tożsamość 30 3,0 egzamin F

Kulturowe uwarunkowania rozwoju 30 3,0 egzamin F

Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych 15 1,5 zaliczenie F

Lateralizacja i asymetria mózgu 30 3,0 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium) 30 4,5 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład) 30 4,0 egzamin F

Logopedia 30 3,0 egzamin F

Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment 30 3,0 egzamin F

Metody badania pamięci prospektywnej 45 3,0 zaliczenie F

Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych 30 2,0 zaliczenie F

Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i
podejrzanych 45 3,5 egzamin F

Mózgowe podłoże świadomości 30 3,0 egzamin F

Neuronalne mechanizmy podmiotowości 30 3,0 egzamin F

Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy
neuropsychologicznej 45 5,5 egzamin F

Neuropsychology of sleep 15 2,0 egzamin F

Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją 30 2,0 zaliczenie F

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek? 30 3,0 egzamin F

Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć autobiograficzna 30 3,0 egzamin F
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Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu 30 3,0 egzamin F

Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe 30 3,0 egzamin F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności 30 3,0 egzamin F

Podstawy psychologii sądowej 30 3,0 egzamin F

Podstawy zarządzania organizacjami 30 3,0 egzamin F

Political Psychology 30 4,0 egzamin F

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną 45 3,0 zaliczenie F

Praktyki w ośrodku terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 30 4,0 egzamin F

Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy 45 4,0 egzamin F

Psychodydaktyka (ćwiczenia) 20 2,0 zaliczenie F

Psychodydaktyka (wykład) 10 1,0 egzamin F

Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki
klinicznej 30 4,0 egzamin F

Psychologia coachingu 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia kliniczna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia placebo (konwersatorium) 15 2,0 egzamin F

Psychologia placebo (wykład) 15 1,5 egzamin F

Psychologia rozwoju moralnego 45 4,5 egzamin F

Psychologia starzenia się i starości 30 4,0 egzamin F

Psychologia traumy 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia twórczości 30 3,0 egzamin F

Psychologia w szkole 45 4,5 egzamin F

Psychologia zdrowia 30 3,0 egzamin F

Psychologia zdrowia pracowników (warsztat) 45 2,0 zaliczenie F

Psychologia zdrowia pracowników (wykład) 30 3,0 egzamin F

Psychologia zeznań świadków 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego -
wykład monograficzny 15 1,5 egzamin F

Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy 30 3,0 egzamin F

Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych 30 3,0 egzamin F

Psychology of goals and self-regulation 30 4,0 egzamin F

Psychology of recruitment and selection 30 4,0 egzamin F

Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie 15 2,0 egzamin F

Psychoterapia dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Psychoterapia zaburzeń osobowości 30 3,0 egzamin F
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Reklama społeczna 30 2,0 zaliczenie F

Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego 45 4,0 egzamin F

Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka 45 4,5 egzamin F

Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież 45 3,0 zaliczenie F

Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie 30 3,0 egzamin F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat) 30 3,0 zaliczenie F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład) 30 3,0 egzamin F

Sen i marzenia senne (ćwiczenia) 15 1,5 zaliczenie F

Sen i marzenia senne (wykład) 15 1,5 egzamin F

Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych 60 4,0 zaliczenie F

Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (ćwiczenia) 30 4,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (wykład) 15 2,0 egzamin F

Stosowana analiza zachowania 45 4,0 egzamin F

Stosowana psychologia motywacji 30 3,0 egzamin F

Stres, readaptacja i jakość życia 30 3,0 egzamin F

Studium przypadku - warsztat metodologiczny 45 3,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (B) 15 1,0 zaliczenie F

Świadomość w ujęciu kognitywistycznym 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości 45 3,0 zaliczenie F

The psychology of the refugee ‘’crisis’’ 30 4,0 egzamin F

Trauma dziecięca 30 2,5 egzamin F

Trening pamięci 45 3,5 egzamin F

Trening twórczego myślenia 45 3,0 zaliczenie F

Twórcze programy w edukacji. 30 3,0 egzamin F

Udział w badaniach naukowych w psychologii 30 3,0 zaliczenie F

Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty
jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii. 30 2,5 egzamin F

Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Warsztat pracy psychologa szkolnego 60 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do bio-feedbacku 15 1,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium) 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład) 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do terapii zabawą 30 2,0 zaliczenie F

Współdziałanie 30 2,5 egzamin F

Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i
starszych. 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat) 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład) 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia psychologii śledczej 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia lękowe 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia psychotyczne 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 60 4,0 zaliczenie F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład) 30 3,0 egzamin F

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w
sytuacji kryzysu 30 3,0 egzamin F

Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej 30 3,0 egzamin F

Psychiatria kliniczna 45 4,0 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (wykład) 15 1,5 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Semestr 10

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie O

Student wybiera 1 przedmiot

Motywacja aktywności celowej i twórczej. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Człowiek w sytuacjach granicznych. Wybrane zagadnienia z
psychologii i psychoterapii egzystencjalnej. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Neuropsychologia eksperymentalna. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń
pamięciowych. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Seksualność człowieka. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń
sennych. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Procesy afektywne i poznawcze w zaburzeniach zachowania.
Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Psychologia płci i rodzaju. Społeczno-moralny rozwój człowieka w
biegu życia. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Pogranicza poznania. Kontynuacja. 30 5,0 zaliczenie F

Rozwój myślenia naukowego w okresie dzieciństwa. Kontynuacja 30 5,0 zaliczenie F

Alternatywne antropologie psychologiczne 45 4,5 egzamin F

Analiza zachowania (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Analiza zachowania (wykład) 15 1,5 egzamin F

Applied Social Psychology 30 4,0 egzamin F

Badania nad skutecznością psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Bliskie związki 30 4,0 egzamin F

Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Dezinformacja a pamięć (wykład) 15 1,5 egzamin F

Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz
ich rodzin. 30 2,0 zaliczenie F

Diagnoza i rozwój małego dziecka 45 3,0 zaliczenie F

Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 45 4,5 egzamin F

Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych. 10 1,0 egzamin F

Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Dyskusje o nauce 30 3,0 egzamin F

Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych 45 4,5 egzamin F

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i
metody zaradcze 30 2,0 zaliczenie F

Employee Development in Organization 30 3,0 zaliczenie F

Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii
ewolucyjnej 30 3,0 egzamin F

Fenomenologia w naukach kognitywnych 45 4,0 egzamin F

Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka 15 1,5 egzamin F

Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka 30 3,0 egzamin F

Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii 45 3,0 egzamin F

Interwencja kryzysowa 30 3,0 egzamin F

Human neuropsychology 15 2,0 egzamin F

Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania 45 3,5 egzamin F

Język migowy – kurs doskonalący 30 2,0 zaliczenie F

Język migowy – kurs podstawowy 30 2,0 zaliczenie F

Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna 30 2,0 zaliczenie F

Kompetencje emocjonalne w biegu życia 30 3,0 egzamin F

Kreatywność w reklamie 45 3,0 zaliczenie F

Kultura popularna i tożsamość 30 3,0 egzamin F

Kulturowe uwarunkowania rozwoju 30 3,0 egzamin F

Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych 15 1,5 zaliczenie F

Lateralizacja i asymetria mózgu 30 3,0 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium) 30 4,5 egzamin F

Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład) 30 4,0 egzamin F

Logopedia 30 3,0 egzamin F

Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metody badania pamięci prospektywnej 45 3,0 zaliczenie F

Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych 30 2,0 zaliczenie F

Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków i
podejrzanych 45 3,5 egzamin F

Mózgowe podłoże świadomości 30 3,0 egzamin F

Neuronalne mechanizmy podmiotowości 30 3,0 egzamin F

Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy
neuropsychologicznej 45 5,5 egzamin F

Neuropsychology of sleep 15 2,0 egzamin F

Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją 30 2,0 zaliczenie F

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek? 30 3,0 egzamin F

Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych 30 2,0 zaliczenie F

Pamięć autobiograficzna 30 3,0 egzamin F

Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu 30 3,0 egzamin F

Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe 30 3,0 egzamin F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności 30 3,0 egzamin F

Podstawy psychologii sądowej 30 3,0 egzamin F

Podstawy zarządzania organizacjami 30 3,0 egzamin F

Political Psychology 30 4,0 egzamin F

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną 45 3,0 zaliczenie F

Praktyki w ośrodku terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 30 4,0 egzamin F

Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy 45 4,0 egzamin F

Psychodydaktyka (ćwiczenia) 20 2,0 zaliczenie F

Psychodydaktyka (wykład) 10 1,0 egzamin F

Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki
klinicznej 30 4,0 egzamin F

Psychologia coachingu 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia kliniczna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia placebo (konwersatorium) 15 2,0 egzamin F

Psychologia placebo (wykład) 15 1,5 egzamin F

Psychologia rozwoju moralnego 45 4,5 egzamin F

Psychologia starzenia się i starości 30 4,0 egzamin F

Psychologia traumy 30 2,0 zaliczenie F

Psychologia twórczości 30 3,0 egzamin F

Psychologia w szkole 45 4,5 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia zdrowia 30 3,0 egzamin F

Psychologia zdrowia pracowników (warsztat) 45 2,0 zaliczenie F

Psychologia zdrowia pracowników (wykład) 30 3,0 egzamin F

Psychologia zeznań świadków 15 2,0 egzamin F

Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego -
wykład monograficzny 15 1,5 egzamin F

Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy 30 3,0 egzamin F

Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych 30 3,0 egzamin F

Psychology of goals and self-regulation 30 4,0 egzamin F

Psychology of recruitment and selection 30 4,0 egzamin F

Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie 15 2,0 egzamin F

Psychoterapia dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Psychoterapia zaburzeń osobowości 30 3,0 egzamin F

Reklama społeczna 30 2,0 zaliczenie F

Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego 45 4,0 egzamin F

Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka 45 4,5 egzamin F

Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież 45 3,0 zaliczenie F

Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie 30 3,0 egzamin F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat) 30 3,0 zaliczenie F

Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład) 30 3,0 egzamin F

Sen i marzenia senne (ćwiczenia) 15 1,5 zaliczenie F

Sen i marzenia senne (wykład) 15 1,5 egzamin F

Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych 60 4,0 zaliczenie F

Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych 30 2,0 zaliczenie F

Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (ćwiczenia) 30 4,0 zaliczenie F

Stereotypes and prejudice (wykład) 15 2,0 egzamin F

Stosowana analiza zachowania 45 4,0 egzamin F

Stosowana psychologia motywacji 30 3,0 egzamin F

Stres, readaptacja i jakość życia 30 3,0 egzamin F

Studium przypadku - warsztat metodologiczny 45 3,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka naukowa (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B) 15 1,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii organizacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sądowej (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychologii sportu (B) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (A) 15 1,0 zaliczenie F

Ścieżka psychoterapii (B) 15 1,0 zaliczenie F

Świadomość w ujęciu kognitywistycznym 30 4,0 egzamin F

Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce 30 2,0 zaliczenie F

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości 45 3,0 zaliczenie F

The psychology of the refugee ‘’crisis’’ 30 4,0 egzamin F

Trauma dziecięca 30 2,5 egzamin F

Trening pamięci 45 3,5 egzamin F

Trening twórczego myślenia 45 3,0 zaliczenie F

Twórcze programy w edukacji. 30 3,0 egzamin F

Udział w badaniach naukowych w psychologii 30 3,0 zaliczenie F

Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty
jako podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii. 30 2,5 egzamin F

Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Warsztat pracy psychologa szkolnego 60 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do bio-feedbacku 15 1,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium) 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład) 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej 30 3,0 egzamin F

Wprowadzenie do terapii rodzin 30 2,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do terapii zabawą 30 2,0 zaliczenie F

Współdziałanie 30 2,5 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych i
starszych. 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat) 30 2,0 zaliczenie F

Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład) 30 3,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia psychologii śledczej 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia lękowe 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia psychotyczne 15 1,5 egzamin F

Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji 30 3,0 egzamin F

Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 60 4,0 zaliczenie F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład) 30 3,0 egzamin F

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej w
sytuacji kryzysu 30 3,0 egzamin F

Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej 30 3,0 egzamin F

Psychiatria kliniczna 45 4,0 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (wykład) 15 1,5 egzamin F

Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium) 15 1,5 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wprowadzenie do psychologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5ca756969aea4.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A01

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii jako nauki. Przekazanie wiedzy na temat
najważniejszych koncepcji teoretycznych w psychologii w ujęciu systematycznym. Zapoznanie studentów
z podstawowymi zasadami prowadzenia badań psychologicznych. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu
problemów podejmowanych przez psychologię jako naukę. Uświadomienie słuchaczom różnic między naukowym
a nienaukowym (np. zdroworozsądkowym) wyjaśnieniem zachowania ludzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 najważniejsze pojęcia z zakresu psychologii jako nauki. PSYF_K3_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2 najważniejsze koncepcje teoretyczne w psychologii. PSYF_K3_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 odróżnić naukowe od nienaukowego (np.
zdroworozsądkowego) wyjaśnienie zachowania ludzi. PSYF_K3_U01 egzamin pisemny,

zaliczenie

U2 wskazać najważniejsze obszary badań naukowych
w psychologii. PSYF_K3_U01 egzamin pisemny

U3 sformułować psychologiczne wyjaśnienie prostych
efektów z zakresu badań nad zachowaniem człowieka. PSYF_K3_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 merytorycznej dyskusji na temat naukowego
wyjaśnienie zachowania człowieka. PSYF_K3_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
192

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Psychologia jako nauka: tożsamość psychologii W1, U1

2. Poznanie jako przedmiot badania psychologicznego W1, U2

3. Emocje i motywacja jako czynniki wpływające na dynamikę zachowania W2, U2, U3

4. Różnice indywidualne: osobowość, temperament, inteligencja W2, U2

5. Badania psychologiczne a praktyka W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Zaliczenie testu zwierającego 40 pytań z pięcioma możliwościami wyboru,
jedna odpowiedź jest poprawna. Zaliczenie wymaga minimum 20
poprawnych odpowiedzi.

ćwiczenia zaliczenie
Regularna obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności) Aktywny udział w
zajęciach (dyskusjach, burzach mózgów) Zaliczenie dwóch kolokwiów
pisemnych
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Biologiczne mechanizmy zachowania I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5cc6f6cb495dd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A02a

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawami wiedzy o budowie i funkcjach
układu nerwowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę na temat specyfiki dziedzin
wchodzących w skład neuronauk oraz stosowanymi
w nich metodami badawczymi.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2
student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
wybranych procesów poznawczych, percepcyjnych
oraz mechanizmów kontroli ruchowej.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3 student posiada wiedzę na temat wybranych schorzeń
neurologicznych.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4 student posiada wiedzę na temat budowy i zasad
funkcjonowania komórek nerwowych PSYF_K3_W05 egzamin pisemny,

zaliczenie

W5 student posiada wiedzę na temat zasad przekaźnictwa
sygnałów w układzie nerwowym. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny,

zaliczenie

W6 student posiada wiedzę na temat budowy
anatomicznej układu nerwowego oraz jego rozwoju. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić wpływ czynników o charakterze biologicznym
przy wyjaśnianiu zachowania ludzi.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2 wyjaśnić działanie mózgu w odniesieniu do wybranych
elementarnych i złożonych funkcji psychicznych.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznać oraz zinterpretować biologiczne źródła
zmian w zachowaniu człowieka PSYF_K3_K05 egzamin pisemny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zagadnienia ogólne W1, U1, K1

2. Co to jest biopsychologia? W1, U1, K1

3. Metody badania mózgu. W1, U1, K1

4. Ewolucja układu nerwowego, rozwój mózgowia. W6, U1, K1

5. Asymetria funkcjonalna i język. W2, W3, U1, U2, K1

6. Pamięć (mechanizmy systemowe). W2, W3, U1, U2, K1

7. Elementy neurologii. W1, W3, U1, U2, K1

8. Ogólne prawa percepcji. W2, W5, U1, U2, K1

9. Korowe mechanizmy percepcji wzrokowej, percepcja barw. W2, W6, U1, U2, K1

10. Uwaga i świadomość. W2, W3, U1, U2, K1

11. Kontrola poznawcza - podłoże mózgowe. W2, W3, U1, U2, K1

12. Budowa komórki nerwowej. W4, W5, U1, K1

13. Potencjał czynnościowy i spoczynkowy. W4, W5, U1, K1

14. Przekaźnictwo chemiczne. W4, W5, U1, K1

15. Układy neuromodulacyjne. W4, W5, U1, K1

16. Podstawy neuroanatomii. W6, U1, K1

17. Budowa układu wzrokowego i mechanizmy fotorecepcji. W2, W5, W6, U1, U2, K1

18. Układ słuchowy i równowaga. W2, W5, W6, U1, U2, K1

19. Układ czucia somatycznego. W2, W5, W6, U1, U2, K1

20. Mechanizmy kontroli ruchowej. W2, W3, W5, W6, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia: 50% + 1.

ćwiczenia zaliczenie Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione).
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Metodologia I - metody badań ilościowych z elementami statystyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5cc6f6cb6856a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A03a

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 35, ćwiczenia: 30, tutorial: 15

Liczba
punktów ECTS
8.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę wiedzy naukowej i metod jej gromadzenia
PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W17

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 podstawy statystyki opisowej i wnioskowania
statystycznego

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić wiarygodność źródeł wiedzy, odróżnić
wiedzę naukową od popularnej

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17

zaliczenie pisemne,
projekt
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U2 czytać ze zrozumieniem doniesienia z badań
empirycznych

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17

zaliczenie pisemne,
projekt

U3 zastosować proste metody analizy statystycznej
w praktyce

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 promowania i popularyzacji właściwych standardów
naukowych PSYF_K3_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 35

ćwiczenia 30

tutorial 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Informacja naukowa 1: specyfika poznania naukowego, społeczny mechanizm
dochodzenia do wiedzy naukowej, przedmiot i metody wymiany informacji
naukowej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Informacja naukowa 2: konstrukcja typowego doniesienia z badań, bibliograficzne
bazy danych W1, W2, U1, U2, U3, K1

3. Pomiar, zmienne, skale W1, W2, U1, U2, U3, K1

4. Typy badań naukowych. Korelacja a przyczynowość W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Co decyduje o wiarygodności badań? Operacjonalizacja. Plany eksperymentalne. W1, W2, U1, U2, U3, K1
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6. Badania w praktyce: typowe ograniczenia trafności, kwestie etyczne W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Miary położenia i dyspersji. Graficzna prezentacja danych W1, W2, U1, U2, U3, K1

8. Korelacja i regresja W1, W2, U1, U2, U3, K1

9. Rozkład normalny. Standaryzacja W1, W2, U1, U2, U3, K1

10. Podstawy wnioskowania statystycznego. Estymacja W1, W2, U1, U2, U3, K1

11. Weryfikacja hipotez statystycznych W1, W2, U1, U2, U3, K1

12. Najprostsze testy parametryczne i nieparametryczne W1, W2, U1, U2, U3, K1

13. Ogólny model liniowy, analiza wariancji, analiza regresji W1, W2, U1, U2, U3, K1

14. Wielozmiennowe metody eksploracyjne W1, W2, U1, U2, U3, K1

15. Wielozmiennowe metody konfirmacyjne W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu testowego

ćwiczenia zaliczenie pisemne Zdanie kolokwiów, przygotowanie poprawnego projektu

tutorial projekt obecność, przygotowanie poprawnego projektu
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Wprowadzenie do filozofii w elementami logiki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5cc6f6cb8494d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WFz.IPs-N-A04

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi podstawowymi zagadnieniami z zakresu filozofii
teoretycznej (tj. ontologii, epistemologii, i logiki). W szczególności dyskutowane będą zagadnienia filozoficzne
zbliżone do przedmiotu badań psychologicznych, takie jak, reguły poprawnego rozumowania; zakres, źródła,
i struktura poznania; natura umysłu i jego miejsce w świecie przyrody.

C2 Kolejnym celem jest zapoznanie studentów z naturą argumentacji logicznej i filozoficznej poprzez studiowanie
wybranych argumentów. W tym procesie pogłębiona zostanie umiejętność precyzyjnego i krytycznego myślenia.

C3 Dodatkowo celem kursu jest zaznajomienie studentów z europejską tradycją filozoficzną poprzez dyskusje
wybranych klasycznych i współczesnych tekstów filozoficznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawowe zagadnienia i kontrowersje
w dziedzinie teorii poznania, takie jak pytanie
o naturę wiedzy, jej źródła, i granice.

PSYF_K3_W03
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2
student zaznajomiony jest wybranymi poglądami
części filozofów klasycznych i współczesnych dzięki
studiom tekstów źródłowych.

PSYF_K3_W03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3 student zna podstawowe poglądy w zakresie filozofii
umysłu. PSYF_K3_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W4 student zna wybrane argumenty filozoficzne, ich
charakterystykę i strukturę. PSYF_K3_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie

W5 student rozumie na czym polega poprawna logicznie
argumentacja. PSYF_K3_W02 egzamin pisemny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się podstawowymi pojęciami
epistemologicznymi takimi jak wiedza, przekonanie,
i uzasadnienie i przy ich pomocy ocenia wartość
tekstów naukowych.

PSYF_K3_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie

U2 odróżniać rozumowania logicznie poprawne
od logicznie niepoprawnych. PSYF_K3_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3 rozpoznać niektóre założenia filozoficzne leżące
u podstaw wybranych teorii umysłu. PSYF_K3_U03 egzamin pisemny,

zaliczenie

U4
student jest w stanie odnieść wybrane wyniki
psychologiczne w zakresie poznania, woli,
i świadomości, do poszczególnych
zagadnień epistemologii i filozofii umysłu.

PSYF_K3_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 argumentować w sposób logiczny oraz sprawdzać
logiczną poprawność argumentów innych ludzi. PSYF_K3_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2
student jest w stanie konstruować i oceniać
argumenty filozoficzne w dziedzinie podstaw
epistemologii, ontologii, i logiki.

PSYF_K3_K03 egzamin pisemny,
zaliczenie

K3
student jest świadom ludzkich ograniczeń
poznawczych i przyjmuje krytyczną podstawę wobec
procesów i wytworów poznawczych własnych
i cudzych.

PSYF_K3_K03 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30
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przygotowanie do ćwiczeń 55

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 35

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Natura rozumowań logicznych. W5, U2, K1

2. Podstawy epistemologii. W1, W2, W4, U1, U4, K2,
K3

3. Podstawy filozofii umysłu. W2, W3, W4, W5, U3, U4,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie z ćwiczeń, min. 45% możliwych punktów
uzyskanych podczas egzaminu pisemnego.

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie Obecność na zajęciach, zaliczenie testów znajomości lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność podczas ćwiczeń jest obowiązkowa. Kurs ma charakter wprowadzający; przed studentem nie są stawiane
wymagania wstępne.
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Biologiczne mechanizmy zachowania II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc6f6cbee0df.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A02b

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowym celem kursu jest prezentacja aktualnej wiedzy dotyczącej mózgowego podłoża wybranych
złożonych funkcji psychicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
ruchów dowolnych. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny
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W2 student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
reakcji emocjonalnych.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W07 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
pamięci oraz mowy.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

W4 student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
zaburzeń psychicznych oraz uzależnień

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W07 egzamin pisemny

W5 student posiada wiedzę na temat biologicznego
podłoża zróżnicowania płciowego PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić wpływ czynników o charakterze biologicznym
przy wyjaśnianiu zachowania ludzi PSYF_K3_U05 egzamin pisemny

U2 wyjaśnić działanie mózgu w odniesieniu do złożonych
funkcji psychicznych

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznać oraz zinterpretować biologiczne źródła
zmian w zachowaniu człowieka PSYF_K3_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Mózgowe podłoże pamięci i uczenia się. W3, U1, U2, K1

2. Kontrola ruchów dowolnych i jej zaburzenia W1, U1, K1

3. Mózgowe podłoże posługiwania się mową. W3, U1, U2, K1

4. Mózgowe podłoże emocji. W2, U1, U2, K1
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5. Mózgowe podstawy poznania społecznego. W2, U1, U2, K1

6. Zaburzenia psychiczne W4, U1, U2, K1

7. Mózgowe podłoże uzależnień. W4, U1, U2, K1

8. Biologiczne podłoże płci. W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem dydaktycznym kursu jest zapoznanie studentów z mózgowymi podstawami złożonych funkcji psychicznych. W trakcie
kursu omówione zostaną zagadnienia: mózgowego podłoża mechanizmów pamięci, emocji, uczenia się, rytmów
okołodobowych oraz mowy. Przedstawiona zostanie mózgowa organizacja ruchów dowolnych oraz zaburzenia funkcji
motorycznych wynikające z chorób neurodegeneracyjnych. Uwzględnione zostaną także zagadnienia chorób psychicznych
oraz mózgowego podłoża uzależnień.
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Historia myśli psychologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc6f6cc14f87.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A05

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Prezentacja najważniejszych kierunków i szkół psychologicznych, jako różniących się od siebie i stale się
rozwijających strategii poznawania człowieka (nie zaś niezmiennych i raz na zawsze ustalonych poglądów na jego
psychikę). Charakterystyka przełomowych momentów mających kluczowy wpływ na dzieje myśli psychologicznej.
Wykazanie, że podejście mentalistyczne, pierwszoosobowe (first-person point of view) i fizykalistyczne,
trzecioosobowe (third-person point of view) to dwie podstawowe perspektywy psychologii. Ewolucja psychologii
jako przejście od ujęcia pierwszoosobowego do ujęcia trzecioosobowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna historię psychologii jako nauki, jak również historię
myśli psychologicznej. Rozumie procesy zachodzące
w toku rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej,
powstawanie i zanikanie paradygmatów w psychologii.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki.

PSYF_K3_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przedstawić historię naukowej psychologii.
Prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne.
Potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń
psychologicznych. Umie wymienić i przedstawić
poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej
psychologii.

PSYF_K3_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów
starożytnych. Współczesne teorie i badania umieszcza
w szerszej perspektywie historycznej. Docenia wartość
wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach
kształtowania się naukowej psychologii. Rozumie
konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe
życie.

PSYF_K3_K02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza źródeł historycznych 15

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
187

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Różne możliwe sposoby uprawiania historii myśli psychologicznej. Dane
pierwszoosobowe (first person data psychology) i dane trzecioosobowe (third
person data psychology), jako podstawowe źródła wiedzy psychologicznej.

W1, U1, K1

2.
Prehistoria psychologii. Geneza pojęcia duszy. Platońska i arystotelesowska
koncepcja duszy oraz wynikające z nich sposoby uprawiania psychologii.
Charakterystyki duszy oraz jej związków z ciałem i światem w tych koncepcjach.

W1, U1, K1

3.
Problem psychofizyczny (mind-body problem) oraz jego konsekwencje dla myśli
psychologicznej. Monistyczne oraz dualistyczne rozwiązania problemu
psychofizycznego.

W1, U1, K1

4.
Powstanie psychologii świadomości, jako efekt ewolucji koncepcji duszy.
Okoliczności i przesłanki powstania klasycznej psychologii świadomości. Problem
introspekcji: czy człowiek posiada „uprzywilejowany dostęp” (privileged access)
do swojej psychiki?

W1, U1, K1

5.

Klasyczna psychologia świadomości i klasyczna koncepcja świadomości. Atomizm,
asocjacjonizm, introspekcjonizm, paralelizm psychofizyczny. Zasada stałości
(Konstanzannahme) i teoria specyficznych energii zmysłowych Johannesa Müllera
(Gesetz der spezifischen Sinnesenergien). Edwarda Titchenera obrona
strukturalizmu.

W1, U1, K1

6.

Nieklasyczne wersje psychologii, jako nauki o świadomości. O różnicy między
fenomenami psychicznymi i fizycznymi (Franz Brentano). Strumień świadomości
(William James). Psychologia wyjaśniająca (erklärende Psychologie) vs
psychologia opisowa (beschreibende Psychologie) (Wilhelm Dilthey).
Funkcjonalizm (John R. Angell). Psychologia postaci (Gestaltpsychologie). Psychika
jako rzecz i jako relacja. Strukturalizm i funkcjonalizm.

W1, U1, K1

7.
Psychologia nieświadomości oraz psychopatologia. Nieświadomość przed
Freudem: Plotyn, Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Friedrich Herbart, Carl Gustav
Carus, Eduard von Hartmann. „Odkryta, utracona, odzyskana” (found, lost,
regained): znaczenie idei nieświadomości w obrębie współczesnej psychologii.

W1, U1, K1

8.

Ruch magnetyzerski (Franz Anton Mesmer, Markiz de Puysegur) oraz wkład
psychopatologii (Philippe Pinel, Moreau de Tours, Pierre Janet) w rozumienie
nieświadomości. Hipnoza, automatyzmy i dysocjacja. Osobowości naprzemienne i
histeria. Théodore Flournoy „Z Indii na Marsa” (From India To The Planet Mars).
Narodziny psychoanalizy klasycznej (Sigmund Freud).

W1, U1, K1

9.
Typologia temperamentów (Hipokrates. Galen), fizjonomika (Lavater) i frenologia
(Franz Joseph Gall) oraz typologia konstytucjonalna (Ernst Kretschmer, William
Sheldon).

W1, U1, K1

10.
Geneza behawioryzmu: refleksologia rosyjska (Iwan Pawłowicz Pawłow),
psychologia zwierząt (Edward Thorndike, C. Lloyd Morgan), pozytywizm (Auguste
Comte) i pragmatyzm (Charles Sanders Peirce).

W1, U1, K1

11.

Behawioryzm (John B. Watson) i neobehawioryzm (Edward C. Tolman, Donald O.
Hebb). Podstawowe metodologiczne problemy behawioryzmu. Jacob Robert
Kantor i Stanley Smith Stevens (mentalizm, operacjonizm, terminy teoretyczne
versus terminy empiryczne). Burrhus F. Skinner i zdarzenia prywatne (private
events).

W1, U1, K1

12.
Rewolucja poznawcza w psychologii: „człowiek maszyna” (Julien Offray de La
Mettrie), „Test Turinga” i metafora komputerowa. Alen Newell i Herbert Simon
(General Problem Solver).

W1, U1, K1

13.
Historia polskiej myśli psychologicznej w zarysie. Okres przednaukowy: Michał
Wiszniewski i „Charaktery rozumów ludzkich”. Pierwsze projetkty uprawiania
psychologii, jako nauki: Józef Kremer, Michał Lipiński, Julian Ochorowicz.

W1, U1, K1
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14.
Historia polskiej myśli psychologicznej w zarysie. Okres naukowy: Władysław
Heinrich i pierwsze laboratorium psychologiczne, Kazimierz Twardowski i „Szkoła
Lwowska”, Edwarda Abramowskiego badania nad podświadomością.

W1, U1, K1

15.
Historia polskiej myśli psychologicznej w zarysie. Tragiczne dzieje polskiej
psychoanalizy (Ludwik Jekels, Eugenia Sokolnicka, Jan Władysław Nelken, Gustaw
Bychowski, Roman Markuszewicz, Maurycy Bornsztajn).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin testowy z materiału zawartego w literaturze oraz zagadnień
omawianych na wykładach i ćwiczeniach (za 100 punktów). Połowa pytań
pochodzi od wykładowcy, połowa od prowadzących ćwiczenia. Za całość
zajęć można otrzymać maksymalnie 120 punktów (zaliczenie od 60
punktów).

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Uczestnictwo w ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecności), aktywność
na zajęciach, zaliczenie dwóch kolokwiów oraz praca semestralna
(opcjonalnie).
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Psychologia poznawcza I - podstawowe procesy poznawcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc6f6cc303be.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A06a

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi modelami umysłu opisywanymi w literaturze (modele
blokowe, modele modułowe, modele sieciowe). Omawiane będą również podstawowe formy reprezentacji
umysłowych (m.in. wyobrażenia, obrazy umysłowe, reprezentacje werbalne, pojęcia, schematy). Duża część zajęć
poświęcona będzie omówieniu teorii podstawowych procesów poznawczych (percepcja, świadomość, uwaga,
kontrola poznawcza). Opisywana tematyka zostanie omówiona z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej.
Wykłady będą bogato ilustrowane wynikami badań empirycznych i przykładami z życia codziennego. Omawiana
tematyka analizowana będzie w perspektywie interdyscyplinarnej, tj. w kontekście modeli kognitywistycznych,
a także wyników badań procesów poznawczych z perspektywy neuronauki. W ramach ćwiczeń prezentowane
będą wybrane metody eksperymentalne psychologii poznawczej. Uczestnicy będą uczyć się analizować
i interpretować wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem najpopularniejszych paradygmatów
badawczych. Kurs kanonu psychologicznego prezentuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii procesów
poznawczych. Zajęcia poświęcone będą problematyce funkcjonowania umysłu oraz przebiegowi podstawowych
procesów przetwarzania informacji.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
badania i teorie z zakresu problematyki percepcji,
uwagi, świadomości, kontroli poznawczej oraz modeli
umysłu

PSYF_K3_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

opisać podstawowe paradygmaty badawcze
stosowane w badaniach percepcji, uwagi,
świadomości, kontroli poznawczej; potrafi poddać
krytycznej analizie podstawe teorie dotyczące
powyższych zaagadnień

PSYF_K3_U06 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zastosowania podstaw wiedzy o funkcjonowaniu
poznawczym człowieka do wyjaśniania zachowania
w kontekście innych subdyscyplin psychologii

PSYF_K3_K06 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
modele umysłu opisywane w literaturze (modele blokowe, modele modułowe,
modele sieciowe): podstawowe założenia, dowody empiryczne, zalety i wady
ujęcia, problem reprezentacji

W1, U1, K1
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2.
percepcja: modele klasyczne, percepcja odgórna, percepcja oddolna,
konstruktywizm, percepcja a działanie, neurobiologiczne teorie percepcji, metody
badania percepcji, wyobraźnia wzrokowa a percepcja

W1, U1, K1

3. uwaga: funcje uwagi, metody pomiaru różnych aspektów uwagi, klasyczne modele
uwagi, neurobiologiczne modele uwagi W1, U1, K1

4. świadomość: modele świadomości, świadomość a uwaga, neurobiologiczne
modele świadomości, metody badania świadomości W1, U1, K1

5.
kontrola poznawcza i automatyzacja: modele teoretyczne kontroli poznawczej,
metody pomiaru kontroli poznawczej, jednorodność procesów kontroli,
neurobiologia procesów kontroli, kontrola poznawcza a automatyzacja

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin testowy (pytania zamknięte, jednokrotny wybór, próg zaliczenia:
egzamin składa się z 65 pytań, należy udzielić 33 poprawnych
odpowiedzi)

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
praca pisemna na podstawie wybranego artykułu naukowego; dwa
kolokwia (każde składa się z 8 pytań półotwartych, 6 pytań otwartych;
należy zdobyć 11/20 punktów); praca dodatkowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak - kurs podstawowy
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Psychologia emocji i motywacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc2ee1e34210.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A07

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie podstawowych teoretycznych i metodologicznych problemów badań w zakresie emocji
i motywacji, prezentacja kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej
i współcześnie, wskazanie na ważniejsze prawidłowości, związane z tymi procesami psychicznymi.

C2
Procesy emocjonalne omawiane są z uwagi na genezę, strukturę, i funkcje w ujęciu biologistycznym
(ewolucjonistycznym) i poznawczym (konstruktywistycznym). Punktem wyjścia dla problematyki motywacji są
pojęcia podmiotu i sprawcy, a Weinerowska metafora człowieka-„maszyny” i człowieka-„Boga” wyznacza
klasyfikację i charakterystykę podstawowych mechanizmów motywacyjnych.

C3 Charakteryzuje się współczesne teorie emocji i motywacji oraz specyficzne dla nich strategie, procedury i techniki
badawcze.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Podstawowy teoretyczne i metodologicznych
problemów badań w zakresie emocji i motywacji,
kierunków i tendencji rozwoju tej problematyki
w perspektywie historycznej i współcześnie

PSYF_K3_W07 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2
Ważniejsze prawidłowości, związane z  procesami
emocjonalnymi i motywacyjnymi, ich status,
możliwości wyjaśniające, ograniczenia

PSYF_K3_W07 egzamin pisemny,
zaliczenie

W3
Specyfika badań w dziedzinie emocji i motywacji,
typowe strategie, procedury, metody i techniki
badawcze oraz diagnostyczne

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posłużyć się wiedza z dziedziny emocji i motywacji,
zna i umie zastosować odpowiednią terminologię,
może przyswajać ze zrozumieniem literaturę naukową
z tego zakresu.

PSYF_K3_U07 egzamin pisemny,
zaliczenie

U2
Potrafi samodzielnie lub w zespole zaprojektować oraz
zrealizować badania empiryczne i diagnostyczne
w tym obszarze

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozpoznawania ekspresji i znaczenia zachowania
wywołanego emocjami, dostrzegania problemow
z wyrażaniem i kontrolą emocji; identyfikuje specyfikę
różnych rodzajów motywacji, ich strukturę oraz
funkcje

PSYF_K3_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do ćwiczeń 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. (wykład) Wprowadzenie. Rozumienie emocji w różnych koncepcjach
psychologicznych i w kontekście społecznym oraz kulturowym. W1

2.
(wykład) Paradygmat naturalistyczny i antynaturalistyczny w psychologii i
badaniach nad emocjami. Badania nad miłością w obu paradygmatach
(Sternberg-Wojciszke vs. de Rougemont)

W1

3. (wykład) Przegląd strategii, metod i technik badawczych specyficznych dla
problematyki psychologii emocji W1, W3

4. (wykład) Konteksty teoretyczne w badaniu emocji: fizjologiczna,
ewolucjonistyczna, ”neuro” (Damasio vs LeDoux). W1, W3

5. (wykład) Konteksty teoretyczne w badaniu emocji: psychoanalityczny, poznawczy,
fenomenologiczny W1, W3

6. (wykład) Całościowe ujecie procesów emocjonalnych w kontekście działania: R.S.
Lazarusa koncepcja emocji. Wartościowanie jako proces podstawowy dla emocji. W1, W2

7. (wykład) Geneza, struktura i funkcje procesów emocjonalnych w ujęciu psycho-
ewolucyjnym i poznawczym. W1, U2

8. (wykład) Specyfika problematyki motywacji w psychologii. Rozumienie motywacji.
Problemy metodologiczne, teoretyczne i badawcze. W1, W2, U2

9.
(wykład) Podstawowa terminologia w świetle genezy i struktury procesów
motywacyjnych. Historia problematyki motywacji w ujęciu naukoznawczym i
metaforycznym.

W1, U1

10.
(wykład) Kryteria „dobrej” teorii motywacji. Rodzaje podstawowych mechanizmów
motywacyjnych ich specyfika i funkcje: instynkt, popęd, aktywność celowa,
zamiary i dążenia

W1, U2, K1

11. (wykład) Problematyka podmiotu i sprawstwa. Pojęcie "self" we współczesnych
koncepcjach motywacji. W1, W3, K1

12. (wykład) Motywacyjne mechanizmy homeostatyczne i ich specyfika. W2, U1, K1

13. (wykład) Motywacyjne mechanizmy heterostatyczne i transgresyjne W2, U1, K1

14. (wykład) Podstawy, założenia i ograniczenia podejścia psychoewolucyjnego i
poznawczego. Typowe strategie badawcze. Stosowane metody W3, U2, K1

15. (wykład) Wybrane zastosowania wiedzy o emocjach i motywacji W2, U1, K1

16. (ćwiczenia) Organizacja zajęć, wymagania, lektury, praca pisemna. Co to są
emocje i czym jest motywacja? W1, W2

17. (ćwiczenia) Klasyczne i współczesne teorie emocji. Przegląd problematyki –
kontrowersje, ważne pytania. Specyfika kulturowa emocji. W1, U1

18.
(ćwiczenia) Badanie procesu emocjonalnego. Przegląd strategii, metod i technik
badawczych. Wskaźniki procesu emocjonalnego i ich właściwości. Badania nad
zwierzętami.

W3, K1

19. (ćwiczenia) Dyspozycje i postawy związane z emocjami. Różnice indywidualne.
Nastrój i jego regulacja. W2, U1
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20. (ćwiczenia) Funkcje regulacyjne emocji. Przykłady z dziedziny zachowań
indywidualnych i społecznych. W2, U1

21. (ćwiczenia) Taksonomia ludzkich emocji. W2, K1

22. (ćwiczenia) Irracjonalność czy racjonalność emocji? Fenomenologiczny opis
smutku. W2, K1

23. (ćwiczenia) Rozpoznawanie emocji U1, K1

24. (ćwiczenia) Patologia procesów emocjonalno-motywacyjnych. U1, K1

25. (ćwiczenia) Podstawowe mechanizmy motywacyjne w świetle analizy
różnorodnych koncepcji. W2, U1, K1

26. (ćwiczenia) Metody badania motywacji i procesu motywacyjnego. W3, U2

27. (ćwiczenia) Podmiotowa geneza motywacji: sprawstwo, samoregulacja, kontrola,
poczucie własnej wartości. W2, U1, K1

28. (ćwiczenia) Motywacje homeostatyczne. Specyfika mechanizmów popędu głodu. W2, U1, K1

29. (ćwiczenia) Heterostatyczne mechanizmy motywacyjne: motywacja
autonomiczna. W2, U1, K1

30. (ćwiczenia) Charakterystyka motywacji celowej. W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie po uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi plus jeden.

ćwiczenia zaliczenie Uzyskanie ze sprawdzianów, zadań, prezentacji połowy punktów plus
jeden.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach, tj. na wykładzie i na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.
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Etyka zawodu psychologa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc6f6cc4f0ce.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A08

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

posiada wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej
i wiedzę poszerzoną z zakresu etyki zawodu. Zna
podstawowe stanowiska w etyce i zasady
rozumowania etycznego. Jest świadomy/a
najpoważniejszych dylematów etycznych związanych
z wykonywaniem zawodu psychologa. Zna
podstawowe standardy etyczno-zawodowe,
wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce
(KE-ZP) i w innych krajach, szczególnie zaś regulacje
o charakterze międzynarodowym (kodeks EFPA,
Deklaracja IUPsyS). Zna podstawy prawne
i organizację wykonywania zawodu psychologa
w Polsce i Unii Europejskiej. Posiada wiedzę na temat
praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta.

PSYF_K3_W15 zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki
zawodu psychologa. Potrafi rozpoznać najważniejsze
problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu.
Potrafi przeprowadzić rozumowanie etyczne. Umie
przytoczyć standardy, obowiązujące psychologa
w danych okolicznościach i zastosować je
do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno –
zawodowych w konkretnej sytuacji. W sposób
kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu
ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta,
jak również na kodeksy etyczno zawodowe krajowe,
europejskie i ogólnoświatowe. Potrafi wskazać akty
prawne, obowiązujące psychologa w trakcie
wykonywania czynności zawodowych w danym
obszarze życia zawodowego.

PSYF_K3_U15 zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu
zawodu psychologa. Z szacunkiem i życzliwością
odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie
podejmowania działań zawodowych. Dobro
klienta/pacjenta stawia ponad interesem grupy
zawodowej. Uznaje wartość solidarności zawodowej
i współdziałania środowisk psychologicznych. Potrafi
zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc. Ma
krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a
poddać ją superwizji i ocenie ze strony innych
psychologów. Uznaje wartość samokształcenia,
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

PSYF_K3_K15 zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

uczestnictwo w egzaminie 1
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przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowywanie projektów 20

przygotowanie do egzaminu 54

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
A.Wykłady 1-2: działy, zagadnienia i kierunki etyki ogólnej (teorie dobra i teorie
powinności; konsekwencjalizm i deontologia); rozumienia etyki zawodowej, a w
szczególności etyki zawodu psychologa.

W1, U1, K1

2.
B.Wykłady 3-4: przegląd konsekwencjalistycznych teorii etycznych (klasyczny
utylitaryzm jako najwęższa wersja i formy konsekwencjalizmu poszerzonego;
różne postacie konsekwencjalizmu w zależności od zakładanej teorii dobra w
świecie i dobra osoby)

W1, U1, K1

3.
C.Wykłady 5-6: przegląd deontologicznych teorii etycznych (ogólne zasady teorii
deontologicznych; teoria imperatywów Immanuela Kanta i teoria obowiązków
prima facie W.D.Rossa)

W1, U1, K1

4.
D.Wykłady 7-8: zastosowania omówionych teorii normatywnych do wybranych
problemów etyki praktycznej, a zwłaszcza do najistotniejszych kwestii etyki
zawodu psychologa

W1, U1, K1

5. Ćwiczenia 1: Mit choroby psychicznej W1, U1, K1

6. Ćwiczenia 2: Czym jest szczęście? W1, U1, K1

7. Ćwiczenia 3: Czym jest szczęście? W1, U1, K1

8. Ćwiczenia 4: Poufność a tajemnica zawodowa. Zagadnienie odrębności etycznej
zawodu. Czym jest zawód zaufania publicznego? W1, U1, K1

9. Ćwiczenia 5: Dobro osoby – jak je rozumieć? Dobro osoby jako podstawa etyki
zawodowej psychologa W1, U1, K1

10. Ćwiczenia 6: Co psychologia wnosi do etyki? Psychologia moralności, rozwoju
moralnego i różnic genderowych W1, U1, K1

11. Ćwiczenia 7: Odpowiedzialność za poglądy a wieloparadygmatyczność psychologii W1, U1, K1

12.
Ćwiczenia 8: Kim jest psycholog? Kto jest psychologiem? Tożsamość psychologii,
tożsamość psychologa a możliwości stworzenia jednolitego kodeksu etycznego.
Granice życia zawodowego i życia prywatnego.

W1, U1, K1

13. Ćwiczenia 9: Kim jest klient? Zagadnienie dobra klienta. „Klient wrażliwy” W1, U1, K1

14. Ćwiczenia 10: Etyka w psychoterapii W1, U1, K1

15. Ćwiczenia 11: Efektywność psychoterapii W1, U1, K1

16. Ćwiczenia 12: Psychologia w biznesie i organizacji W1, U1, K1
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17. Ćwiczenia 13: Etyczność badań naukowych w psychologii. Alternatywne strategie
badawcze - udział "non-human subjects". W1, U1, K1

18. Ćwiczenia 14: Konsultacja projektów zaliczeniowych W1, U1, K1

19. Ćwiczenia 15: Zajęcia zaliczeniowe W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

ćwiczenia zaliczenie
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Psychologia poznawcza II - złożone procesy poznawcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.5cc6f6ccb6c86.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A06b

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu psychologii procesów poznawczych,
skoncentrowaną wokół tzw. złożonych procesów poznawczych. Zajęcia poświęcone będą problematyce
funkcjonowania umysłu oraz przebiegu takich procesów przetwarzania informacji jak myślenie, rozumowanie,
podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, i in.

C2

Celem kursu jest zapoznanie studentów z modelami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi oraz
klasycznymi i najnowszymi wynikami badań empirycznych w ww. obszarach. Omawiana tematyka analizowana
będzie w perspektywie interdyscyplinarnej, np. z odwołaniem do neuronauki. W ramach ćwiczeń, oprócz analizy
tekstów, prezentowane będą wybrane metody eksperymentalne psychologii poznawczej. Uczestnicy będą uczyć
się analizować i interpretować wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem najpopularniejszych
paradygmatów badawczych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę z zakresu wyższych procesów poznawczych
człowkieka, takich jak rozumowanie, podejmowanie
decyzji, rozwiązywanie problemów, posługiwanie się
językiem; orientuje się w głównych kierunkach badań
i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej
dziedzinie.

PSYF_K3_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

W2
student rozumie powiązania psychologii poznawczej
z innymi działami psychologii i dziedzinami wiedzy,
zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką.

PSYF_K3_W06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3
student zna podstawowe paradygmaty badawcze oraz
kluczowe wyniki badań empirycznych w obrzasze
psychologii poznawczej.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student czyta ze zrozumieniem literaturę naukową
z dziedziny psychologii poznawczej; sprawnie
posługuje się terminologią poznawczą.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

U2
sformułować problem badawczy lub diagnostyczny
w dziedzinie psychologii poznawczej i zaproponować
jego rozwiązanie; potrafi użyć specyficznych dla
psychologii poznawczej metod badawczych.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U06 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne
w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii
poznawczej i zastosować swoją wiedzę do rozwiązania
występujących problemów.

PSYF_K3_K06 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

K2 nawiązac relację z osobą badaną, biorącą udział
w badaniach laboratoryjnych.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K15 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 30
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przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
6.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające - specyfika złożonych procesów poznawczych i metod
pomiarowych stosowanych do ich badania. W1, W3

2. Wiedza jako forma reprezentacji, W1, U1, K1

3. Pamięć - struktura, Pamięć - struktura, część 1. Modele klasyczne.część 1. Modele
klasyczne. W1, U1, K1

4. Pamięć - struktura, część 2. Modele współczesne. W2, W3, U1, K1

5. Pamięć - czynności, część 1. Modele klasyczne. W1, U1, K1

6. Pamięć - czynności, część 2. Modele współczesne. W2, W3, U1, K1

7. Myślenie i rozumowanie - teorie i badania W1, U1, K1

8. Myślenie i rozumowanie - zastosowania W2, W3, U2, K2

9. Rozwiązywanie problemów - teorie i badania W1, U1, K1

10. Rozwiązywanie problemów - zastosowania W2, W3, U2, K2

11. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji - teorie i badania W1, U1, K1

12. Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji - zastosowania W2, W3, U2, K2

13. Język i mowa - teoria i badania W1, U1, K1

14. Związki psychologii poznawczej z innymi dziedzinami psychologii o obszarami
wiedzy naukowej. W2, U2

15. Podsumowanie W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny uzyskanie min. 31 punktów na egzaminie

ćwiczenia zaliczenie pisemne, esej uzyskanie min. 21 punktów i zaliczenie eseju i min. 2 kolokwiów
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Psychologia społeczna I - poznanie społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.5cc6f6ccd6880.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A12a

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej i poznania społecznego,
zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi, przygotowanie do samodzielnego studiowania
poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Kurs obejmuje prezentację podstawowych
podejść teoretycznych i metodologii psychologii społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wiedzę z zakresu psychologii społecznej; rozumie jej
powiązania z innymi naukami społecznymi oraz innymi
dziedzinami psychologii, zna główne teorie i badania
z zakresu psychologii społecznej, posiada wiedzę
na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań.

PSYF_K3_W10
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii społecznej, sprawnie posługuje się
terminologią z tego zakresu, potrafi zinterpretować
społeczne zachowania osób i procesy zachodzące
w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej
dziedziny psychologii, potrafi samodzielnie i w zespole
zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne
z zakresu psychologii społecznej, potrafi wskazać
aplikacyjny potencjał takich badań.

PSYF_K3_U10
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest wrażliwy na występujące
w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację
i niesprawiedliwość społeczną, cechuje się
poszanowaniem praw mniejszości, unika stereotypów
i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych, uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi, jest
gotowy do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym.

PSYF_K3_K10
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 25

przygotowanie do egzaminu 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
6.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia organizacyjne W1

2. Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna? W1, U1, K1

3. Motywy społeczne W1, U1, K1

4. Poznanie społeczne W1, U1, K1

5. Przekonania społeczne W1, U1, K1

6. Moralność W1, U1, K1

7. Konsultacje projektów zaliczeniowych W1, U1, K1

8. Szczęście W1, U1, K1

9. Wpływ społeczny W1, U1, K1

10. Atrakcyjność W1, U1, K1

11. Miłość W1, U1, K1

12. Władza W1, U1, K1

13. Konsultacje projektów zaliczeniowych W1, U1, K1

14. Prezentacje projektów zaliczeniowych W1, U1, K1

15. Prezentacje projektów zaliczeniowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Kurs kończy się egzaminem testowym. Egzamin obejmuje
materiał z zajęć (ćwiczenia + wykłady + lektura). Aby zdać
egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1.
Na ostateczną ocenę z kursu składa się wynik uzyskany
podczas egzaminu oraz punkty zdobyte w ramach ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie pisemne, projekt,
wyniki badań, prezentacja

Punkty w ramach ćwiczeń zdobywa się za: 2 kolokwia,
przeprowadzenie symulacji badania, przygotowanie i
prezentację posteru naukowego.
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Psychologia różnic indywidualnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.5cc6f6ccf30ea.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A13

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dziedzina różnic indywidualnych jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie różnią się między
sobą. Teorie formułowane w tym paradygmacie opierają się na przekonaniu, że odkrycie struktury,
mechanizmów, genezy i funkcjonalnego znaczenia cech psychicznych stanowi najlepszy sposób poznania
temperamentu, osobowości i zdolności poznawczych. Integralną częścią tematyki różnic indywidualnych jest
także kwestia pomiaru cech psychicznych. Kurs obejmuje problematykę temperamentu, osobowości, inteligencji,
stylów i zdolności poznawczych. Przedstawione zostaną klasyczne i współczesne ujęcia różnic indywidualnych,
w tym rola polskich koncepcji na tle innych ujęć. Uczestnicy kursu będą mieli okazję do zapoznania się
ze sposobami pomiaru różnic indywidualnych oraz problemami metodologicznymi związanymi z ich diagnozą.
Ćwiczenia posłużą prezentacji nowoczesnych metod badawczych i pomiarowych, oraz krytycznej analizie
wybranych tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę na temat specyfiki dziedziny
i stosowanymi w niej metod badawczych
i diagnostycznych.

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
student posiada wiedzę na temat biologicznych
i środowiskowych czynników kształtujących różnice
indywidualne, oraz metod badania tych wpływów.

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3
student posiada wiedzę na temat wybranych koncepcji
temperamentu, osobowości, inteligencji, stylów
poznawczych i kreatywności.

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4 student rozumie konsekwencje społeczne różnic
indywidualnych PSYF_K3_W09 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

W5 student rozumie funkcjonalne znaczenie
podstawowych wymiarów różnicowych PSYF_K3_W09 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać i nazwać podstawowe wymiary
temperamentu i osobowości oraz wskazać ich główne
narzędzia diagnostyczne.

PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 rozpoznać i nazwać podstawowe formy inteligencji
oraz wskazać ich główne narzędzia diagnostyczne.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 wskazać inne wymiary różnicowe o dużym znaczeniu
funkcjonalnym dla jednostki i społeczności. PSYF_K3_U09 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student rozumie funkcjonalne znaczenie różnić
indywidualnych na poziomie jednostkowym
i społecznym

PSYF_K3_K09 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
6.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych: przedmiot i cel badań.
Podstawowe kategorie klasyfikacyjne W1, W4, U3

2. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko W2

3.
Koncepcje temperamentu: Model PEN H.J. Eysencka, Neuropsychologiczny Model
Temperamentu J. Graya oraz Psychobiologiczny Model Osobowości C.R.
Cloningera

W2, W3, W5, U1, K1

4.
Koncepcje temperamentu jako regulatora stymulacji: Regulacyjna Teoria
Temperamentu Jana Strelaua i Transakcyjny Model Temperamentu A. Eliasza.
Pojęcie aktywacji i aktywowalności

W2, W3, W5, U1, K1

5. Teorie temperamentu skoncentrowane na dziecka W2, W3, W5, U1, K1

6.
Wiele cech osobowości: Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości P.T. Costy i R.R.
McCrae, modele dwuczynnikowe, model HEXACO M.C. Ashtona i K. Lee, Ciemna
Triada Delroya Paulusa i Kevina Williamsa

W2, W3, W5, U1, K1

7. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i osobowości W2, W3, W5, U1, K1

8. Podsumowanie I części materiału: kolokwium zaliczeniowe I W2, W3, W4, W5, U1, K1

9. Zdolności jako przedmiot psychologii. Współczesne koncepcje inteligencji W2, W3, W4, W5, U2, K1

10. Biologiczne podłoże inteligencji W2, W3, W4, W5, U2, K1

11. Funkcjonalne znaczenie inteligencji. Problemy diagnozy W2, W3, W4, W5, U2, K1

12. Style jako konstrukty psychologiczne W2, W3, W4, W5, U3, K1

13. Twórczość, wybitne uzdolnienia i zdolności specjalne W3, W4, W5, U3, K1

14. Podsumowanie II części materiału: kolokwium zaliczeniowe II W1, W2, W3, W4, W5,
U2, U3, K1

15. Inne wymiary różnic indywidualnych W2, W4, W5, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia: 50%
poprawnych odpowiedzi. Końcowa ocena z kursu jest wypadkową oceny z
egzaminu i wyników uzyskanych w ramach ćwiczeń (patrz poniżej)

ćwiczenia zaliczenie pisemne
Zaliczenie pisemne w postaci dwóch kolokwiów, próg zaliczenia: 50%
poprawnych odpowiedzi. Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność
na ćwiczeniach. Wyniki z ćwiczeń zostają uwzględnione w ocenie
końcowej z kursu.
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Psychologia osobowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.5cc6f6cd1a017.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A19

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami osobowości i pokazanie w jakim stopniu oraz w jakiej postaci
teorie te są obecne we współczesnej psychologii osobowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna klasyczne teorie osobowości i specyfikę
współcześnie uprawianej psychologii osobowości PSYF_K3_W08 egzamin pisemny, esej
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W2 student jest w stanie ocenić jakość teorii osobowości
oraz wskazać dane, które ją potwierdzają. PSYF_K3_W08 egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
planować badania z obszaru psychologii osobowości,
posługiwać się trafnie terminologią z obszaru
psychologii osobowości, interpretować zachowania
wykorzystując wiedzę o osobowości

PSYF_K3_U08 egzamin pisemny, esej

U2
ujmować człowieka całościowo, dostrzegając jego
specyficzny styl zachowania, dominujące motywy
i sposób doświadczania świata i innych.

PSYF_K3_U08 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 6

przygotowanie eseju 24

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia osobowości jako subdyscyplina psychologii, jej specyfika i
charakterystyczne metody badań: Wykład 1, 2 i 3: Osobowość - historia i definicja
pojęcia; teorie osobowości. Osobowość - źródła danych i metody badawcze. Cechy
osobowości a kontekst sytuacyjny. Ćwiczenia 1, 2 i 3: Wprowadzenie do kursu. Jak
badać osobowość? Spór osoba-sytuacja; zależność cechy od kontekstu.

W1, U1

2.

Psychoanaliza Freuda i jej współczesny stan. Wykład 4, 5 i 6: Freud i
psychoanaliza. Nieświadome motywy i emocje; mechanizmy obronne. Od
neopsychoanalizy po współczesne ujęcia psychodynamiczne. Ćwiczenia 4, 5 i 6:
Psychoanalityczne ujęcie osobowości. Pomiar nieświadomych motywów i
mechanizmów obronnych. Jung i Adler - porównanie z Freudem.

W1, W2, U1, U2
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3.

Humanistyczne i egzystencjalne ujęcie osobowości. Wykład 7, 8 i 9: Teoria
humanistyczna - Carl Rogers. Teoria egzystencjalna - Rollo May, Ludwig
Binswanger i Medard Boss. Ja - subiektywna wiedza o sobie. Ćwiczenia 7, 8 i 9:
Rogers i znaczenie wiedzy o sobie. Ja podzielone - egzystencjalne ujęcie
osobowości i terapii. Problematyka Ja - na styku psychologii osobowości i
psychologii społecznej. Ja w kontekście psychologii kulturowej

W1, W2, U1, U2

4.

Teorie poznawcze i społeczno-poznawcze osobowości. Wykład 10, 11 i 12: Teoria
społeczno-poznawcza Julian Rotter i Albert Bandura oraz Walter MIschel i Daniel
Cervone. Cele i samokontrola. Teoria poznawcza od George'a Kelly'ego po
współczesne teorie. Ćwiczenia 10, 11 i 12: Procesualne ujęcie osobowości.
Samokontrola i wola - podstawowe kontrowersje. Konstrukty osobiste i ich pomiar.
Osobowość jako system przekonań - konsekwencje praktyczne.

W1, W2, U1, U2

5. Ewolucyjno-genetyczne spojrzenie na osobowość. Wykład 13: Biologiczne ujęcia
osobowości. Ćwiczenia 13: Osobowość z perspektywy psychologii porównawczej. W1, W2, U1, U2

6.
Związki osobowości i psychopatologii oraz problem stałości/zmiany osobowości.
Wykład: 14 i 15: Osobowość i psychopatologia. Zmiana osobowości. Ćwiczenia 14
i 15: Zaburzenia osobowości. Pomiar zmiany osobowości oraz omówienie prac i
podsumowanie kursu.

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Powyżej 50% poprawnych odpowiedzi z egzaminu

ćwiczenia egzamin pisemny, esej Uzyskanie 7 punktów z możliwych 12 za pracę pisemną oraz dwa
kolokwia pisemne
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Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.5cc6f6cd39427.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii
rozwojowej, a więc zna teorie oraz modele
wyjasniające oraz podstawowe fakty na temat zmian
rozwojowych

PSYF_K3_W11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

W2
rozumie naturę procesu rozwoju, czyli zna przebieg
i rozumie specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych
okresie od narodzin do wieku dorastania

PSYF_K3_W11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej
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W3
jest świadomy/a czynników zakłócających proces
rozwoju, jak i czynników protekcyjnych
i promocyjnych, któe mogą wpływac na pzrebieg
zmiany rozwojowej

PSYF_K3_W11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozumie i używa ze zrozumieniem podczas dyskusji
terminologii charaterystycznej na psychologii rozwoju
człowieka

PSYF_K3_U11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U2
potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe
we wszytkich obszarach rozwoju, w okresie
dzieciństwa i adolescencji

PSYF_K3_U11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U3
potrafi wyjaśniać zachowania człowieka w życiu
codziennym odowołując się do wiedzy z obszaru
psychologii rozwoju

PSYF_K3_U11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumiejąc złożoność oddziaływań, które określają
przebieg rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji
potrafi ujmować je w kontekście innych determinant
ludzkiego zachowania

PSYF_K3_K11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

K2
umie unikać stereotypów i uprzedzeń oraz
przeciwstawiać się dyskryminacji osób ze względu
na wiek

PSYF_K3_K11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

K3
jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę
i umiejętności w celu rozpoznania zagrożeń dla
rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji

PSYF_K3_K11
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 28

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
6.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój jako proces zmiany. Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju.
Wprowadzenie w tematyke wykładów W1

2. Teorie rozwoju W1

3. Jak badać rozwój? W2

4. Teoria przywiązania J. Bowlby’ego W1

5. Teoria J. Piageta W1

6. Teorie naiwnych teorii W1

7. Neurokonstruktywizm W1

8. Naśladowanie jako mechanizm rozwoju W1

9. L. Wygotski i współcześni kontynuatorzy jego koncepcji rozwoju W3

10. Kulturowe uwarunkowania rozwoju. W3

11. Koncepcja społecznego uczenia się. W3

12. Rozwój jako proces w ujęciu systemowym W2

13. Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania rozwoju W3

14. Podsumowanie treści wykładów W1, W2, W3

15. Opracowanie eseju na temat rozwoju W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

16. Wprowadzenie. Zasady udziału w kursie K1, K2, K3

17. Rozój fizyczny i motoryczny W2, U1, U2, U3

18. Rozwój percepcji i uwagi W2, U1, U2, U3

19. Rozwój relacji społecznych W2, U1, U2, U3, K2

20. Rozwój reprezentacji W2, U1, U2, U3

21. Rozwój poznania społecznego W2, U1, U2, U3, K1

22. Rozwój myślenia W2, U1, U2, U3

23. Rozwój pamięci W2, U1, U2, U3, K3

24. Rozwój językowy W2, U1, U2, U3, K3

25. Rozwój aktywności społecznej W2, U1, U2, U3, K1, K3

26. Rozwój emocjonalny W2, U1, U2, U3, K2

27. Rozwój moralny W2, U1, U2, U3, K2, K3

28. Rozwój samowiedzy i pojęcia Ja W2, U1, U2, U3, K3

29. Rozwój samoregulacji ++++++ W2, U1, U2, U3, K3

30. Podsumowanie ćwiczeń W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej

Egzamin ma formę testu. Do egzaminu można przystąpić
wyłącznie po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń oraz zaliczenia
eseju. Ostateczna ocena z kursu to wynik w postaci średniej
ważonej z trzech ocen: oceny z ćwiczeń (waga 3/10), oceny z
eseju (waga 3/10) i oceny z testu (waga 4/10)

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest OBECNOŚĆ na zajęciach
oraz zaliczenie trzech kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udziałw ćwiczeniach i wykładach - obecnośc obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności w ramach każdej formy zajęć
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Psychologia społeczna II - relacje interpersonalne, grupowe
i międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.380.5cc6f6cda1e84.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A12b

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę z zakresu psychologii społecznej; rozumie jej
powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza
z socjologią) raz innymi dziedzinami psychologii; zna
główne teorie i badania z zakresu psychologii
społecznej; wiedzę na temat wartości aplikacyjnej
wyników tych badań

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

student czyta ze zrozumieniem literaturę naukową
z zakresu psychologii społecznej; sprawnie posługuje
się terminologią z tego zakresu; potrafi zinterpretować
społeczne zachowania osób i procesy zachodzące
w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej
dziedziny psychologii; potrafi samodzielnie i w zespole
zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne
z zakresu psychologii społecznej; potrafi wskazać
aplikacyjny potencjał takich badań

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest wrażliwy/a na występujące
w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację
i niesprawiedliwość społeczną; cechuje się
poszanowaniem praw mniejszości; unika stereotypów
i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi; jest
gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K17

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 3

Przygotowanie do sprawdzianów 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Przygotowywanie projektów 12

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
5.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie i zajęcia organizacyjne W1, U1, K1

2. Spostrzeganie osób W1, U1, K1

3. Spostrzeganie siebie W1, U1, K1

4. Samoocena W1, U1, K1

5. Postawy W1, U1, K1

6. Kolokwium i konsultacje projektów W1, U1, K1

7. Prospołeczność W1, U1, K1

8. Agresja W1, U1, K1

9. Grupa społeczna W1, U1, K1

10. Relacje międzygrupowe W1, U1, K1

11. Konflikt społeczny W1, U1, K1

12. Kobiety i mężczyźni W1, U1, K1

13. Kolokwium i konsultacje projektów W1, U1, K1

14. Psychologia polityczna W1, U1, K1

15. Podsumowanie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Kurs kończy się egzaminem testowym (możliwość kilku krótkich
pytań otwartych). Egzamin obejmuje materiał z zajęć (ćwiczenia
+ wykłady + lektura). Aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć
poprawnie na 50% pytań + 1.

ćwiczenia egzamin pisemny, projekt,
prezentacja

Do punktów uzyskanych na egzaminie dolicza się punkty, które
zdobywa się na ćwiczeniach (prezentacja, projekt pisemy, 2
kolokwia): wedle zasady 60% oceny to punkty uzyskane na
egzaminie (pod warunkiem uzyskania z testu 50% + 1 pkt) oraz
40% oceny stanowią punkty z ćwiczeń.
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Psychometria
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.5cc6f6cdbd129.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A14

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychometrią, czyli teorią
pomiaru w psychologii oraz zasadami konstruowania i sprawdzania jakości testów psychologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu
psychometrii PSYF_K3_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport



Sylabusy 104 / 710

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent potrafi potrafi rozpoznać narzędzie
spełniające kryteria psychometryczne PSYF_K3_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy
o człowieku uzyskanej w toku badania z użyciem testu
psychologicznego

PSYF_K3_K12
egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie raportu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konstruowanie kwestionariusza psychologicznego U1, K1

2. Klasyczna teoria testu W1, U1, K1

3. Rzetelność i błąd standardowy W1, U1, K1

4. Badanie trafności W1, U1, K1

5. Normalizacja wyników testowych W1, U1, K1

6. Item Response Theory W1, U1, K1

7. Analiza czynnikowa W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 60% poprawnych odpowiedzi

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, raport Przedstawienie raportu z badań. Uzyskanie zaliczenia wszystkich
kolokwiów.
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Psychologia zaburzeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.5cc6f6cdd93a0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A15

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna cechy poszczególnych zaburzeń
zachowania oraz potrafi je umiejscowić w obszarze
normy i patologii.

PSYF_K3_W14 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżnić poszczególne rodzaje zaburzeń zachowania. PSYF_K3_U14 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
student prezentuje rozumiejącą i empatyczną postawę
wobec osób cierpiących z powodu zaburzeń
psychicznych.

PSYF_K3_K14 brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
5.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zdrowie i choroba, norma i patologia. W1, U1, K1

2. Charakterystyka i klasyfikacja objawów psychopatologicznych. W1, U1, K1

3. Zaburzenia odżywiania. W1, U1, K1

4. Zaburzenia osobowości. W1, U1, K1

5. Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne. W1, U1, K1

6. Zaburzenia nastroju. W1, U1, K1

7. Zaburzenia lękowe. W1, U1, K1

8. Zaburzenia związane ze stresem. W1, U1, K1

9. Zaburzenia somatoformiczne, psychosomatyczne i dysocjacyjne. W1, U1, K1

10. Zaburzenia związane z substancjami. W1, U1, K1

11. Zaburzenia wieku podeszłego. W1, U1, K1

12. Zaburzenia zachowania występujące u dzieci i młodzieży. W1, U1, K1

13. Zaburzenia życia seksualnego. W1, U1, K1
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14. Psychospołeczne, kulturowe i biologiczne przyczyny zaburzeń zachowania. W1, U1, K1

15. Szkoły myślenia w psychologii zaburzeń. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład brak zaliczenia egzamin testowy

ćwiczenia zaliczenie pisemne kolokwium
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Psychologia rozwoju w biegu życia II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.5cc6f6ce00661.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A20b

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna klasyczne i współczesne koncepcje
rozwoju człowieka w biegu życia PSYF_K3_W10 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

W2 student posiada wiedzę o metodach badania rozwoju
człowieka dorosłego PSYF_K3_W04 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

W3
student posiada i rozumie wiedzę o osiągnięciach
rozwojowych w różnych okresach życia człowieka
dorosłego

PSYF_K3_W11 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 opisać i wyjaśnić zmiany w życiu człowieka dorosłego
w kontekście różnych koncepcji i modeli teoretycznych PSYF_K3_U11 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

U2
posiada umiejętność poprawnego zastosowania
właściwych metod oraz potrafi interpretować wyniki
w celu opracowania diagnozy zmiany rozwojowej

PSYF_K3_U11 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3 potrafi wskazać główne osiągnięcia rozwojowe
w poszczególnych okresach życia człowieka dorosłego

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U11

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
opierając się na różnych koncepcjach i modelach
rozwoju rozpoznaje złożoność uwarunkowań procesu
rozwoju w dorosłości

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K2
potrafi określić poziom rozwoju człowieka dorosłego
w różnych obszarach jego aktywności oraz
wspomagać dalszy rozwój

PSYF_K3_K11 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K3
potrafi wykorzystać wiedzę o osiągnięciach
rozwojowych dla przezwyciężania trudności i 
formowania osobom dorosłym zadań życiowych

PSYF_K3_K11 zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
157

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prezentacja głównych klasycznych i współczesnych koncepcji oraz kierunków
badań nad rozwojem człowieka dorosłego W1, U1, K1
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2.
Omówienie problemów metodologicznych związanych z badaniem zmian
rozwojowych. Prezentacja różnych strategii i metod do badania zmiany
rozwojowej

W2, U2, K2

3. Prezentacja charakterystyk poszczególnych okresów rozwojowych (wyłaniająca się
dorosłość, wczesna, i średnia dorosłość, wiek senioralny) po adolescencji W3, U3, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny uzyskanie powyżej 50% poprawnych odpowiedzi

ćwiczenia zaliczenie pisemne uzyskanie powyżej 50% poprawnych odpowiedzi
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Psychologia edukacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.5cc6f6ce1b72a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A21

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii edukacji oraz
wskazanie na znaczenie nauczania i wychowania w rozwoju jednostki na różnych etapach jej życia. W ramach
wykładu prezentowane są główne ideologie wychowania, uwarunkowania skutecznego uczenia się i nauczania,
omawiane są kwestie dotyczące adaptacji uczniów do warunków szkolnych, a także trudności i błędy
wychowawcze. Ćwiczenia wskazują na możliwości praktycznego wykorzystania w procesach edukacyjnych wiedzy
z zakresu psychologii rozwoju, psychologii uczenia się i pamięci, psychologii motywacji. W ramach ćwiczeń
studenci zapoznają się z tradycyjnym oraz alternatywnymi modelami edukacji, a także zagrożeniami
i trudnościami, jakie mogą pojawić się w edukacji oraz sposobami działania w sytuacjach problemowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada podstawową wiedzę z zakresu
psychologii wychowania i nauczania. Rozumie istotę,
znaczenie i uwarunkowania procesów wychowania,
nauczania i uczenia się.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2
student zna i rozumie główne ideologie edukacji.
Posiada podstawową wiedzę na temat tradycyjnych
i alternatywnych metod edukacji.

PSYF_K3_W11 zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu
psychologii wychowania i nauczania oraz sprawnie
posługiwać się terminologią z tego zakresu.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2 wskazać na znaczenie nauczania i wychowania dla
rozwoju jednostki. PSYF_K3_U11 zaliczenie, egzamin

pisemny / ustny

U3 posługiwać się zdobytą wiedzą w celu analizy sytuacji
dydaktyczno - wychowawczych. PSYF_K3_U11 zaliczenie, egzamin

pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przejawia gotowość do dalszego poszerzania
wiedzy z zakresu psychologii nauczania i wychowania.

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K11

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K2
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w celu
zrozumienia sytuacji szkolnych, rozpoznania zagrożeń
i możliwości wsparcia ucznia.

PSYF_K3_K11 zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 40

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
161

ECTS
5.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologia edukacji - zagadnienia wprowadzające. W1, U2, K1

2. Psychologiczne podstawy wychowania. W1, U1, U2, K1

3. Podstawy skutecznego nauczania i uczenia się. W1, U1, U2, U3, K1, K2

4. Ideologie edukacji. W1, W2, U1, U2, K1

5. Uczenie się w świetle wybranych teorii psychologicznych. W1, U1, U2, U3, K1, K2

6. Dojrzałość szkolna i adaptacja do szkoły. W1, U1, U2, U3, K1, K2

7. Konflikty w środowisku szkolnym: źródła, sposoby rozwiązywania. W1, U1, U2, U3, K1, K2

8. Tradycyjne i alternatywne metody nauczania. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W2, U1, U2, U3, K1, K2

10. Nauczyciel jako podmiot procesu edukacyjnego i jego specyficzne problemy. W1, U1, K1

11. Edukacja całożyciowa. W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Egzamin testowy (do uzyskania zaliczenia wymagane jest zdobycie
50% +1 punkt)

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach i zaliczenie ustalonych z prowadzącym
zadań.
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Metodologia II - metody analizy jakościowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6ce8265a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A03b

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z zapleczem teoretycznym, specyfiką i metodyką metod jakościowych, stosowanych
współcześnie w psychologii, z zasadami planowania i prowadzenia takich badań oraz analizy materiału
zgromadzonego w ich rezultacie.

C2

Wykład i ćwiczenia podzielone są na dwie części tak, by metody jakościowe były przedstawiane, poznawane
i stosowane praktycznie odrębnie w dwóch paradygmatach: przyrodniczym (naturalistycznym) i humanistycznym
(antynaturalistycznym), przy respektowaniu specyfiki ich założeń na temat tego kim/czym jest osoba badana,
jakie są założenia na temat natury badanych procesów, specyfiki danych, oczekiwanych rezultatów analizy, ich
statusu i miejsca w procesie poznania naukowego

C3

Przedstawienie podstaw teoretycznych najczęściej stosowanych strategii i metod (a także technik) w zakresie
analizy jakościowej, takich jak: teoria ugruntowana, narracja, analiza biografii, analiza treści, badania fokusowe,
ich opanowanie od strony technicznej i obliczeniowej (poprzez odpowiednie programy). W drugiej części zajęć:
analizy doświadczenia indywidualnego, metody fenomenologiczne, analiza hermeneutyczna, specyfika technik
opartych na egzystencjalizmie i psychoanalizie.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Podstawę teoretyczną, specyfikę i metodykę metod
jakościowych, stosowanych współcześnie
w psychologii, zna zasady planowania i prowadzenia
takich badań, jest zaznajomiony z technikami analizy
materiału jakościowego o rozmaitych formach
(wypowiedź, tekst, zapis zachowania itd)

PSYF_K3_W01 egzamin pisemny,
projekt

W2

Orientacja w podstawach teoretycznych metod
jakościowych: teoria ugruntowana, narracja, analiza
biografii, analiza treści, badania fokusowe, znajomość
ich aspektu technicznego także przy zastosowaniu
odpowiednich programów). Wie, na czym polegają
analizy doświadczenia indywidualnego, metody
fenomenologiczne, analiza hermeneutyczna, zna
techniki oparte na egzystencjalizmie i psychoanalizie.

PSYF_K3_W04 egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Rozpoznać specyfikę podejścia jakościowego, ocenić,
na ile jest ono stosowane poprawnie, adekwatnie
i owocnie.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04

egzamin pisemny,
projekt

U2
Odróżnić projekty, procedury i wyniki badań
prowadzonych w różnych paradygmatach:
przyrodniczym lub humanistycznym, dostrzega ich
możliwości i ograniczenia

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04

egzamin pisemny,
projekt

U3
Umie planować badania naukowe i diagnostyczne tak,
aby były odpowiednie dla osoby, problemu i sytuacji
oraz kontekstu

PSYF_K3_U13 egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Określenia specyfiki swoich poglądów na metodę
badania, diagnozowania i oddziaływania na ludzi,
zyskuje podstawy do zbudowania samoświadomości
zawodowej i badawczej, co buduje kompetencje
praktyczne, terapeutyczne i naukowe

PSYF_K3_K03 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20
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przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do jakościowej analizy danych W1, U1

2. Strategie i rodzaje badań jakościowych. Projektowanie badań jakościowych W2, K1

3. Sposoby doskonalenia badań jakościowych U1, U3

4. Podejście narracyjne i metoda narracyjna w psychologii W2, U3, K1

5. Przykłady badań technikami narracyjnymi W2, U3, K1

6. Specyfika metodologii i badań w zakresie teorii ugruntowanej W2, U3, K1

7. Metodyka analizy przypadku W2, U3, K1

8. Metoda biograficzna jako narzędzie psychologiczne oraz interdyscyplinarne W2, U1

9. Doświadczenie indywidualne. Jak uczyć się metodologii badań jakościowych z
własnego doświadczenia W2, U2, K1

10. Inspiracje fenomenologiczne w badaniach jakościowych. Fenomenologia widziana
z daleka (teoria) W2, K1

11. Inspiracje fenomenologiczne w badaniach jakościowych. Fenomenologia widziana
z bliska (praktyka) W2, K1

12. Inspiracje hermeneutyczne, czyli fenomenologia widziana inaczej W2, K1

13. Metoda hermeneutyczna? U2, K1

14. Hermeneutyka i tak dalej. Psychoanaliza i analiza egzystencji U2, K1

15. Prawda i metoda analiz jakościowych U1, U2, K1

16. (ćwiczenia) Co to są badania jakościowe - zajęcia wprowadzające. Zogniskowany
wywiad grupowy. W2, U3

17. (ćwiczenia) Specyfika i zróżnicowanie badań jakościowych w psychologii. W1, U2

18. (ćwiczenia) Doświadczenie indywidualne w kontekście badań jakościowych w
psychologii. W1, K1

19. (ćwiczenia) Zależność metody od przedmiotu badania w badaniach jakościowych.
Status danych jakościowych i ich pozyskiwanie. W1, U2, K1

20. (ćwiczenia) Projekt badania i jego szczegółowe procedury W2, U2, U3

21. (ćwiczenia) Metoda fenomenologiczna w badaniach psychologicznych W2, U3

22. (ćwiczenia) Analiza i interpretacja danych jakościowych. Wykorzystanie
programów komputerowych do analizy danych jakościowych. U3, K1
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23. (ćwiczenia) Inspiracje hermeneutyczne w badaniach psychologicznych. U3, K1

24. (ćwiczenia) Inspiracje egzystencjalne w badaniach psychologicznych U3, K1

25. (ćwiczenia) Inspiracje psychoanalityczne w badaniach psychologicznych. U3, K1

26. (ćwiczenia) Inspiracje postmodernistyczne w badaniach psychologicznych W2, U2, K1

27. (ćwiczenia) Prezentacja i rozpowszechnienie wyników badania. SESJA PLAKATOWA U3, K1

28. (ćwiczenia) Wykorzystanie danych zastanych i danych wizualnych w badaniach
jakościowych – ćwiczenia praktyczne. W2, U3

29. (ćwiczenia) Wykorzystanie danych z obserwacji i dotyczących interakcji w
badaniach jakościowych – ćwiczenia praktyczne. W2, U3

30. (ćwiczenia) Cele pozanaukowe i aspekty etyczne w badaniach jakościowych W2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin polega na udzielaniu odpowiedzi pisemnej na pytania otwarte.
Zdanie egzaminu to zaliczenia wszystkich odpowiedzi i uzyskanie w
punktowaniu odpowiedzi ogółem 50% możliwych punktów + 1.

ćwiczenia projekt, prezentacja
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwiów i prac
kontrolnych, które są punktowane. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w ćwiczeniach i na wykładzie. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwiów i prac
kontrolnych, które są punktowane. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin
polega na udzielaniu odpowiedzi pisemnej na pytania otwarte. Zdanie egzaminu to zaliczenia wszystkich odpowiedzi i
uzyskanie w punktowaniu odpowiedzi ogółem 50% możliwych punktów + 1.
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Diagnoza psychologiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6ce9d674.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A16

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest ukazanie teoretycznych i aplikacyjnych aspektów diagnozy psychologicznej. Cel realizowany jest
w toku wykładu oraz trzech bloków warsztatowych do wykładu: (1) Diagnoza psychologiczna - obserwacja
i wywiad, (2) Diagnoza psychologiczna - testy, (3) Diagnoza psychologiczna - techniki projekcyjne i analiza
wytworów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 120 / 710

W1 student/studentka wie, czym jest diagnoza
psychologiczna PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W2 student/studentka zna i rozumie przedmiot diagnozy
psychologicznej PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W3 student/studentka zna i rozumie przebieg procesu
diagnostycznego PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W4 student/studentka zna i rozumie zasady wnioskowania
diagnostycznego PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W5 student/studentka zna i rozumie czynniki wpływające
na przebieg i  efekty procesu diagnostycznego PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/studentka potrafi ustalić przedmiot i cele
diagnozy psychologicznej PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U2 student/studentka potrafi zaplanować przebieg
procesu diagnostycznego PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U3 student/studentka potrafi przygotować się
do nawiązania kontaktu diagnostycznego PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U4 student/studentka potrafi wskazać kierunki
interpretacji zebranych danych diagnostycznych PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 studentka/student jest gotów/gotowa przestrzegać
standardów prowadzenia diagnozy psychologicznej PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

K2
student/studentka jest gotów/gotowa traktować
diagnozę psychologiczną jako szczególną formę
interakcji między ludźmi

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

K3
student/studentka jest gotów/gotowa myśleć
krytycznie na temat przeprowadzonego procesu
diagnostycznego oraz interpretacji zebranych danych
diagnostycznych

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 150

przygotowanie do zajęć 135

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
360

ECTS
12.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozumienie diagnozy w psychologii i naukach pokrewnych W1, K1, K2, K3

2. Przedmiot diagnozowania z perspektywy ujęć teoretycznych i dziedzin
stosowanych w psychologii W2, U1, K1, K2, K3

3. Sposoby ujmowania procesu diagnozy psychologicznej W3, W4, U2, K1, K2, K3

4. Podsumowywanie efektów diagnozy psychologicznej W4, W5, U4, K1, K2, K3

5. Relacja diagnostyczna W3, W4, W5, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6. Aranżowanie warunków diagnozy psychologicznej W3, W4, W5, U2, U4, K1,
K2, K3

7. Konteksty prowadzenia diagnozy psychologicznej
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie trzech bloków warsztatowych do
wykładu, tj.: (1) Diagnoza psychologiczna - obserwacja i wywiad, (2)
Diagnoza psychologiczna - testy, (3) Diagnoza psychologiczna - techniki
projekcyjne i analiza wytworów



Sylabusy 122 / 710

Diagnoza psychologiczna - obserwacja i wywiad
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6ceb8a2f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A16a

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest poznanie specyfiki wykorzystywania obserwacji i wywiadu w diagnozie psychologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/studentka zna i rozumie zasady stosowania
metod obserwacji i wywiadu w diagnozie
psychologicznej.

PSYF_K3_W13 zaliczenie
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W2 student/studentka zna wybrane techniki obserwacji
i wywiadu psychologicznego. PSYF_K3_W13 zaliczenie

W3
student/studentka zna i rozumie możliwości
zastosowania obserwacji i wywiadu w procesie
diagnostycznym, jak również zna i rozumie ich
ograniczenia.

PSYF_K3_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/studentka potrafi podjąć decyzję na temat
zasadności wykorzystania metod obserwacji i wywiadu
w diagnozie psychologicznej.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2
student/studentka potrafi wykorzystać wybrane
techniki obserwacji i wywiadu w diagnozie
psychologicznej.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa
do przestrzegania standardów wykorzystywania
w diagnozie psychologicznej metod obserwacji oraz
wywiadu.

PSYF_K3_K13 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika obserwacji psychologicznej jako metody diagnostycznej W1

2. Przygotowywanie obserwacji z wykorzystaniem metody indukcyjnej i dedukcyjnej W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Zamknięte metody zbierania danych obserwacyjnych W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Otwarte metody zbierania danych obserwacyjnych W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Planowanie obserwacji psychologicznej W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Konstruowanie arkusza obserwacyjnego W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. Możliwości i ograniczenia wykorzystywania obserwacji w diagnozie
psychologicznej W1, W2, W3, U1, U2, K1
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8. Charakterystyka wywiadu psychologicznego, rodzaje wywiadu, zalety i
ograniczenia metody. W1

9. Wywiad ustrukturalizowany i częściowo ustrukturalizowany W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.
Kontakt diagnostyczny, definicja i specyfika. Cechy kontaktu diagnostycznego,
behawioralne i introspekcyjne wskaźniki kontaktu diagnostycznego, kontakt
pozorny, opór.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11. Pytania w wywiadzie diagnostycznym: rodzaje i funkcje pytań, język wywiadu. W1, W2, W3, U1, U2, K1

12. Struktura wywiadu, układ treści w wywiadzie diagnostycznym, tematyka wywiadu,
rodzaje i wieloznaczność danych, moc przesłanek diagnostycznych, interpretacja. W1, W2, W3, U1, U2, K1

13. Wywiad w kontekstach praktycznych cz. 1 W1, W2, W3, U1, U2, K1

14. Wywiad w kontekstach praktycznych cz. 2 W1, W2, W3, U1, U2, K1

15. Wywiad w kontekstach praktycznych cz. 3 W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, wyników kolokwium
oraz oceny prac zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warsztaty są elementem kursu Diagnoza Psychologiczna - wymagany jest równoczesne uczestnictwo w wykładzie oraz
pozostałych blokach warsztatowych
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Diagnoza psychologiczna - testy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6ced471f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A16b

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest poznanie niektórych metod pomiaru poziomu inteligencji, procesów poznawczych oraz cech
osobowości oraz nabycie wstępnych umiejętności diagnostycznych z wykorzystaniem wybranych testów
i kwestionariuszy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/studentka zna i rozumie zasady stosowania
testów i kwestionariuszy w diagnozie psychologicznej. PSYF_K3_W13 zaliczenie
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W2 student/studentka zna wybrane testy psychologiczne
i kwestionariusze. PSYF_K3_W13 zaliczenie

W3
student/studentka zna i rozumie możliwości
zastosowania testów i kwestionariuszy w procesie
diagnostycznym, jak również zna i rozumie ich
ograniczenia.

PSYF_K3_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/studentka potrafi podjąć decyzję na temat
zasadności wykorzystania testów i kwestionariuszy
w diagnozie psychologicznej.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2 student/studentka potrafi wykorzystać wybrane testy
i kwestionariusze w diagnozie psychologicznej. PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa
do przestrzegania standardów wykorzystywania
w diagnozie psychologicznej metod testowych oraz
kwestionariuszowych.

PSYF_K3_K13 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Testy i kwestionariusze - wprowadzenie. W1

2. Pierwszy test inteligencji Bineta – jego znaczenie w pomiarze inteligencji Iloraz
inteligencji jako miara inteligencji – historia pojęcia. W1, W2, W3

3. Skala inteligencji Stanford-Binet 5 – polska adaptacja. Własności skali, procedura
badania i interpretacji wyników W1, W2, W3, U1, K1

4. Skala inteligencji Wechslera – jej podstawy teoretyczne, geneza powstania.
Demonstracja zasad badania wersją skali dla dorosłych. W1, W2, W3, U1, K1

5. Przeprowadzanie badania inteligencji z wykorzystaniem Skali inteligencji
Wechslera W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Obliczanie i interpretacja otrzymanych wyników. W1, W2, W3, U1, U2, K1
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7. Skala inteligencji Wechslera w wersji dla dzieci. Znaczenie analizy profilowej w
interpretacji wyników skal Wechslera. W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie klinicznej – wybrane zagadnienia.
Zalety i ograniczenia skali inteligencji Wechslera. W1, W2, W3, U1, U2, K1

9. Test Matryc Ravena - podstawy teoretyczne, własności psychometryczne, wersje. W1, W2, W3, U1, U2, K1

10. Test Matryc Ravena – prezentacja innych wersji testu i ich zastosowań. Test
Rozumienia Słów jako miara zdolności werbalnych, wersje testu i zastosowanie. W1, W2, W3, U1, U2, K1

11. Test APIS jako miara inteligencji ogólnej W1, W2, W3, U1, U2, K1

12. Narzędzia do pomiaru zdolności szczegółowych W1, W2, W3, U1, U2, K1

13. Kwestionariusz jako narzędzie pomiaru cech; rodzaje kwestionariuszy. W1, W2, W3, U1, U2, K1

14. Zalety i ograniczenia kwestionariuszy w diagnozie psychologicznej W1, W2, W3, U1, U2, K1

15. Etyczne, społeczne i kulturowe zagadnienia stosowania testów psychologicznych. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, wyników kolokwium
oraz oceny prac zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warsztaty są elementem kursu Diagnoza Psychologiczna - wymagany jest równoczesne uczestnictwo w wykładzie oraz
pozostałych blokach warsztatowych
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Diagnoza psychologiczna - techniki projekcyjne i analiza wytworów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6cef189a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A16c

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest poznanie specyfiki wykorzystywania w procesie diagnostycznym metod analizy wytworów
i technik projekcyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/studentka zna i rozumie zasady stosowania
technik projekcyjnych i analizy wytworów w diagnozie
psychologicznej.

PSYF_K3_W13 zaliczenie
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W2 student/studentka zna wybrane techniki projekcyjne
i metody analizy wytworów. PSYF_K3_W13 zaliczenie

W3
student/studentka zna i rozumie możliwości
zastosowania technik projekcyjnych i analizy
wytworów w procesie diagnostycznym, jak również
zna i rozumie ich ograniczenia.

PSYF_K3_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/studentka potrafi podjąć decyzję na temat
zasadności wykorzystania technik projekcyjnych
i analizy wytworów w diagnozie psychologicznej.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2
student/studentka potrafi wykorzystać wybrane
techniki projekcyjne i metody analizy wytworów
w diagnozie psychologicznej.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa
do przestrzegania standardów wykorzystywania
w diagnozie psychologicznej technik projekcyjnych
i analizy wytworów

PSYF_K3_K13 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do tematyki diagnozy z wykorzystaniem technik projekcyjnych i
analizy wytworów W1

2. Proces powstawania wytworu W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Analiza rysunku z perspektywy rozwoju dziecka: rozwój grafizmu, tematyka,
kompozycja, kolorystyka, ukształtowanie graficzne rysunków dowolnych W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Możliwości wykorzystania rysunku dziecka w diagnozie rozwoju poznawczego:
rysunek postaci ludzkiej W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Rysunek jako metoda projekcyjna W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Analiza rysunków dowolnych W1, W2, W3, U1, U2, K1
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7. Analiza wytworów w diagnozie twórczości u dzieci W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Analiza wytworu w diagnozie myślenia twórczego na przykładzie rysunkowych
testów twórczości W1, W2, W3, U1, U2, K1

9. Analiza procesu powstawania wytworu w diagnozie twórczości dziecka W1, W2, W3, U1, U2, K1

10. Test Zdań Niedokończonych Rottera – analiza ilościowa. W1, W2, W3, U1, U2, K1

11. Test Zdań Niedokończonych Rottera – analiza jakościowa. W1, W2, W3, U1, U2, K1

12. Klasyczne testy projekcyjne w diagnozie osób dorosłych: Test Apercepcji
Tematycznej - podejście klasyczne. W1, W2, W3, U1, U2, K1

13. Klasyczne techniki projekcyjne w diagnozie osób dorosłych: Test Apercepcji
Tematycznej – nowsze podejścia W1, W2, W3, U1, U2, K1

14. Możliwości wykorzystania technik projekcyjnych w diagnozie relacji społecznych W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.
Kontrowersje wokół wykorzystywania technik projekcyjnych i analizy wytworów w
diagnozie psychologicznej. Etyczne zagadnienia stosowania w diagnozie
psychologicznej technik projekcyjnych i analizy wytworów

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, wyników kolokwium
oraz oceny prac zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warsztaty są elementem kursu Diagnoza Psychologiczna - wymagany jest równoczesne uczestnictwo w wykładzie oraz
pozostałych blokach warsztatowych
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Pomoc psychologiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6cf18df0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A17

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zasady udzielania pomocy w różnych
sytuacjach problemowych PSYF_K3_W14 egzamin pisemny / ustny

W2 student zna najważniejsze teorie i modele pomocy
psychologicznej PSYF_K3_W14 egzamin pisemny / ustny

W3 student rozumie specyfikę udzielania pomocy
psychologicznej w różnych grupach wiekowych PSYF_K3_W14 egzamin pisemny / ustny

W4
student jest świadomy najważniejszych dylematów
etycznych związanych z udzielaniem pomocy
psychologicznej

PSYF_K3_W15 egzamin pisemny / ustny
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W5 student rozumie jaką rolę w udzielaniu pomocy
psychologicznej odgrywa rzetelna diagnoza PSYF_K3_W13 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student rozróżnia podstawowe formy pomocy
psychologicznej i potrafi je scharakteryzować PSYF_K3_U14 egzamin pisemny / ustny

U2 dostosować swoje postępowanie do obowiązujących
zasad etycznych i prawa PSYF_K3_U15 egzamin pisemny / ustny

U3 zidentyfikować najważniejsze problemy etyczne
związane z udzielaniem pomocy psychologicznej PSYF_K3_U15 egzamin pisemny / ustny

U4 udzielić pomocy psychologicznej w nagłych
wypadkach PSYF_K3_U14 egzamin pisemny / ustny

U5 wykorzystać dane uzyskane w procesie diagnozy
w projektowaniu interwencji psychologicznych PSYF_K3_U13 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student rozumie potrzebę poddawania się superwizji
w pracy terapeutycznej PSYF_K3_K15 egzamin pisemny / ustny

K2
student przejawia gotowość do poszerzania swojej
wiedzy dotyczącej pomocy psychologicznej przez całe
życie

PSYF_K3_K15 egzamin pisemny / ustny

K3
student przeciwstawia się dyskryminacji, z szacunkiem
i troską odnosi się do osób, które spotyka w swojej
pracy

PSYF_K3_K15 egzamin pisemny / ustny

K4 nawiązać relację z klientem i udzielić mu pomocy
psychologicznej PSYF_K3_K14 egzamin pisemny / ustny

K5 student przejawia gotowość udzielania pomocy
psychologicznej w nagłych wypadkach PSYF_K3_K14 egzamin pisemny / ustny

K6 i jest gotowy w razie potrzeby zwrócić się po pomoc
do innego psychologa lub specjalisty PSYF_K3_K15 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do zajęć 15

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
152

ECTS
6.0



Sylabusy 133 / 710

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pomoc psychologiczna jako działanie prospołeczne. Podstawowe formy pomocy
psychologicznej W1, U1, K2

2. Relacja pomagania i czynniki wpływające na pomaganie W5, U5, K3, K4, K5

3. Etyczne aspekty pomocy psychologicznej W4, U2, U3, U4, K1, K5,
K6

4. Modele i teorie pomagania W2, U1, K2

5. Specyfika pomocy psychologicznej w okresie dzieciństwa i dorastania W1, W3, U5, K3

6. Specyfika pomocy psychologicznej w okresie dorosłości i późnej dorosłości W1, W3, W5, U5, K4, K6

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Uzyskanie minimum 50% + 1 punktów z egzaminu
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Pomoc psychologiczna - pomoc dorosłym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6cf34abd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A17a

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
0.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student rozumie specyfikę pracy psychologa
z osobami dorosłymi PSYF_K3_W14 zaliczenie

W2
student jest świadomy najważniejszych dylematów
etycznych związanych z udzielaniem pomocy
psychologicznej osobom dorosłym

PSYF_K3_W15 zaliczenie

W3 student zna i rozróżnia podstawowe formy pomocy
psychologicznej PSYF_K3_W14 zaliczenie
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W4
student rozumie jaki wpływ na świadczenie pomocy
psychologicznej mają nastawienia, uprzedzenia
i system wartości osoby udzielającej pomocy

PSYF_K3_W15 zaliczenie

W5 student zna podstawowe zasady udzielania pomocy
w rożnego rodzaju sytuacjach problemowych

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostosować swoje postępowanie do obowiązujących
zasad etycznych i prawa PSYF_K3_U15 zaliczenie

U2 dostosować formę udzielanej pomocy do wymagań
sytuacji i potrzeb osoby potrzebującej PSYF_K3_U14 zaliczenie

U3 uwzględnić informacje pozyskane w procesie diagnozy
w projektowaniu interwencji psychologicznej PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązać relację z klientem i udzielić mu pomocy
psychologicznej PSYF_K3_K14 zaliczenie

K2
student przeciwstawia się dyskryminacji i odnosi się
z szacunkiem, troską i życzliwością do osób, które
spotyka w swojej pracy

PSYF_K3_K15 zaliczenie

K3 student rozumie potrzebę i przejawia gotowość
poddawania się superwizji w pracy terapeutycznej PSYF_K3_K15 zaliczenie

K4 w razie konieczności zwrócić się po pomoc do innego
psychologa lub specjalisty po radę i pomoc PSYF_K3_K15 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
15

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Motywy pomagania, znaczenie uprzedzeń, nastawień i założeń osób
pomagających w kontakcie z klientem, budowanie relacji z klientem

W1, W2, W4, U1, K1, K2,
K3, K4

2. Komunikacja z klientem i trudności w komunikacji, pomoc w różnego typu
sytuacjach problemowych

W5, U1, U2, U3, K1, K3,
K4

3. Rodzaje pomocy psychologicznej W3, U2, K1, K3, K4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie aktywność, obecność na zajęciach, prace pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warsztaty są elementem kursu Pomoc Psychologiczna - wymagany jest równoczesne uczestnictwo w wykładzie
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Pomoc psychologiczna - pomoc dzieciom i młodzieży
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6cf509b2.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A17b

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
0.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student rozumie specyfikę udzielania pomocy
psychologicznej dzieciom i młodzieży na różnych
etapach rozwoju

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

W2
student jest świadomy najważniejszych dylematów
etycznych związanych z udzielaniem pomocy
psychologicznej dzieciom i młodzieży

PSYF_K3_W15 zaliczenie

W3 student wie jaką formę może przybierać wspomaganie
rozwoju osób w różnym wieku

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wskazać możliwe kierunki działań usprawniających
rozwój PSYF_K3_U11 zaliczenie

U2
dostosować swoje postępowanie w pracy z dziećmi
i młodzieżą do obowiązujących zasad etycznych
i prawa

PSYF_K3_U15 zaliczenie

U3 uwzględnić dane z diagnozy w projektowaniu
interwencji psychologicznych PSYF_K3_U13 zaliczenie

U4 zaplanować i przeprowadzić oddziaływania
psychoprofilaktyczne PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student odnosi się z szacunkiem, troską i życzliwością
do osób, które spotyka w swojej pracy PSYF_K3_K15 zaliczenie

K2 nawiązać relację z dzieckiem na danym etapie
rozwojowym i sprawnie się z nim komunikować PSYF_K3_K11 zaliczenie

K3
w sposób jasny i rzetelny i zgodny z zasadami
etycznymi i prawnymi komunikować wyniki diagnozy
rodzicom i opiekunom dziecka

PSYF_K3_K13 zaliczenie

K4 student przejawia gotowość uczenia się i doskonalenia
swoich kompetencji przez całe życie PSYF_K3_K15 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
15

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stymulowanie rozwoju w różnych okresach życia W1, W3, U1, U3, K2, K4

2. Specyfika kontaktu z dzieckiem na różnych etapach rozwoju W1, W2, U2, K1, K2, K3

3. Psychoprofilaktyka wybranych zachowań problemowych dzieci i młodzieży W1, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie aktywność, obecność na zajęciach, prace pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warsztaty są częścią kursu "Pomoc psychologiczna" i wymagają równoczesnego udziału w wykładzie
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Psychologiczne koncepcje człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc2ee1ecb7c1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A18

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Psychologowie przyjmują odmienne koncepcje psychologiczne człowieka, tj. różnią się sposobami rozumienia
człowieka, jego zachowania i procesów psychicznych. Kurs jest próbą spojrzenia na filozoficzne założenia
stanowiące podstawę poszczególnych koncepcji psychologicznych człowieka. Szczególny nacisk położony jest
na wskazanie konsekwencji przyjęcia określonej psychologicznej koncepcji człowieka dla upatrywania przyczyn
zachowania i procesów psychicznych; prowadzenia badań naukowych nad zachowaniem i procesami
psychicznymi; pomiaru oraz diagnozy zachowania i procesów psychicznych; zmiany (terapii) zachowania
i procesów psychicznych. Zasadniczym celem kursu jest kształtowanie pogłębionego i krytycznego spojrzenia
studentów na współczesną problematykę psychologiczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 różne koncepcje psychologiczne człowieka.
PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04

egzamin pisemny

W2 filozoficzne założenia stanowiące podstawę
poszczególnych koncepcji psychologicznych człowieka.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla upatrywania
przyczyn zachowania i procesów psychicznych.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny

U2
wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla prowadzenia
badań naukowych nad zachowaniem i procesami
psychicznymi.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny

U3
wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla pomiaru oraz
diagnozy zachowania i procesów psychicznych.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny

U4
wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla zmiany
(terapii) zachowania i procesów psychicznych.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębionego i krytycznego spojrzenia na współczesną
problematykę psychologiczną.

PSYF_K3_K02,
PSYF_K3_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 24

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki kursu W1, K1

2. Elementy filozofii nauki, w tym psychologii W1, W2, K1

3. Człowiek w ujęciu psychologii głębi W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

4. Wstęp do anty-psychoanalizy W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

5. Analiza zachowania jako subdyscyplina psychologii W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

6. Przyczyny zachowania człowieka z perspektywy analizy zachowania W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

7. Człowiek jak widzi go radykalny behawiorysta W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

8. Neobehawiorystyczne koncepcje człowieka. Od behawioryzmu do mentalizmu W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

9. Człowiek przetwarzający informacje – od komputera do umysłu ucieleśnionego W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

10. Homo sapiens – efekt ewolucji W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

11. Na smyczy genów, człowiek z perspektywy współczesnej genetyki W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

12. Człowiek twórca i twór kultury W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

13. Człowiek wolny czy zdeterminowany? W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

14. Człowiek cierpiący – kontrowersje wokół DSM-5 i konkurencyjnego systemu
diagnostycznego

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

15. Psychologia jako nauka a psychologia potoczna i praktyka społeczna W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin testowy (pytania z czterema odpowiedziami do wyboru, z których
należy wybrać jedną – najlepszą) z treści wykładów oraz lektur
obowiązkowych. Do zaliczenia egzaminu niezbędne jest udzielenie
poprawnej odpowiedzi na minimum 50%+1 pytań.
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Alternatywne antropologie psychologiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6cf73a8d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB11

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Liczba
punktów ECTS
4.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest ukazanie początków, historii oraz znaczenia tzw. „psychologii wieczystej” (the perennial
psychology, psychologia perennis) w szerokim kontekście kulturowym. Ten starożytny, powiązany
z mistycyzmem oraz ścieżkami doskonalenia duchowego nurt myśli psychologicznej zyskał w XX wieku „świecką”
wykładnię w koncepcjach Roberto Assagiolego, Carla Gustava Junga i Aldousa Huxleya, a współcześnie realizuje
się w obrębie myśli transpersonalnej i integralnej (Stanislav Grof, Ken Wilber). W ramach kursu zostaną
omówione najważniejsze psychologiczne koncepcje z tego kręgu a także ich szerokie, historyczne i kulturowe
zaplecze, w tym m.in.: mistyczne i gnostyczne koncepcje duszy, renesans okultyzmu w XVIII i XIX wieku
(teozofia), New Thought Movement, romantyczna psychologia nieświadomości, ruch psychodeliczny
i kontrkultura (inwazja religii rdzennych i orientalnych) oraz New Age.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii
osobowości. Rozpoznaje unikalny, integrujący
charakter problematyki osobowości w dziedzinie
psychologii. Jest świadomy/a złożoności relacji
psychologii osobowości do innych obszarów
psychologii. Zna główne koncepcje osobowości i jej
współczesne modele oraz badania w tym obszarze.
Rozumie kontrowersje dotyczące spójności
i stabilności zachowania człowieka.

PSYF_K3_W08 egzamin pisemny

W2

student rozumie przyczyny i uwarunkowania
pojawienia się fenomenu nowej duchowości oraz
nowych ruchów religijnych. Zna najważniejsze
historyczne i współczesne koncepcje z obszaru mistyki
i psychologii wieczystej. Rozumie jaką rolę
w kontekście psychologii osobowości odgrywa
problematyka duchowości.

PSYF_K3_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii osobowości. Potrafi samodzielnie
i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym
obszarze. Sprawnie posługuje się terminologią
z zakresu psychologii osobowości. Potrafi
zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne,
odwołując się do różnych ujęć teoretycznych
osobowości.

PSYF_K3_U08 egzamin pisemny

U2

czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii doświadczenia mistycznego oraz
alternatywnych ruchów kulturowych. Sprawnie
posługuje się terminologią z zakresu psychologii
duchowości. Potrafi zinterpretować zachowania osób
i zjawiska społeczne, z zakresu alternatywnych form
duchowości i psychoterapii..

PSYF_K3_U08 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie
problemy, zwłaszcza dyskryminację
i niesprawiedliwość społeczną. Cechuje się
poszanowaniem praw mniejszości. Unika stereotypów
i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych. Uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi. Jest
gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym.

PSYF_K3_K10 egzamin pisemny

K2

jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie
różnice w zakresie duchowości i form jej wyrażania.
Szanuje różne formy ekspresji religijnej i unika
uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych.

PSYF_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 45

przygotowanie do egzaminu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Jakie antropologie psychologiczne są alternatywne? Metodologiczne problemy
związane z rekonstrukcją złożonych fenomenów kulturowych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.
Co to jest New Age? Paul Le Cour i Era Wodnika (L'ere du Verseau) – astrologiczne
źródło Nowej Ery. Renesans hermetyzmu w XVIII i XIX wieku oraz Helena
Bławatska i Towarzystwo Teozoficzne – zwiastunami alternatywnej duchowości.
New Though Movement i Monte Verità

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.
Le sacré sauvage (dzikie sacrum - Roger Bastide) i powstanie „religijności
empirycznej”: od kontrkultury do alternatywnej duchowości i nowej psychologii.
Prywatyzacja i deinstytucjonalizacja wierzeń religijnych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.
„Mistyka instant”, jako klucz do zrozumienia nowej duchowości: Georgij
Gurdżijew, Albert Hofmann, Aldous Huxley, Timothy Leary. Halucynogeny i
kognodysleptyki czy psychodeliki i enteogeny?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.
Kartografia ludzkiej nieświadomości według Stanislava Grofa. Doświadczenia
okołoporodowe. Personalne i transpersonalne. Porządek Hyletropowy oraz
Holotropowy.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.
Źródła „psychologii wieczystej” I: Definicje mistyki i mistycyzmu: Rudolf Otto,
William James, Walter T. Stace, D.T. Suzuki. Koncepcja duszy w pismach
mistyków.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Źródła „psychologii wieczystej” II: gnostycyzm starożytny. Pneuma (nous),
psyche, soma (sarx) - trójczłonowa natura człowieka. W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.
Źródła „psychologii wieczystej” III: „Rozwojowa psychologia nieświadomości” - od
Gotthilfa Heinricha von Schuberta i Carla Gustava Carusa do Carla Gustava Junga
Junga i Roberto Assagiolego. „Nieświadome” jako świecka wersja tego co
„nadnaturalne”.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Neopoganizm w wersji high-tech na przykładzie Thee Temple ov Psychick Youth.
Genesis P-Orridge i Austin Osman Spare. W1, W2, U1, U2, K1, K2
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10. Pionierskie koncepcje transpersonalne I: Abraham Maslow – biologiczne ujęcie
transpersonalności. W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Pionierskie koncepcje transpersonalne II: Carla Gustava Junga koncepcja
indywiduacji. Jaźń, jako tożsamość transpersonalna. W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Pionierskie koncepcje transpersonalne III: Roberto Assagioli – „Wyższa jaźń”, jako
„transpersonalne ja”. W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.
Co (to) jest transpersonalne? Metodologiczna problematyka związana z ruchem
transpersonalnym w psychologii. Postulaty psychologii transpersonalnej.
Psychotechnologie i dyscypliny świadomościowe (conscious disciplines). Krytyka
tradycyjnego ujęcia świadomości. Stany transpersonalne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.
Transpersonalna koncepcja tożsamości. Transpersonalna psychologia „głębi”
(deep psychology) versus transpersonalna psychologia „wzrostu” (height
psychology). „Wyłonienie duchowe” (spiritual emergence) versus „zagrożenie
duchowe” (spiritual emergency).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Czy jest miejsce na duchowość w psychologii? W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z poziomu A. znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów oraz podstawowa wiedza o
teoriach osobowości.
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Analiza zachowania (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6cf8fb54.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB36b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest uszczegółowienie i ilustracja treści prezentowanych na wykładach. Omówione
zostaną podstawowe prawa rządzące zachowaniem oraz narodziny behawioryzmu i dorobek J.B. Watsona.
Dyskusji poddana zostanie behawiorystyczna wizja człowieka i społeczeństwa, a w szczególności
behawiorystyczne rozumienie wolności i godności. Szczególnie wiele uwagi poświęcone będzie analizie
mechanizmów samokontroli w ujęciu behawioryzmu teleologicznego oraz opartej na niej koncepcji zapobiegania
i leczenia uzależnień. Analizie porównawczej poddana zostanie behawiorystyczne i poznawcze ujęcie procesu
naśladowania, a także psycholingwistyczna i behawiorystyczna koncepcja nabywania i rozwoju zachowań
werbalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe prawa rządzące zachowaniem. PSYF_K3_W08 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2 genezę behawioryzmu i dorobek J.B. Watsona. PSYF_K3_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie

W3
behawiorystyczną wizję człowieka i społeczeństwa,
a w szczególności behawiorystyczne rozumienie
wolności i godności.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4
mechanizmy samokontroli w ujęciu behawioryzmu
teleologicznego oraz opartą na nich koncepcję
zapobiegania i leczenia uzależnień.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5 behawiorystyczne i poznawcze ujęcie procesu
naśladowania.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6 psycholingwistyczną i behawiorystyczną koncepcję
nabywania i rozwoju zachowań werbalnych.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać charakterystyki analizy zachowania,
odróżniające ją od innych nurtów w psychologii,
w szczególności od psychologii poznawczej.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego spojrzenia na analizę zachowania i inne
nurty psychologii z perspektywy analizy zachowania.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
41

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prawa rządzące zachowaniem W1, U1

2. Narodziny behawioryzmu W2, U1

3. Świat w oczach radykalnego behawiorysty W3, U1, K1

4. Samokontrola z perspektywy behawioryzmu teleologicznego W4, U1

5. Zapobieganie i terapia uzależnień z perspektywy behawioryzmu teleologicznego W4, U1

6. Naśladowanie a uczenie się przez obserwację W5, U1, K1

7. Zachowania werbalne: Skinner vs Chomsky W6, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie
Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalna jedna
nieobecność) i przygotowania do zajęć. Egzamin testowy – do
zaliczenia konieczne min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zapisu na kurs jest ukończony III rok studiów i zaliczony kurs Psychologiczne koncepcje człowieka. Podczas
rekrutacji na kurs brane będą po uwagę: średnia ocen, ocena z kursu Psychologiczne koncepcje człowieka, rok studiów oraz
motywy zapisu na kurs i dotychczasowe doświadczenia związane z jego problematyką. Obowiązkowa jednoczesna realizacja
kursu: "Analiza zachowania (wykład)".
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Analiza zachowania (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6cfab72c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB36a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza zachowania to dziedzina psychologii, upatrującą przyczyn zachowania w czynnikach środowiskowych –
zarówno poprzedzających zachowanie, jak i stanowiących jego konsekwencje. W ramach wykładu uczestnicy
poznają specyfikę analizy zachowania oraz leżącą u podłoża analizy zachowania filozofię nauki – radykalny
behawioryzm B.F. Skinnera oraz jego współczesne rozwinięcia, tj. behawioryzm teleologiczny i teorię ram
relacyjnych. Omówiona zostanie specyficzna metodologia badań analizy zachowania (jednopodmiotowe
schematy eksperymentalne) oraz wybrane obszary badań eksperymentalnej analizy zachowania, w szczególności
proces dyskontowania i uczeniowe mechanizmy modyfikacji doznań bólowych. Analiza zachowania zestawiona
zostanie z psychologią poznawczą. W ten sposób ukazana zostanie rola i miejsce hipotetycznych konstruktów
wyjaśniających w psychologi. W konkluzji wykładu przedstawione zostaną zastosowania analizy zachowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę analizy zachowania. PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W08 egzamin pisemny

W2
leżącą u podłoża analizy zachowania filozofię nauki –
radykalny behawioryzm B.F. Skinnera oraz jego
współczesne rozwinięcia, tj. behawioryzm
teleologiczny i teorię ram relacyjnych.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W08

egzamin pisemny

W3 specyficzną metodologię badań analizy zachowania -
jednopodmiotowe schematy eksperymentalne.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W08 egzamin pisemny

W4 wybrane obszary badań eksperymentalnej analizy
zachowania.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W08 egzamin pisemny

W5 rolę i miejsce hipotetycznych konstruktów
wyjaśniających w psychologii.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W08

egzamin pisemny

W6 zastosowania analizy zachowania. PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać charakterystyki analizy zachowania,
odróżniające ją od innych nurtów w psychologii,
w szczególności od psychologii poznawczej.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego spojrzenia na analizę zachowania i inne
nurty psychologii z perspektywy analizy zachowania.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
41

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza zachowania – specyfika dziedziny W1, U1

2. Radykalny behawioryzm jako filozofia nauki: geneza i podstawowe założenia W2, U1

3. Rozwój radykalnego behawioryzmu: behawioryzm teleologiczny i teoria ram
relacyjnych W2, U1

4. Metodologia analizy zachowania W3, U1

5. Wybrane obszary badań analizy zachowania W4, U1

6. Analiza zachowania a psychologia poznawcza. Status naukowy hipotetycznych
konstruktów wyjaśniających W5, U1, K1

7. Zastosowania analizy zachowania W6, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy – do zaliczenia konieczne min. 60% poprawnych
odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony III rok studiów i zaliczony kurs Psychologiczne koncepcje człowieka.
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Applied Social Psychology
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595313424.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course will also help in understanding other social behaviour such as sports performance, consumer
behaviour, health behaviour, environmental behaviour and so on. The main objective of the course is to apply
social psychological theory and technique to study real everyday situation. Most of the class will be structured as
lectures with recommended readings. There will also be workshops and discussions in class. I will begin the class
with a short introduction to the topic. We will supplement each other’s knowledge each week and come to share
an understanding of the theories and application of the theories in real social settings. We will primarily follow
research articles on particular topics and references will be provided for the same.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 154 / 710

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
students should derive predictions for a specific
situation from more general social psychological
theories

PSYF_K3_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 students be able to apply social psychology
knowledge to new problems PSYF_K3_U10 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 students are ready to critically reflect in your role as
a social psychologist in society. PSYF_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Immigration as a social problem W1, U1

2. inter-group relations W1, U1

3. consumer behaviour W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny There will be a multiple-choice exam with one 250-word essay.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Fluency in English.
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Badania nad skutecznością psychoterapii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595590965.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką badań nad skutecznością psychoterapii. W pierwszej
kolejności omówione zostaną wytyczne stosowania praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice), wraz
z ich uzasadnieniem, ale również stanowiska krytyczne wobec tego podejścia. Omówiona będzie specyfika badań
nad psychoterapią i wiążące się z tym trudności metodologiczne. W dalszej kolejności prezentowane będą wyniki
badań nad skutecznością różnych nurtów psychoterapii; dyskutowane będą wpływy czynników niespecyficznych
i specyficznych. Dodatkowo, w ramach pogłębionej refleksji, badania nad psychoterapią umiejscowione będą
w szerszym kontekście badań psychologicznych w ogóle, z uwzględnieniem zjawisk: kryzysu replikacyjnego
i tendencyjności publikacyjnej, które mogą ograniczać możliwości polegania na publikowanych wynikach. Zajęcia
wykładowe będą przeplatać się z zajęciami konwersatoryjnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie charakterystykę oraz przebieg
procesu terapeutycznego PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać czynniki warunkujące
prawidłowy i nieprawidłowy przebieg procesu
terapeutycznego

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do prawidłowej i trafnej oceny
wyników diagnozy psychologicznej

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K15 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia badań nad psychoterapią W1

2. Interwencje wsparte empirycznie. Randomizowana próba kliniczna (RCT) jako
złoty standard praktyki opartej na dowodach. W1, U1

3.
Omówienie różnic między efektywnością kliniczną (efficacy) a skutecznością
praktyczną (effectiveness). Alternatywne wobec modelu RCT modele oceny
skuteczności psychoterapii.

W1, U1

4. Problemy metodologiczne w badaniach nad psychoterapią; badania ilościowe i
jakościowe. W1, U1, K1

5. Cel i metodologia badań nad czynnikami warunkującymi przebieg psychoterapii
(process research). Omówienie badań nad wybranymi aspektami procesu terapii. W1, U1, K1

6. Analiza wybranych badań nad skutecznością terapii W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Przygotowanie referatu i prezentacja na zajęciach. Egzamin pisemny (próg
zaliczenia 51%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość j. angielskiego, pozwalająca na samodzielne studiowanie literatury do zajęć.
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Bliskie związki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6cfc6d89.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-SB04

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii bliskich związków: omówienie najbardziej wpływowych
teorii wyjaśniających genezę, funkcjonowanie i dynamikę bliskich relacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teorie z zakresu psychologii bliskich związków PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W09 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty
naukowe z dziedziny psychologii bliskich związków

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U09 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretowania zachowań interpersonalnych
w kategoriach różnych koncepcji i modeli bliskich
związków; uznaje złożoność dynamiki bliskich relacji,
jest gotów do uwzględnia i docenia indywidualne
zróżnicowanie ludzkich zachowań; cechuje się
poszanowaniem indywidualności i odmienności,

PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika i waga bliskich relacji interpersonalnych W1, U1, K1

2. Metodologia badań bliskich związków W1, U1

3. Teorie bliskich związków W1, U1

4. Motywowane poznanie W1, U1

5. Zaufanie i zaangażowanie W1, U1

6. Współzależność W1, U1

7. Samoocena w bliskim związków W1, U1

8. Narcyzm W1, U1

9. Inteligencja emocjonalna W1, U1
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10. Płeć a związek W1, U1

11. Inne uczucia, inne związki W1, U1

12. Związki w sieci W1, U1

13. Ciemna strona związków W1, U1

14. Związki niemonogamiczne W1, U1

15. Jak stworzyć dobry związek W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny wymagana liczba obecności (>8), zdany egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość języka angielskiego
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Choroba przewlekła i terminalna człowieka dorosłego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595231381.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot rozważań stanowić będą: psychosomatyczne i somatopsychiczne zależności w powstawaniu, przebiegu
i leczeniu przewlekłych chorób somatycznych w okresie dorosłości oraz w wieku podeszłym, dynamika radzenia
sobie z przewlekłą i terminalną chorobą, psychospołeczne następstwa przewlekłych chorób, pomoc
psychologiczna, rola wsparcia społecznego, doświadczenie rodzin oraz personelu medycznego, żałoba.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna i rozumie psychosomatyczne
i somatopsychiczne zależności w powstawaniu,
przebiegu i leczeniu przewlekłych chorób
somatycznych w okresie dorosłości

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opisać dynamikę radzenia sobie
z przewlekłą i terminalną chorobą oraz
psychospołeczne następstwa przewlekłych chorób

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pomocy psychologicznej
w przebiegu choroby przewlekłej i terminalnej

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Chory przewlekle i jego rodzina W1

2. Przewlekłe i postępujące choroby neurologiczne: otępienia W1

3. Choroby otępienne – perspektywa opiekunów W1, U1

4. Osoby przewlekle chore w jednostkach opieki medycznej i pomocy społecznej. W1, U1, K1

5. Perspektywa pierwszoosobowa chorującego – próba analizy i zrozumienia
doświadczenia W1, U1, K1

6. Chory przewlekle chorym terminalnie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Egzamin testowy (aby zaliczyć egzamin należy zdobyć powyżej 50%
punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs: "Psychologia zdrowia". Ukończony trzeci rok studiów, pierwszeństwo dla osób realizujących ścieżkę
"Psychologia kliniczna i zdrowia".
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Dezinformacja a pamięć (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6cfe31a0.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB22b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zaburzeń procesów
pamięciowych związanych z faktem, że po zapamiętaniu danego zdarzenia, a przed jego odpamiętywaniem,
do osoby docierają różne, niekoniecznie prawdziwe, informacje na temat tego zapamiętanego zdarzenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
poznawcze, motywacyjne, emocjonalne, społeczne
i inne czynniki wpływające na uległość wobec
dezinformacji.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W09 projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć poznawcze, emocjonalne, społeczne,
motywacyjne i inne czynniki wpływające na uległość
wobec dezinformacji.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U09 projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przeprowadzania badań podatności na dezinformację. PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K09 projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Paradygmaty badawcze - część I W1, U1, K1

2. Paradygmaty badawcze - część II W1, U1, K1

3. Teorie pamięciowe W1, U1, K1

4. Teorie niepamięciowe W1, U1, K1

5. Skale Sugestialności Gudjonssona W1, U1, K1

6. Hipnoza w kontekście psychologii sądowej I W1, U1

7. Hipnoza w kontekście psychologii sądowej II W1, U1

8. Zapobieganie efektowi dezinformacji W1, U1, K1

9. Terapia Zorientowana na Wypartą Pamięć (RMT) W1, U1

10. Efekt dezinformacji w pamięci autobiograficznej oraz procedurach laboratoryjnych W1, U1, K1

11. Referat - „Przypadek Paula Ingrama” W1, U1

12. Referat - „Przyznawanie się do winy za niepopełnione przestępstwo” W1, U1
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13. Referat - „Mit wypartej pamięci” W1, U1

14. Referat - "Hipnoza w kontekście zeznań świadków. Fakty i mity" W1, U1

15. Powtórka materiału. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, zaliczenie Obecność, zaliczenie pracy/referatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zaburzeń procesów pamięciowych
związanych z faktem, że po zapamiętaniu danego zdarzenia, a przed jego odpamiętywaniem, do osoby docierają różne,
niekoniecznie prawdziwe, informacje na temat tego zapamiętanego zdarzenia. Obecność obowiązkowa; dopuszczalne 2
nieobecności. Pierwszeństwo dla osób ze ścieżki specjalizacyjnej "Psychologia sądowa", chętnych na seminarium
magisterskie "Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń pamięciowych"; w razie konieczności przy
rekrutacji będzie brana pod uwagę średnia ocen.
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Dezinformacja a pamięć (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d00beff.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB22a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zaburzeń procesów
pamięciowych związanych z faktem, że po zapamiętaniu danego zdarzenia, a przed jego odpamiętywaniem,
do osoby docierają różne, niekoniecznie prawdziwe, informacje na temat tego zapamiętanego zdarzenia.
Zagadnienie to jest interesujące dla badaczy procesów poznawczych, z oczywistych powodów jest też ważne dla
stosowanej psychologii sądowej, ponieważ zakłócenia procesów pamięciowych, o których mowa, dotyczą też
świadków przestępstw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
poznawcze i społeczne uwrunkowania ulegania
dezinformacji podczas składania zeznań
pamięciowych.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować źródła zniekształceń zeznań związane
z dezinformacją.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U10 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizowania problemu wpływu dezinformacji
na jakość zeznań świadka.

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sposoby badania efektu dezinformacji W1, U1, K1

2. Teorie efektu dezinformacji W1, U1, K1

3. Wyznaczniki i korelaty wielkości efektu dezinformacji W1, U1, K1

4. Efekt dezinformacji u dzieci W1, U1, K1

5. Hipnoza a efekt dezinformacji W1, U1, K1

6. Zapobieganie efektowi dezinformacji W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 60% poprawnych odpowiedzi
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Skończony II rok studiów
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Diagnoza i psychoterapia pacjentów z problematyką uzależnień oraz ich
rodzin.

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d0276e6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego bloku warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z diagnozą
i psychoterapią osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz nałogowych zachowań. Przedstawiona
zostanie wiedza z zakresu genetycznych, biologicznych oraz neuropsychologicznych uwarunkowań rozwoju
uzależnienia - świadomość tych czynników jest pomocna w procesie psychoterapii. Omówione zostaną koncepcje
psychologiczne, które podejmują próbę wyjaśnienia funkcjonowania psychospołecznego pacjentów
z problematyką uzależnienia. W oparciu o opisy przypadków i praktykę kliniczną wykładowcy, studenci będą mieli
możliwość zapoznania się z procesem diagnostycznym, ustalaniem z pacjentem celów terapii, opracowywaniem
strategii pracy psychoterapeutycznej, rozpoznawaniem zjawisk występujących w trakcie procesu psychoterapii
oraz możliwych do zastosowania interwencji itp. Omówione zostaną na przykładach klinicznych trudności
w psychoterapii, szczególnie w przypadku współistniejących zaburzeń oraz konieczności pracy w zespołach
interdyscyplinarnych i łączenia w procesie leczenia oddziaływań psychoterapeutycznych z farmakoterapią.
Studenci będą mieli możliwość symulowanego ćwiczenia pierwszego kontaktu z pacjentem uzależnionym.



Sylabusy 172 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę z zakresu psychologicznej
diagnozy klinicznej, która będzie użyteczna
w diagnozie psychologicznej oraz dla potrzeb
psychoterapii osób uzależnionych oraz członków ich
rodzin.

PSYF_K3_W13 zaliczenie pisemne

W2
posiada wiedzę z wybranych aspektów zdrowia
psychicznego, które można wykorzystać do diagnozy
oraz rozumienia procesu psychoterapii osób
uzależnionych oraz członków ich rodzin.

PSYF_K3_W14 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny
przygotowujący do procesu psychoterapeutycznego,
korzystając z szeroko rozumianej wiedzy
psychologicznej o funkcjonawaniu jednostki oraz
systemu rodzinnego.

PSYF_K3_U13 zaliczenie pisemne

U2

potrafi przygotować strategię pracy
psychoterapeutycznej odnosząc się do wybranej
koncepcji rozumienia problematyki osób
uzależnionych oraz czł,onków ich rodzin. Rozumie
złożoność czynników wpływających na proces
psychoterapii.

PSYF_K3_U14 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uznania mozliwości i ograniczeń wynikających
z procesu diagnostycznego. Docenia indywidualność
osoby i możliwość wyboru przez nią celów i form
leczenia.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie pisemne

K2
przyjmuje postawę otwartości oraz szacunku
względem osób uzależnionych oraz członków ich
rodzin. Stosuje się do zasad etyki zawodowej.

PSYF_K3_K15 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie referatu 3

przeprowadzenie badań literaturowych 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Biologiczne i psychologiczne koncepcje uzależnienia W2, U1, K1

2. Diagnoza nozologiczna i aspekty neurobiologiczne zaburzeń związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych oraz z nałogowymi czynnościami W1

3.
Psychologiczna diagnoza kliniczna i diagnoza problemowa oraz określanie
gotowości do podjęcia zmiany - ich znaczenie w planowaniu procesu
psychoterapeutycznego

W1, W2, U1, K1

4.
Znaczenie relacji terapeutycznej oraz budowanie przymierza w pracy
psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi. Ustalanie celów terapii oraz
ustalanie kontraktu terapeutycznego

U2

5. Proces psychoterapeutyczny osób uzależnionych. Interwencje i tematy pracy
psychoterapeutycznej. Analiza przypadków U2

6. VI. Praca psychoterapeutyczna z pacjentami z tzw. podwójną diagnozą -
możliwości i ograniczenia W1, W2, U1, K1, K2

7. Systemowe rozumienie rodziny z problemem uzależnień W2, U1, U2, K2

8.
Diagnoza i psychoterapia partnerów osób uzależnionych tzw. osób
współuzależnionych. Terapia par jako metoda wspomagająca zdrowienie w
uzależnieniu

W1, W2, U1, K1

9.
Diagnoza i praca psychoterapeutyczna z osobami pochodzącymi z rodzin z
problemem uzależnień m.in. osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika
(DDA)

W1, W2, U1, K1, K2

10. Znaczenie kończenia procesów psychoterapii. Aspekty etyczne w pracy z osobami
uzależnionymi i członkami ich rodzin. Systemy leczenia uzależnień U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, prezentacja
pisemne opracowanie zagadnienia z zakresu psychoterapii
uzależnień oraz egzamin w formie testowej min. 60%
poprawnych odpowiedzi
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Diagnoza i rozwój małego dziecka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d043d70.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB15

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy nt. praktycznych aspektów uważnego i kompetentnego wspierania rozwoju małego dziecka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przebieg procesów rozwojowych oraz zasady
diagnozowania małego dziecka.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13 zaliczenie pisemne
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W2 reguły komunikowania się z dzieckiem w oparciu
o możliwości rozwojowe dziecka i jego prawa.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W15

zaliczenie pisemne

W3 różnice wynikające z rozwoju indywidualnego każdego
dziecka i historii jego życia.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W11 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 za pomocą poznanych narzędzi i technik
przeprowadzić obserwację i diagnozę małego dziecka

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13 zaliczenie pisemne

U2
nawiązać uważny kontakt z małym dzieckiem, rozwijać
postawę wrażliwości w komunikacji z małym
dzieckiem, w oparciu o jego możliwości i prawa.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15 zaliczenie pisemne

U3 rozpoznać i wskazać mocne strony dziecka oraz
określić, w których obszarach wymaga wsparcia.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U15

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
nawiązywania prawidłowego, kompetentnego
i niedyrektywnego kontaktu z małym dzieckiem
z poszanowaniem jego możliwości rozwojowych
i przysługujących mu praw.

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie pisemne

K2 psychologicznego wspierania oraz diagnozowania
dziecka w placówce i poza nią.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Przygotowanie prac pisemnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Zajęcia wstępne. Omówienie zajęć. Poznanie literatury wymaganej. Określenie
zasad tworzenia prac pisemnych i zaliczenia kursu.
Prawo dziecka do szacunku. Poznanie prawidłowych form nawiązywania kontaktu
z małym dzieckiem (4m - 5 lat). Zajęcia w Instytucie Psychologii.

W2, W3, U2, K1

2. Poznanie sposobów prawidłowego wspierania małego dziecka w oparciu o zasady
Komunikacji bez Przemocy. W2, W3, U2, K1

3. Specyfika rozwoju dziecka przedwcześnie urodzonego. W1, W3, U2, U3, K1

4. Rozwój fizyczny i motoryczny małego dziecka (4m-36m.). Zajęcia praktyczne na
terenie wybranego żłobka m. Krakowa. W1, W3, U2, U3, K2

5.
Rozwój zmysłów i integracji sensorycznej małego dziecka (4m-36m.). Poznanie
narzędzi umożliwiających przeprowadzenie wstępnej diagnozy małego dziecka w
wielu obszarach jego rozwoju. Zajęcia praktyczne na terenie wybranego żłobka m.
Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.
Zasady rozwoju społecznego i emocjonalnego małego dziecka (4m-36m.).
Poznanie narzędzi umożliwiających przeprowadzenie wstępnej diagnozy małego
dziecka w wielu obszarach jego rozwoju. Zajęcia praktyczne na terenie wybranego
żłobka m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2

7.
Rozwój mózgu i mowy małego dziecka (4m-36m.). Przeprowadzenie wstępnej
diagnozy małego dziecka w wielu obszarach jego rozwoju.Zajęcia praktyczne na
terenie wybranego żłobka m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.
Rozwój poznawczy małego dziecka - myślenie, pamięć, mentalizacja (4m-36m.) .
Przeprowadzenie diagnozy małego dziecka w wielu obszarach jego rozwoju - przy
pomocy narzędzi. Zajęcia praktyczne na terenie wybranego żłobka m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9.
Rozwój dziecka przedszkolnego (3-5 lat). Przeprowadzenie diagnozy dziecka
przedszkolnego w wielu obszarach jego rozwoju - przy pomocy narzędzi. Zajęcia
praktyczne na terenie wybranego przedszkola m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10.
Rozwój dziecka przedszkolnego (3-5 lat). Przeprowadzenie diagnozy dziecka
przedszkolnego w wielu obszarach jego rozwoju - przy pomocy narzędzi. Zajęcia
praktyczne na terenie wybranego przedszkola m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11.
Rozwój dziecka przedszkolnego (3-5 lat). Przeprowadzenie diagnozy dziecka
przedszkolnego w wielu obszarach jego rozwoju - przy pomocy narzędzi. Zajęcia
praktyczne na terenie wybranego przedszkola m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12.
Rozwój dziecka przedszkolnego (3-5 lat). Przeprowadzenie diagnozy dziecka
przedszkolnego w wielu obszarach jego rozwoju - przy pomocy narzędzi. Zajęcia
praktyczne na terenie wybranego przedszkola m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

13.
Rozwój dziecka przedszkolnego (3-5 lat). Przeprowadzenie diagnozy dziecka
przedszkolnego w wielu obszarach jego rozwoju - przy pomocy narzędzi. Zajęcia
praktyczne na terenie wybranego przedszkola m. Krakowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

14. Poznanie i przeprowadzenie zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka
w żłobku i przedszkolu. W2, W3, U2, U3, K1, K2

15.
Omówienie prac studentów dotyczących diagnozy, możliwości oraz obszarów
wsparcia badanych dzieci. Omówienie prac podsumowujących zajęcia. Zajęcia w
instytucie Psychologii.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne Oddanie dwóch prac pisemnych zaliczeniowych opisujących
przeprowadzone badania i obserwacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Psychopatologia rozwojowa. Wprowadzenie. Rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia praktyczne - obecność obowiązkowa.
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Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6d05f77b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB08, WFz.IPs-N-MB08-pr

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 25, warsztaty: 20

Liczba
punktów ECTS
4.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie studentów z diagnozą i technikami pomiaru inteligencji dzieci i młodzieży; zastosowaniem,
możliwościami i ograniczeniami testów inteligencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie wiedzę z zakresu psychometrii PSYF_K3_W12 egzamin pisemny, raport
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W2 zna i rozumie wiedzę z zakresu diagnozy
psychologicznej oraz specyfikę diagnozy u dzieci PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W3 zna i rozumie wiedzę z dziedziny różnic
indywidualnych zwłaszcza w zakresie inteligencji PSYF_K3_W09 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
czyta literaturę naukową z psychologii rozwojowej
i potrafi ją wykorzystać przy diagnozowaniu odstępstw
od prawidłowości szczególnie w rozwoju poznawczym

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

U2 wie jakie są cechy testu psychometrycznego i zna
podstawowe testy do pomiaru inteligencji PSYF_K3_U12 egzamin pisemny

U3 potrafi zinterpretować wyniki badań diagnostycznych PSYF_K3_U13 raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uznaje proces diagnozy za szczególną formę interakcji,
zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o dziecku
uzyskanej w trakcie diagnozy

PSYF_K3_K13 raport, wyniki badań

K2 przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu
zawodu psychologa PSYF_K3_K15 egzamin pisemny, raport

K3
zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o inteligencji
dziecka uzyskanej na podstawie testu
psychologicznego

PSYF_K3_K12 egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 25

warsztaty 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie raportu 15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy inteligencji dzieci. Zagadnienia pomiaru
inteligencji. W1, U1, K3

2. Skala Stanford-Binet 5 – historia skali, podstawy teoretyczne i własności skali W3, U2, K3

3.
Skala Stanford-Binet 5 – pokaz badania dziecka; omówienie zasad i przebiegu
badania skalą.

Skala Stanford-Binet 5 – obliczanie i interpretacja wyników badanego dziecka
W2, U3, K3

4. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci - podstawy teoretyczne, pojęcie
dewiacyjnego ilorazu inteligencji. Pokaz badania dziecka skalą Wechslera W3, U2, K3

5. Badanie przez studentów dzieci skalą Wechslera, cz.1 W2, U2, U3, K3

6. Badanie przez studentów dzieci skalą Wechslera, cz.2 W2, U3, K3

7. Zastosowanie skali Wechslera oraz Skali Bineta w diagnozie niepełnosprawności
intelektualnej oraz innych zaburzeń u dzieci. W3, U1, K1, K2

8. Psychometryczny pomiar myślenia u dzieci w stadium operacji konkretnych W2, W3, U1, K2

9. Badanie przez studentów myślenia operacyjnego u dzieci W3, U1, K2

10. TSD - Test Słownikowy dla Dzieci jako miara zdolności werbalnych dzieci W3, U1, U3, K3

11. Test Matryc Ravena - wersja kolorowa oraz Test Dojrzałości Umysłowej Columbia
w diagnozie inteligencji dzieci W1, W2, U2, U3, K1

12. Badanie przez studentów dzieci testem TSD oraz Testem Matryc Ravena. W1, W2, U3, K3

13. Obliczanie i interpretowanie wyników badania testami TSD oraz TMR. W2, U3, K3

14. Etyczne, społeczne i kulturowe aspekty badań testowych. Specyfika problemów w
odniesieniu do dzieci W1, W2, U2, K1, K2

15. Podsumowanie. Problemy trafnej diagnozy inteligencji u dzieci W2, W3, U2, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny
Aktywny udział w zajęciach, szczególnie w dyskusjach nad znaczebuem
pomiaru inteligencji u dzieci, ich możliwości i ograniczeń. Dwie pisemne
prace zawierające interpretację otrzymanych wyników w
przeprowadzonych badaniach dzieci

warsztaty raport, wyniki badań przygotowanie i przeprowadzenie badań dzieci kilkoma testami,
aktywny udział w dyskusji nad możliwościami interpretacji ich wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.
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Dobre praktyki w prowadzeniu badań psychologicznych.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d07b51c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB24

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z trwającą dyskusją dotyczącą problemów psychologii oraz
proponowanymi rozwiązaniami. Studenci zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami podczas dokonywania
wnioskowania statystycznego, zostaną omówione przyczyny i proponowane rozwiązania kryzysu replikacyjnego
w psychologii oraz wprowadzona zostanie koncepcja nauki otwartej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 charakter psychologii jako nauki. PSYF_K3_W01 egzamin pisemny
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W2 procesy zachodzące w toku rozwoju psychologii jako
dyscypliny naukowej. PSYF_K3_W02 egzamin pisemny

W3

wiedzę na temat cech poznania naukowego
w psychologii i metodologii badań psychologicznych,
zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii jako nauki
empirycznej, posiada wiedzę na temat planowania
badań empirycznych i analizy statystycznej zebranych
danych.

PSYF_K3_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki
i odróżnić naukowe poznanie psychologiczne
od poznania nienaukowego.

PSYF_K3_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 popularyzować wiedzę psychologiczną bez straty dla
jej wartości naukowej. PSYF_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

przygotowanie do egzaminu 4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryzys replikacyjny w psychologii: przyczyny i skutki. W1, W2, W3, U1

2. Wartość p, błąd pierwszego rodzaju, moc statystyczna. W3

3. Czym jest i dlaczego potrzebujemy nauki otwartej? W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny w formie pytań otwartych, dotyczących treści
omawianych na wykładach. Aby zaliczyć egzamin, należy udzielić
poprawnej odpowiedzi na połowę pytań.
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Dyskursywne metody stymulacji rozwoju moralnego młodzieży
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d097751.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB22

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami stymulacji rozwoju moralnego opartymi na dyskusji dylematów

C2 Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w liceum ogólnokształcącym

C3 Umożliwienie studentom praktycznego przetestowania swoich umiejętności w przebiegu pracy z młodzieżą
podczas lekcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej;
rozumie istotę rozwoju; zna teorie i modele opisujące
i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w toku
całego życia; zna przebieg i rozumie specyfikę zmian
rozwojowych w kolejnych okresach życia; jest
świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających
proces rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i społecznym

PSYF_K3_W11 zaliczenie ustne, kazus

W2

posiada wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej
i wiedzę poszerzoną z zakresu etyki zawodu; zna
podstawowe stanowiska w etyce i zasady
rozumowania etycznego; jest świadomy/a
najpoważniejszych dylematów etycznych związanych
z wykonywaniem zawodu psychologa; zna
podstawowe standardy etyczno-zawodowe,
wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce
(KE-ZP) i w innych krajach, szczególnie zaś regulacje
o charakterze międzynarodowym (kodeks EFPA,
Deklaracja IUPsyS); zna podstawy prawne i
organizację wykonywania zawodu psychologa
w Polsce i Unii Europejskiej; posiada wiedzę na temat
praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta

PSYF_K3_W15 zaliczenie ustne, kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwojowej; sprawnie posługuje się
terminologią z tego zakresu; potrafi odnieść swoją
wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań
w innych dziedzinach psychologii, a także
do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu
codziennym; potrafi wskazać główne osiągnięcia
rozwojowe w poszczególnych okresach życia; potrafi
przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki
możliwych oddziaływań usprawniających rozwój

PSYF_K3_U11 zaliczenie ustne, kazus

U2

czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki
zawodu psychologa; potrafi rozpoznać najważniejsze
problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu;
potrafi przeprowadzić rozumowanie etyczne. umie
przytoczyć standardy, obowiązujące psychologa
w danych okolicznościach i zastosować je do
etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-
zawodowych w konkretnej sytuacji; w sposób
kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu
ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta,
jak również na kodeksy etycznozawodowe krajowe,
europejskie i ogólnoświatowe; potrafi wskazać akty
prawne, obowiązujące psychologa w trakcie
wykonywania czynności zawodowych w danym
obszarze życia zawodowego.

PSYF_K3_U15 zaliczenie ustne, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników
rozwojowych; potrafi sprawnie komunikować się
z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci,
osoby starsze), starając się być wolnym
od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się
dyskryminacji osób ze względu na wiek; jest gotowy/a
zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu
rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania
na jego rozwoju, tak indywidualnie, jak
i we współpracy z osobami i instytucjami

PSYF_K3_K11 zaliczenie ustne, kazus
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K2

przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu
zawodu psychologa; z szacunkiem i życzliwością
odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie
podejmowania działań zawodowych; dobro
klienta/pacjenta stawia ponad interesem grupy
zawodowej; uznaje wartość solidarności zawodowej i
współdziałania środowisk psychologicznych; potrafi
zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc; ma
krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a
poddać ją superwizji i ocenie ze strony innych
psychologów; uznaje wartość samokształcenia,
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

PSYF_K3_K15 zaliczenie ustne, kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teorie rozwoju moralnego w psychologii W1, U1, K1

2. Metody stymulacji rozwoju moralnego oparte dyskusję dylematów W1, U1, K1

3. Specyfika rozwoju w adolescencji i etyczne aspekty oddziaływania na młodzież W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2
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13. Zajęcia terenowe (z młodzieżą w szkole) W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Podsumowanie zajęć W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, kazus

Wymagania wstępne i dodatkowe
Realizacja ścieżki "Psychologia rodziny i edukacji"
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Dyskusje o nauce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d0b2f52.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB28

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z problematyką wiedzy
i nauki. W trakcie kursu studenci zapoznają się z różnymi stanowiskami: od mówiących, że nauka jest
odkrywaniem obiektywnej rzeczywistości, po stwierdzenia, że nauka konstruuje badaną rzeczywistość. W ramach
zajęć studenci będą prowadzić ustrukturyzowaną dyskusję (w stylu debaty oksfordzkiej) nad tezami
inspirowanymi tekstem przeczytanym na dane zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 charakter psychologii jako nauki oraz jej miejsce
w systemie nauk. PSYF_K3_W01 egzamin ustny, esej

W2 student posiada wiedzę o filozoficznych podstawach
psychologii. PSYF_K3_W03 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki. PSYF_K3_U01 egzamin ustny, esej

U2 student identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne
w teoriach psychologicznych. PSYF_K3_U03 egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student w sposób krytyczny analizuje poglądy własne
i innych osób. PSYF_K3_K03 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające. K1

2. Nie ma wiedzy uniwersalnie prawdziwej. W1, W2, U1, U2, K1

3. Nie istnieje bezzałożeniowe poznanie rzeczywistości. W1, W2, U1, U2, K1

4. Publiczny charakter metody naukowej. W1, W2, U1, U2, K1

5. Nauka jako odkrywanie zaskakujących faktów. W1, W2, U1, U2, K1

6. Nauka przez małe "n". W1, W2, U1, U2, K1

7. O celach nauki. W1, W2, U1, U2, K1

8. Socjologia wiedzy. W1, W2, U1, U2, K1

9. Problem demarkacji. W1, W2, U1, U2, K1

10. Status poznawczy nauki. W1, W2, U1, U2, K1
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11. Kryzys replikacji w psychologii - wprowadzenie. W1, W2, U1, U2, K1

12. Diagnoza przyczyn kryzysu. W1, W2, U1, U2, K1

13. Psychologia po kryzysie. W1, W2, U1, U2, K1

14. Dyskusja podsumowująca. W1, W2, U1, U2, K1

15. Indywidualne konsultacje tematów prac zaliczeniowych. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, esej
Studenci będą mieli przygotować pracę zaliczeniową w formie krótkiego
eseju (do 5 stron A4), w której postawią i będą argumentować na rzecz
określonej tezy. Następnie na egzaminie ustnym będą mieli za zadanie
obronę swojej tezy.
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Dysleksja a zaburzenia procesów poznawczych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6d0cff22.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-DB01

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 25, warsztaty: 20

Liczba
punktów ECTS
4.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kursu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej dysleksji i zdobycie umiejętności jej
diagnozowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę dotyczącą specyfiki diagnozy
dzieci. Zna podstawowe metody diagnozy, ich zalety
i ograniczenia

PSYF_K3_W13 egzamin pisemny
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W2
student zna przebieg zmian rozwojowych szczególnie
z zakresu psychologii poznawczej i zna czynniki
wpływające na zakłócenie rozwoju

PSYF_K3_W11 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student zna wartość technik (głównie testów)
stosowanych w diagnozie dysleksji, potrafi je
zastosować i zinterpretować otrzymane wyniki

PSYF_K3_U13 egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

U2
rozpoznać zaburzenia procesów poznawczych
stanowiących podłoże dysleksji i sformułować
konkluzję diagnostyczną

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest świadomy ograniczeń płynących
z procesu diagnostycznego. Potrafi przeprowadzić
diagnozę dysleksji, zachować bezstronność
w interpretacji wyników i formułowaniu opinii.
Przestrzega zasad związanych z zachowaniem
poufności danych

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny, raport,
wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 25

warsztaty 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie raportu 20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyficzne zaburzenia uczenia się - ich natura, klasyfikacja i przyczyny. Historia
badań nad dysleksją W1, W2, U1, K1
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2. Definicja dysleksji, częstość występowania, objawy. Analiza próbek pisma dzieci z
dysleksją W2, U1, K1

3. Poznawcze mechanizmy dysleksji I – deficyt wzrokowy. W2, U2, K1

4. Poznawcze mechanizmy dysleksji I cd. – diagnoza deficytów percepcji i pamięci
wzrokowej u starszych dzieci. W2, U1, K1

5.
Poznawcze mechanizmy dysleksji II – deficyt fonologiczny i techniki jego
diagnozowania.
Problem trudności w nauce czytania i pisania w różnych językach.

W1, U1, K1

6. Diagnoza deficytów poznawczych u uczniów I klasy - badanie przez studentów
dzieci pod kątem ryzyka dysleksji W1, U1, K1

7. Obliczanie i interpretacja otrzymanych wyników, formułowanie opinii o ew. ryzyku
dysleksji W1, U2, K1

8. Dysleksja a poziom rozwoju inteligencji dzieci. W1, W2, U1, K1

9. Diagnoza dysleksji u uczniów w wieku ok. 12 lat – badanie przez studentów dzieci
stosowną baterią testów W1, U2, K1

10. Obliczanie i interpretacja otrzymanych wyników z badania baterią testów
Formułowanie opinii psychologicznej o zaburzeniach uczenia się czytania i pisania W1, U2, K1

11. Neurobiologiczne podłoże dysleksji.
Rola czynników genetycznych i środowiskowych w dysleksji W1, W2, U2, K1

12. Dysgrafia a zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności
manualnej. Analiza próbek pisma dzieci z dysgrafią W2, U1, K1

13. Terapia zaburzeń dyslektycznych - prezentacja wybranych ćwiczeń stymulujących
rozwój dziecka z dysleksją. W1, U2, K1

14. Poznawcze i emocjonalne konsekwencje zaburzeń dyslektycznych dla rozwoju
dziecka W1, U1, K1

15. Problemy trafnej diagnozy specyficznych zaburzeń uczenia się – podsumowanie W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny
Aktywny udział w zajęciach, szczególnie w dyskusjach nad trafną
diagnozą dysleksji. Dwie prace pisemne zawierające interpretację
wyników otrzymanych przez studentów w badaniach diagnostycznych
dzieci

warsztaty raport, wyniki badań Przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych dzieci 7-mio
oraz 12-letnich, obliczanie i interpretacja otrzymanych wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.



Sylabusy 194 / 710

Emocje negatywne w sytuacji ekspozycji społecznej. Diagnoza i metody
zaradcze

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d0ebf09.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB28, WFz.IPs-AWF-03

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwój wiedzy i umiejętności regulacji emocji w sytuacji ekspozycji społecznej: zastosowanie zdobytej wiedzy
i umiejętności do samopomocy, a także pomocy psychologicznej klientom/pacjentom.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe teorie i badania empiryczne dotyczące
regulacji emocjonalnej: mechanizmów powstawania
emocji i zaburzeń afektywnych, możliwości
modyfikacji emocji za pomocą technik poznawczo-
behawioralnych.

PSYF_K3_W07 projekt, prezentacja

W2

student zna podstawowe modele regulacji emocji
w nurcie poznawczo-behawioralnym, psychologii
sportu, psychologii wykonawstwa i potrafi wykorzystać
je w procesie diagnozy problemów klienta. Ma
poszerzoną wiedzę o metodach diagnozy stanu
emocjonalnego i nastroju osób w sytuacji ekspozycji
społecznej: sportowców, muzyków, mówców.

PSYF_K3_W13 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posługiwać się terminologią właściwą dla obszaru
wiedzy z zakresu regulacji emocji i nurtu poznawczo-
behawioralnego. Sprawnie posługuje się literaturą,
odnajdując odpowiednie modele i sposoby
postępowania dopasowane do potrzeb
klienta/pacjenta. Wykonując projekt zaliczeniowy
potrafi ugruntować swoje założenia naukowo oraz
zaproponować rozwiązania praktyczne w oparciu
o zdobytą wiedzę i umiejętności.

PSYF_K3_U07 projekt, prezentacja

U2

dobrać odpowiednie metody diagnostyczne
uwzględniając specyfikę funkcjonowania danego
klienta/pacjenta lub grupy zawodowej. Potrafi
przeprowadzić proces diagnozy oraz zaplanować
działania profilaktyczne lub terapeutyczne,
dopasowane do potrzeb i możliwości poznawczych
klienta. Potrafi odpowiednio zinterpretować wyniki
oraz dokonać ewaluacji procesu poprawy dobrostanu
klienta/pacjenta.

PSYF_K3_U13 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozwija umiejętności współpracy w zespole,
zyskuje świadomość potrzeby współpracy
ze specjalistami o innych specjalizacjach, uczy się
tworzenia zespołu specjalistów pracujących nad
poprawą funkcjonowania zawodnika, muzyka, mówcy
w różnych obszarach (psychoterapeuta, fizjoterapeuta,
trener/nauczyciel, rodzic). Potrafi prowadzić zajęcia
psychoedukacyjne dla osób w różnym wieku (dzieci,
młodzieży, dorosłych), popularyzując wiedzę naukową
oraz rozbudzając świadomość korzyści płynących
z pomocy psychologicznej.

PSYF_K3_K01 projekt, prezentacja

K2

student jest świadom potrzeby dbania o własne
zdrowie psychiczne poprzez systematyczne
stosowanie poznanych technik regulacji emocjonalnej
w praktyce. Rozumie potrzebę podtrzymania
motywacji do zmiany u klienta/pacjenta, potrafi ją
podtrzymać i ukierunkować. Zdaje sobie sprawę
z wpływu kontekstu społeczno-kulturowego na proces
zdrowienia, potrafi uwzględnić te źródła wpływu
w procesie konstruowania planu oddziaływań
psychologicznych.

PSYF_K3_K07 projekt, prezentacja

K3

student odznacza się tolerancyjną postawą wobec
osób odbiegających od normy (poznawczo,
behawioralnie, zdrowotnie, zdolnościowo, etc.), jest
otwarty na wyzwania związane z praca psychologa,
coacha, psychoterapeuty. Szanuję pacjenta, poważnie
traktuje jego potrzeby i problemy.

PSYF_K3_K09 projekt, prezentacja
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K4

w procesie diagnozy student odznacza się cierpliwą
i pomocną postawą. Jest świadom możliwości
i ograniczeń procesu diagnostycznego, a także
potrzeby utrzymania otwartości na możliwe zmiany
w diagnozie w trakcie pracy z klientem/pacjentem.
Zdaje sobie sprawę z ważności ewaluacji efektów
podjętych działań, superwizowania własnej pracy. Jest
świadom potrzeby rozwijania samodzielności
klienta/pacjenta poprzez poszerzenie jego repertuaru
strategii regulacji emocji i przygotowanie planu
samopomocy do wykorzystania po zakończeniu
współpracy z psychologiem.

PSYF_K3_K13 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. EMOCJE W SYTUACJI EKSPOZYCJI SPOŁECZNEJ: ROZPOZNAWANIE, MODELE
WYJAŚNIAJĄCE, ŹRÓDŁA W1, U1

2.
DIAGNOZA: PRZEGLĄD STRATEGII, METOD I TECHNIK BADAWCZYCH
STOSOWANYCH W BADANIU LĘKU SPOŁECZNEGO, TREMY I STRESU
EGZAMINACYJNEGO

W2, U2, K4

3. METODY PRACY Z CIAŁEM I UMYSŁEM: TECHNIKI ODDECHOWE I POZNAWCZA
RESTRUKTURYZACJA W1, W2, U1, K3, K4

4. PRACA NAD EMOCJAMI: TRENING KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH W1, W2, U1, U2, K2

5. METODY PRACY Z CIAŁEM I UMYSŁEM: TECHNIKI RELAKSACYJNE, TRENING
UWAŻNOŚCI

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

6. METODY PRACY Z CIAŁEM I UMYSŁEM: WIZUALIZACJA, CELE I ORGANIZACJA
CZASU

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4
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7. PREZENTACJE PROJEKTÓW ZESPOŁOWYCH, ANALIZA I OCENA PROJEKTÓW PRZEZ
UCZESTNIKÓW I PROWADZĄCEGO

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

8. Podsumowanie: INDYWIDUALNE SKŁADOWE SUKCESU WYKONAWCZEGO W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja
Zaliczenie na podstawie ilości uzbieranych punktów za: aktywne
uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i prezentację na forum co
najmniej 5 zadań domowych, wykonanie i prezentację projektu
zespołowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony II rok studiów. Pierwszeństwo mają uczestnicy ścieżki „Psychologia sportu”, "Psychologia kliniczna". Selekcja z
uwzględnieniem oceny z kursu „Psychologia emocji i motywacji”. Selekcja na podstawie ankiety online, adres podany
zostanie na stronie Instytutu w odpowiednim terminie.
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Employee Development in Organization
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595231945.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Classes are designed for students interested in personal development at work, who consider working in HR
departments. The aim of the course is to acquire and expand knowledge of the purposes, forms and outcomes of
employee development, to get to know evidence based methods of employee development and to learn how to
project paths of employee development in organizations. During the course the following topics will be discussed:
1. Framework of employee development in organization, 2. Subject of development: skills development, personal
development, career development, 3. Correlates and outcomes of employee development, 4. Methods of
employee development: training, coaching, mentoring, 360 degree feedback, 5. Employee development through
work engagement.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie wpływ czynników
psychologicznych na funkcjonowanie pracownika
w organizacji.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi trafnie określić zależność między
efektywnością pracy w organizacji a warunkującymi ją
czynnikami natury psychicznej.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U16

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do podjęcia odpowiednich działań
wspomagających pracownika w organizacji.

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K16 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Framework of employee development in organization (beneficiaries, beliefs and
intensions, activities/ behaviors. W1, U1

2. Skills development: professional and interpersonal. W1, U1

3. Personal development: Psychological Capital Concept. W1, U1

4. Career development. W1, U1, K1

5. Employee performance and organizational effectiveness. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
Written test (40 points). Group project (30 points). Participation in
discussions and extra activities (20 points). Attendance in class (10
points)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Very good knowledge of English (speaking and reading) - level B2+ or higher. Participation in the specialization path”
Psychology of organization and advertising", or completion of the course “Organizational psychology”. Interest in the area of
HRM will be an advantage.
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Ewolucjonizm w psychologii: od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d113a7d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB45

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie podstawowych założeń i osiągnięć psychologii ewolucyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna teorię ewolucji i jej znaczenie dla
uprawiania psychologii. Zna podstawowe założenia
psychologii ewolucyjnej i jej program badawczy.

PSYF_K3_W05 egzamin pisemny,
projekt
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W2
student zna efekty zastosowania perspektywy
ewolucyjnej w badaniach psychologicznych. Rozumie
podstawowe pojęcia, którymi posługuje się
psychologia ewolucyjna.

PSYF_K3_W05 egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zaplanować badanie, którego celem jest testowanie
hipotezy o ewolucyjnej genezie mechanizmu
psychicznego.

PSYF_K3_U05 projekt

U2 krytycznie ocenić jakość psychologicznej propozycji
odwołującej się do wyjaśnień ewolucyjnych. PSYF_K3_U05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Teoria ewolucji i ewolucja homininów. Seminarium 1, 2 i 3: Idea ewolucji –
podstawowa logika teorii Darwina i Nowa Synteza. Ewolucja człowieka – dane
paleoantropologiczne i genetyczne. Ewolucja mózgu.

W1

2.
Od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej. Seminarium: 4 i 5: Socjobiologia,
ekologia behawioralna i psychologia ewolucyjna. Podstawowe tezy i założenia
psychologii ewolucyjnej.

W1, W2, U1

3.
Specyfika metodologii odwołującej się do wyjaśnień ewolucyjnych. Seminarium 6 i
7: Metodologia badań psychologii ewolucyjnej a psychologia porównawcza i
międzykulturowa, prymatologia. Umysł wrodzony – modularność.

W1, W2, U1

4.

Podstawowe osiągnięcia psychologii ewolucyjnej w różnych dyscyplinach
psychologicznych. Seminarium 8, 9, 10, 11, 12, 13: Darwinowskie algorytmy
wśród procesów poznawczych. Samoświadomość i poznanie społeczne. Dobór
partnera czyli zalotna inteligencja. Motywacja i emocje. Różnice indywidualne.
Zaburzenia psychiczne.

W1, W2, U1, U2
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5.
Krytyka psychologii ewolucyjnej i próby wyjścia poza nią. Seminarium 14 i 15:
Krytyka psychologii ewolucyjnej. Współczesny stan psychologii ewolucyjnej –
dokąd dalej?

W1, W2, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, projekt Powyżej 50% poprawnych odpowiedzi na egzaminie pisemnym
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Fenomenologia w naukach kognitywnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d12f59a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB48, WFz.IPs-N-OB29

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę na temat fenomenologii jako
kierunku filozofii współczesnej, a także na temat myśli
głównych przedstawicieli fenomenologii: Edmunda
Husserla, Martina Heideggera i Maurice'a Merleau-
Ponty. Student rozumie, że fenomenologia, obok
innych szkół filozoficznych, legła u podstaw
psychologii jako dziedziny (a także dziedzin
pokrewnych, tj. psychiatria i kognitywistyka) i potrafi
wskazać, jakie miało to konsekwencje dla koncepcji
wiedzy, metod badawczych i koncepcji człowieka,
które znajdują się w obrębie wiedzy psychologicznej.

PSYF_K3_W03 egzamin pisemny
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W2

student posiada wiedzę na temat ogólnego znaczenia
dorobku fenomenologii dla współczesnych nauk
poznawczych. Zna szczegółowe obszary
kognitywistyki, psychologii i psychiatrii, które
nawiązują do dorobku fenomenologii. Rozumie różnice
pomiędzy koncepcjami wiedzy i metod badawczych
w naukach empirycznych i w fenomenologii -
zaznajomiony jest z problemem naturalizacji
fenomenologii, jako próby przekroczenia tych różnic.

PSYF_K3_W03 egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student posługuje się pojęciami fenomenologii
w dyskusji i analizie tekstów naukowych z dziedziny
psychologii, a także dziedzin pokrewnych, tj.
psychiatria i kognitywistyka. Student potrafi odnieść
problemy postawione i rozwiązane przez
fenomenologię do zagadnień i wyników badań
współczesnej psychologii, a szczególnie tych, które
dotyczą kwestii poznania.

PSYF_K3_U03 egzamin pisemny

U2

zastosować metodę fenomenologiczną do badania
doświadczenia, poprzez samodzielne i w grupach (pod
kierunkiem prowadzących) skonstruowanie narzędzi,
przeprowadzenie, analizę, prezentację i dyskusję
wyników własnych wywiadów fenomenologicznych.

PSYF_K3_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przedstawić swoje poglądy używając adekwatnych
pojęć z dziedziny fenomenologii i empirycznych nauk
kognitywnych. W sposób krytyczny analizuje poglądy
własne i innych osób w odniesieniu do koncepcji
fenomenologii, jej miejsca w naukach kognitywnych,
a także prób jej naturalizacji. Student przyjmuje
krytyczną postawę wobec wyników własnego badania
z użyciem metody fenomenologicznej.

PSYF_K3_K03 egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

warsztaty 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

przygotowanie do egzaminu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe założenia fenomenologii. Husserla koncepcja nauki o świadomości. W1, U1, K1

2.
Podstawowe założenia fenomenologii. Metoda fenomenologiczna

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Ateoretyczność w praktyce i epoche wprowadzone w
życie I. Formułowanie problemu w fenomenologicznych badaniach doświadczenia.

W1, U1, U2, K1

3.

Fenomenologia w naukach kognitywnych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Ateoretyczność w praktyce i epoche wprowadzone w
życie II. Wybór przez studentów zagadnienia z zakresu nauk kognitywitywnych do
własnego projektu.

W2, U1, U2, K1

4. Ontologia fundamentalna Martina Heideggera a programy badawcze w naukach
kognitywnych. W1, U1, K1

5. Problem ciała w fenomenologii Merleau-Ponty’ego W1, U1, K1

6. Główne założenia neurofenomenologii W2, U1, K1

7. Świadomość i percepcja w ujęciu fenomenologicznym W2, U1, K1

8. Problem czasowości doświadczenia W1, W2, U1, K1

9.

Umysł ucieleśniony (1): Ciało jako przestrzeń doświadczenia

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Ucieleśniony badacz i jego doświadczenie jako przestrzeń
realizacji badania fenomenologicznego. Warsztat refleksyjności epistemologicznej
badacza.

W2, U1, U2, K1

10. Umysł ucieleśniony (2): Poczucie własności i poczucie sprawstwa W2, U1, K1

11. Umysł społeczny z perspektywy fenomenologii W2, U1, K1

12. Fenomenologia depresji W2, U1, K1

13. Fenomenologia schizofrenii W2, U1, K1

14.

Metody badania doświadczenia

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Projektowanie przewodnika do wywiadu
fenomenologicznego. Prowadzenie wywiadów jakościowych i analiza uzyskanych
danych.

W2, U2, K1

15.
Wywiad fenomenologiczny - zbieranie i analiza danych jakościowych

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Prezentacja i dyskusja własnych projektów studentów.
W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny min. 50% poprawnych odpowiedzi

warsztaty projekt prezentacja efektów własnej pracy nad projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i weryfikowana poprzez listę obecności. Selekcja na podstawie średniej ocen z
kursów "Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki" oraz "Metodologia II - metody analizy jakościowej".
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Fizjologia wysiłku fizycznego człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595320015.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z reakcjami organizmu na wysiłek i pracę fizyczną w różnych warunkach otoczenia oraz
mechanizmami adaptacji zachodzącymi w organizmie w wyniku aktywności fizycznej i treningu.

C2 Poznanie metody ocena wydolności fizycznej człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie charakterystykę zmian
fizjologicznych występujących w trakcie wysiłku
i pracy fizycznej w różnych warunkach oraz
mechanizmy adaptacji zachodzące w organizmie
w wyniku aktywności fizycznej i treningu.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W09 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać różnice w procesach
fizjologicznych występujących w trakcie różnych form
wysiłku fizycznego oraz określić źródła różnic
indywidualnych

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U09 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Fizjologia wysiłku W1, U1

2. Parametry wydolności fizycznej człowieka W1, U1

3. Energetyczne podłoże wysiłków fizycznych. W1, U1

4. Zmęczenie fizyczne. Rodzaje, objawy oraz przyczyny zmęczenia. Przemęczenie
oraz przetrenowanie W1, U1

5. Adaptacja do treningu wytrzymałościowego oraz siłowego. W1, U1

6. Sposoby oceny intensywności wysiłku fizycznego. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Humanistyka stosowana. Władza, teoria i polityka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595248862.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z badaniami kulturowymi i teorią krytyczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę badań kulturowych
oraz rozumie teorię krytyczną PSYF_K3_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi krytycznie oceniać zjawiska kulturowe
oraz posiada świadomość zalet i ograniczeń teorii
wynikających z czynników społecznych

PSYF_K3_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do interpretowania zjawisk
na gruncie społeczno-kulturowym PSYF_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Humanistyka jako odpowiedź na współczesne problemy W1

2. Specyfika badań kulturowych W1, U1

3. Teoria krytyczna W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Interpretacja w badaniach jakościowych w psychologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d14b618.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB29

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu, który łączy konwersatorium z warsztatem metodologicznym, jest poszerzenie wiedzy i rozumienia
oraz wykształcenie zaawansowanych umiejętności w zakresie analizy i interpretacji danych jakościowych
w empirycznych badaniach psychologicznych. Podczas zajęć studenci doskonalić będą technikę kodowania
i kategoryzacji empirycznego materiału jakościowego, z reguły przyjmującego formę transkrypcji wywiadów
swobodnych i częściowo-ustrukturyzowanych. Korzystać będą w tym celu z programów komputerowych
do analizy danych jakościowych. Zapoznają się także z możliwością włączenia do analizy danych niewierbalnych
i kontekstowych, a także materiałów wizualnych i innych danych zastanych, w  tym tekstów kultury. Rozwijać
będą jednocześnie umiejętności krytycznej lektury tekstów teoretycznych i raportów z innych badań
stanowiących kontekst dla analizy i interpretacji własnego materiału empirycznego. Zarówno w dyskusji, jak
i w praktyce analizy pogłębiać będą rozumienie zależności uzyskiwanych wyników badania od jego celów,
stawianych pytań badawczych, przyjmowanych strategii badawczych i paradygmatów. Poddadzą refleksji to, jak
różnie rozumiana może być analiza i interpretacja w zależności od przyjmowanego przez badacza paradygmatu.
W końcu, zapoznają się ze znaczeniem i historią pojęcia interpretacji, by poddać refleksji i dyskusji miejsce
interpretacji w psychologii - w psychologicznych badaniach jakościowych, a także w praktyce psychologicznej.



Sylabusy 214 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada poszerzoną wiedzę na temat roli
i miejsca interpretacji w poznaniu naukowym
w psychologii i w metodologii badań
psychologicznych, a szczególnie w badaniach
empirycznych z zastosowaniem metod zbierania
i analizy danych jakościowych. Rozumie znaczenie
i historię pojęcia interpretacji.

PSYF_K3_W04 egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student umie poddać analizie i interpretacji
samodzielnie zebrane jakościowe dane empiryczne
i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także
przedstawić je w formie pisemnego raportu.

PSYF_K3_U04 egzamin ustny, raport,
prezentacja

U2
student umie poddać interpretacji zadany tekst
teoretyczny, a wnioski dotyczące tematyki
metodologicznej przedstawić w formie pracy pisemnej.

PSYF_K3_U04 egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dyskutować w grupie, konsultować z innymi i w sposób
zrozumiały prezentować uzyskane przez siebie wyniki
analizy i interpretacji danych jakościowych,
w kontekście celu badania, jego wartości aplikacyjnej,
a także refleksyjności epistemologicznej badacza.

PSYF_K3_K04 egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

warsztaty 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie celów, zadań i kryteriów zaliczenia kursu.
Dyskusja dotycząca wyobrażeń i oczekiwań studentów odnośnie przedmiotu kursu
i jego efektów.

W1, U2, K1

2. Czym jest interpretacja? Doświadczenie, ekspresja, słowo. Znaczenie, rozumienie,
relacja. W1, U2

3. Interpretacja poszukiwana, niepożądana i nieunikniona. Interpretacja a
wiarygodność i etyka badań jakościowych. W1, U2

4. Interpretacja przedrefleksyjna i reflektowana. Refleksyjność badacza
jakościowego. W1, U1, U2, K1

5. Miejsce interpretacji. Analiza i interpretacja danych w kontekście całości procesu
projektowania i realizacji badania jakościowego W1, U1

6. Analiza i interpretacja danych w kontekście teorii i paradygmatu badania
jakościowego. W1, U1, U2, K1

7. Interpretacja powściągliwa w metodologii teorii ugruntowanej W1, U1, U2, K1

8. Interpretacja metodyczna w badaniach fenomenologiczno-hermeneutycznych W1, U1, U2, K1

9. Interpretacja zaangażowana w uczestniczących badaniach w działaniu W1, U1, U2, K1

10. Kodowanie, kategoryzacja, notowanie jako narzędzia analizy i interpretacji w
badaniu jakościowym. Analiza jakościowa własnego materiału empirycznego. U1

11. Programy komputerowe wykorzystywane w analizie danych jakościowych. Analiza
jakościowa własnego materiału empirycznego U1

12. Interpretacja wypowiedzi metaforycznych w badaniach jakościowych w
psychologii W1, U1

13. Interpretacja zachowania niewerbalnego i jego kontekstu w badaniach
jakościowych w psychologii U1

14. Interpretacja materiału wizualnego i tekstów kultury w badaniach jakościowych w
psychologii W1, U2

15. Prezentacja przez studentów wyników własnej pracy K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, warsztaty

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, raport, esej udział w zajęciach i oddanie dwóch prac pisemnych

warsztaty prezentacja udział w zajęciach i terminowe realizowanie zadań
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Wymagania wstępne i dodatkowe
W trakcie kursu i dla celów jego zaliczenia studenci będą analizować własny jakościowy materiał empiryczny, który muszą
posiadać przystępując do zajęć, bądź samodzielnie (w konsultacji z prowadzącą) pozyskać w ciągu pierwszych 4 tygodni
kursu. Przy większej ilości chętnych pierwszeństwo dla osób, które uzyskały bardzo dobrą i dobrą ocenę z kursu "Metodologia
II - metody analizy jakościowej". Konieczna znajomość języka angielskiego pozwalająca na lekturę oryginalnych artykułów i
podręczników.
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Interwencja kryzysowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d1689cd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB16

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych koncepcji kryzysu oraz interwencji kryzysowej jako metody
skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów kryzysowych wywołanych przez różnego rodzaju wydarzenia
krytyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 k_W14 PSYF_K3_W14 egzamin ustny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 k_U14 PSYF_K3_U14 egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 k_K14 PSYF_K3_K14 egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki kryzysów, koncepcje psychologiczne kryzysu,
wydarzenia krytyczne, przebieg kryzysu W1

2. Rozpoznawanie kryzysu. Interwencja kryzysowa: cele, zasady, formy W1, U1, K1

3. Interwencja w przypadku zachowań samobójczych W1, U1, K1

4. Wydarzenia traumatyczne: ich skutki i interwencja W1, U1, K1

5. Wydarzenia traumatyczne masowe - interwencja i pomoc W1, U1, K1

6. Przemoc wewnątrzrodzinna, skutki psychologiczne i możliwości interwencji W1, U1, K1

7. Żałoba i utrata w interwencji kryzysowej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny zdanie z pozytywną oceną egzaminu

ćwiczenia zaliczenie przygotowanie prezentacji na zadany temat, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa, zaliczone przedmioty: Psychologia zaburzeń i Wprowadzenie do psychoterapii
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Human neuropsychology
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d186c56.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The objective of this course is to describe human neuropsychology, the study to the relationships between brain
functions and behaviour.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat wybranych schorzeń
neurologicznych. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny
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W2 student posiada wiedzę na temat neuronalnych
mechanizmów bólu i analgezji. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W3
student posiada wiedzę na temat
neuropsychologicznych aspektów pamięci, uczenia się,
uwagi, emocji i języka.

PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W4 student posiada wiedzę na temat zasad diagnozy
neuropsychologicznej. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W5
student posiada wiedzę na temat biologicznego
podłoża zaburzeń psychotycznych, rozwojowych
i uzależnień.

PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić wpływ czynników o charakterze biologicznym
przy wyjaśnianiu zachowania ludzi. PSYF_K3_U05 egzamin pisemny

U2 wskazać prawdopodobne uszkodzenia mózgu
towarzyszące wybranym deficytom psychicznym. PSYF_K3_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznać oraz zinterpretować biologiczne źródła
zmian w zachowaniu człowieka. PSYF_K3_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cerebral Vascular Disorders W1, U1, U2, K1

2. Pain and Analgesia W2, U1, U2, K1

3. Neurodegenerative Motor Disorders W1, U1, U2, K1

4. Neurodegenerative Cognitive Disorders W1, U1, U2, K1

5. Learning and Memory W3, U1, U2, K1

6. Attention, Emotion and Language W3, U1, U2, K1

7. Neuropsychological Assessment W4, U1, U2, K1
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8. Schizophrenia and Mood Disorders W5, U1, U2, K1

9. Developmental Disorders: ADHD and Autism W5, U1, U2, K1

10. Psychoactive drugs and Addiction W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Written exam with open questions. At least 60% correct answers are
required to pass the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs anglojęzyczny - wymaga znajomości języka angielskiego. Wykładowca: prof. A.M.L. Coenen (Radboud University).
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Inwentarz osobowości NEO-PI-R: charakterystyka i zastosowania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d1a7bfc.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości oraz
zapoznanie ich z zasadami stosowania inwentarza NEO-PI-R w diagnozie osobowości zarówno w badaniach
naukowych, jak i w praktyce psychologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Pięcioczynnikową Teorię Osobowości PSYF_K3_W08 egzamin pisemny, raport
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować Inwentarz Osobowości NEO-PI-R PSYF_K3_U08 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 interpretowania zachowań w kategoriach
pięcioczynnikowego modelu osobowości PSYF_K3_K08 egzamin pisemny, raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie raportu 20

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
3.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia organizacyjne U1, K1

2. Wprowadzenie w problematykę czynnikowego ujęcia osobowości W1, K1

3. Główne założenia Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości (PTO) P.T. Costy i R.R.
McCrae W1, K1

4. Stałość i zmiana osobowości W1, K1

5. Inwentarz NEO-PI-R W1, U1, K1

6. Charakterystyka czynników osobowości w PTO: Neurotyczność W1, U1, K1

7. Charakterystyka czynników osobowości w PTO: Ekstrawertyczność i Otwartość na
doświadczenie W1, U1, K1

8. Charakterystyka czynników osobowości w PTO: Ugodowość i Sumienność W1, U1, K1

9. Diagnoza osobowości przy pomocy inwentarza NEO-PI-R ‒ analiza profilu
osobowości W1, U1, K1
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10. Diagnoza osobowości przy pomocy inwentarza NEO-PI-R – ćwiczenia praktyczne W1, U1, K1

11. Predykcja zachowania na podstawie cech osobowości W1, U1, K1

12. Praktyczne zastosowania inwentarza NEO-PI-R W1, U1, K1

13. Inwentarz NEO-PI-R w praktyce klinicznej W1, U1, K1

14. Prezentacja projektów uczestników kursu: analiza profilu osobowości W1, U1, K1

15. Podsumowanie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny
Zaliczenie: praca pisemna (analiza profilu osobowości) i egzamin pisemny
(testowy) Na ocenę z kursu składa się ocena z egzaminu (1/2 oceny) oraz
ocena z pracy pisemnej (1/2 oceny).

warsztaty raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kwalifikacja na podstawie ankiety. Wymagana jest bierna znajomość języka angielskiego.
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Język migowy – kurs doskonalący
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d1c7529.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-N05

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs ma na celu poszerzenie znajomości znaków ideograficznych języka migowego z 300 do 600 haseł. Nauka
języka migowego na poziomie doskonalącym, umożliwia lepsze efekty komunikacyjne w sytuacji kontaktu
z osobą niesłyszącą oraz pozwala na zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce. W ramach kursu
przewidziana jest przeprowadzenie rozmowy z niesłyszącym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 znaki ideograficzne języka migowego związane
z różnorodnymi aspektami funkcjonowania człowieka. PSYF_K3_W10 zaliczenie

W2 specyfikę procesu komunikowania się z osobą
niesłyszącą.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W10 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w sposób biegły posługiwać się językiem migowym. PSYF_K3_U10 zaliczenie

U2 nawiązać efektywny dialog z osobą niesłyszącą. PSYF_K3_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązania efektywnego kontaktu z osobami
niesłyszącymi.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K11 zaliczenie

K2 pracy z osobą niesłyszącą. PSYF_K3_K11 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 15

wykonanie ćwiczeń 5

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W szkole i w internacie (wybrane znaki) W1, U1, K2

2. Lekcja języka polskiego (wybrane znaki) W1, U1, K2

3. Lekcja geografii (wybrane znaki) W1, U1, U2, K1

4. Lekcja biologii (wybrane znaki) W1, U1, K1

5. W urzędzie (wybrane znaki) W1, U1, K1

6. Odzież (wybrane znaki) W1, U1, K1

7. Życie rodzinne (wybrane znaki) W1, U2, K1, K2
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8. Zdrowie (wybrane znaki) W1, U2, K1, K2

9. Higiena i części ciała (wybrane znaki) W1, U1, U2, K2

10. Prawo (wybrane znaki) W1, U2, K2

11. Życie rodzinne (wybrane znaki) W2, U1, U2, K1

12. Uroczystości i święta (wybrane znaki) W1, U1, K1

13. Sprawy wychowawcze (wybrane znaki) W1, W2, U1, K2

14. Uczucia, emocje i normy moralne (wybrane znaki) W2, U2, K1, K2

15. Dialog z osobą niesłyszącą. Doskonalenie posługiwania się językiem migowym. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Przeprowadzenie rozmowy w języku migowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu języka migowego na poziomie podstawowym.
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Język migowy – kurs podstawowy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d1e595e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-N04, WFz.IPs-N-N04-pr

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze znakami występującymi w języku migowym. Zostaną oni zaznajomieni
z podstawowymi znakami: liczbowymi, daktylograficznymi oraz ideograficznymi. Ponadto na kursie,
zaprezentowane zostaną trudności (szczególnie w zakresie efektywnej komunikacji) z którymi na co dzień
zmagają się osoby niesłyszące.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe znaki występujące w języku migowym -
liczbowe, daktylograficzne oraz ideograficzne. PSYF_K3_W09 zaliczenie

W2 specyfikę trudności komunikacyjnych osób
niesłyszących.

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawowymi znakami występującymi
w języku migowym. PSYF_K3_U10 zaliczenie

U2 w sposób elementarny porozumieć się z osobą
niesłyszącą. PSYF_K3_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
nawiązania kontaktu z osobą niesłyszącą. Przestrzega
zasad mających znaczenie dla przeprowadzenia
efektywnego procesu komunikacyjnego.

PSYF_K3_K11 zaliczenie

K2 tego aby unikać stereotypów i uprzedzeń względem
osób niesłyszących. PSYF_K3_K10 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

wykonanie ćwiczeń 5

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zapoznanie teoretyczne z problematyką komunikacji W2, K2

2. Daktylografia i alfabet palcowy W1, U1

3. Znaki pojęć liczbowych Znaki i zasady uzupełniające daktylografię W1, U1

4. Znaki ideograficzne (wybrane): W szkole, w klasie W1, U1, U2, K1

5. Znaki ideograficzne (wybrane): Czas - przestrzeń - barwa W1, U1, U2, K1
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6. Znaki ideograficzne (wybrane): W internacie W1, U1, U2, K1

7. Znaki ideograficzne (wybrane): W klubie i świetlicy W1, U1, U2, K1

8. Znaki ideograficzne (wybrane): W jadalni W1, U1, U2, K1

9. Znaki ideograficzne (wybrane): W mieście W1, U1, U2, K1

10. Znaki ideograficzne (wybrane): Turystyka, sport i wypoczynek W1, U1, U2, K1

11. Znaki ideograficzne (wybrane): U lekarza W1, U1, U2, K1

12. Znaki ideograficzne (wybrane): Nazwy geograficzne W1, U1, U2, K1

13. Znaki ideograficzne (wybrane): Historia i współczesność W1, U1, U2, K1

14. Znaki ideograficzne (wybrane): Po ukończeniu szkoły W1, U1, U2, K1

15. Rozmowa z osobą niesłyszącą, doskonaląca umiejętności komunikowania się w
języku migowym. W2, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Przemiganie zestawu ćwiczeń oraz krótka rozmowa w języku migowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Selekcja na podstawie średniej ocen z kursów „Pomoc psychologiczna” oraz „Diagnoza psychologiczna”.
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Kobieta w trakcie ciąży i w okresie okołoporodowym. Perspektywa
medyczna i psychologiczna

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d20d4bf.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB16-pr, WFz.IPs-N-HB16

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest poznanie procesów ciąży i porodu zarówno na podstawowym poziomie od strony medycznej, jak
również od strony psychologicznych procesów jej towarzyszących.

C2 Celem kursu jest skoncentrowanie się na specyficznym i newralgicznym momencie życia kobiety, jakim jest ciąża
i poród. Istotne będzie również przyglądniecie się perspektywie mężczyzny- ojca dziecka.

C3
Celem jest omówienie procesów związanych ze zdrową, fizjologiczną ciążą i porodem. Ważne będzie również
omówienie licznych potencjalnych problemów występujących w ciąży na różnych jej etapach oraz podczas porodu
(m.in. poronienie, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, wcześniactwo).

C4 Stworzenie studentom okazji do spotkania z profesjonalistami pracującymi na co dzień z kobietami w ciąży
i towarzyszącymi jej podczas porodu.

C5 Stworzenie okazji do przeprowadzenia wywiadów o charakterze jakościowym z kobietami w okresie ciąży lub
w okresie okołoporodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna kolejne etapy: (1) przygotowania do ciąży,
(2) trzech trymestrów ciąży, (3) porodu, (4) połogu.
Rozumie złożoność procesów psychologicznych
związanych z tym czasem występujących u pary
spodziewającej się dziecka..

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W11

wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

W2
występujące różnice między kobietami i mężczyznami
w podejściu do procesu ciąży i porodu a także
do potencjalnych trudności mogących wystąpić w tym
okresie.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 prezentacja, zaliczenie

W3

student zna podstawową terminologię medyczną
związaną z okresem ciąży i porodu, specjalistów
pracujących z kobietami w tym okresie oraz charakter
ich pracy. Rozumie powiązanie między medycyną
i psychologią w odniesieniu do zjawisk ciąży i porodu.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyjaśnić różnice w podejściu i kompetencjach między
różnymi specjalistami pracującymi
w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się
tematyką ciąży i porodu. Potrafi wskazać
najważniejsze zadania psychologa pracującego
w takim miejscu. Jest w stanie udzielać wsparcia
kobietom/całym rodzinom w tym okresie życia (np.
pracując na oddziale ginekologiczno-położniczym).

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

U2

zaplanować i przeprowadzić badanie o charakterze
jakościowym z kobietą w ciąży lub w okresie
porodowym. Zwraca uwagę na specyfikę kontaktu
z osobą badaną w tym okresie życia i na standardy
etyczne z tym związane. Transkrybuje wywiad i jest
w stanie dokonać jego samodzielnej interpretacji.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U17

wyniki badań, zaliczenie
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U3

wyróżnić kolejne etapy ciąży i okresu porodowego,
krótko scharakteryzować każdy z nich, wymienić
możliwe trudności/powikłania mogące pojawić się
w tym czasie. Współpracując z kilkuosobową grupą
tworzy prezentację na wybrany temat i potrafi
zaprezentować ją na zajęciach przed szerszym
gremium.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do współpracy
w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się
pomocą kobietom i całym rodzinom, zwłaszcza
w przypadku trudności występujących w czasie ciąży
i w  okresie okołoporodowym.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

K2

współpracy w ramach zespołu badawczego
skupionego na okresie ciąży i porodu, szczególnie
w przypadku badań o charakterze jakościowym. Jest
w stanie w sposób zrozumiały i jasny dzielić się
wynikami swoich badań, umie się do nich krytycznie
odnieść.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K17

wyniki badań, zaliczenie

K3
student jest przygotowany do kontaktu z kobietami
i mężczyznami, którzy doświadczyli trudności
w okresie ciąży i porodu. Jest w stanie nawiązać z nimi
kontakt i udzielić adekwatnego wsparcia.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

przeprowadzenie badań empirycznych 20

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Wyjaśnienie kryteriów zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do tematyki kursu.
Społeczny obraz ciąży i porodu. Stereotypy, przekaz medialny i pokoleniowy.
Zestawienie tych obrazów z rzeczywistością.

W1, W2, U3, K1, K2

2.
Wprowadzenie do tematyki ciąży i porodu, wyjaśnienie podstawowych pojęć,
najważniejsze statystyki. Podstawowe informacje medyczne. Wyjaśnienie
technicznych kwestii związanych z badaniem, które mają przeprowadzić studenci.

W3, U1, U3, K1, K2

3. Decyzja o zajściu w ciąże? Kryteria związane z decyzyjnością w tej sytuacji,
biologiczne uwarunkowania, rola lęku i wcześniejszych doświadczeń. W1, W2, U1, U2, K1, K3

4. I trymestr. Charakterystyka tego okresu i sposobów przeżywania go przez kobiety
i mężczyzn, ich partnerów. Referat. W1, W2, W3, U3, K1

5. I trymestr. Trudności i powikłania występujące w tym okresie ze szczególnym
uwzględnieniem poronień. Referat.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

6. II trymestr. Charakterystyka tego okresu i sposobów przeżywania go przez kobiety
i mężczyzn, ich partnerów. Referat. W1, W2, W3, U3, K1

7. II trymestr. Trudności i powikłania występujące w tym okresie ze szczególnym
uwzględnieniem przedwczesnego porodu i zjawiska wcześniactwa. Referat.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

8. III trymestr. Charakterystyka tego okresu i sposobów przeżywania go przez
kobiety i mężczyzn, ich partnerów. Referat. W1, W2, W3, U3, K1

9.
III trymestr. Trudności i powikłania występujące w tym okresie ze szczególnym
uwzględnieniem wewnątrzmacicznego obumarcia płodu i powikłań
okołoporodowych. Referat.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K3

10.
Po porodzie. Połóg, okres noworodkowy, początki karmienia piersią, pierwsze
decyzje związane z podejściem do rozwoju i wychowania dziecka. Przedstawienie
podstawowych założeń koncepcji rodzicielstwa bliskości.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2, K3

11.
I Spotkanie ze specjalistą (ginekolog położnik, położna, doula, psycholog
pracujący na oddziale ginekologiczno-położniczym, doradczyni laktacyjna lub
fizjoterapeuta zajmujący się kobietami w okresie ciąży i porodu).

W1, W3, U1, U3, K1, K2

12.
II Spotkanie ze specjalistą (ginekolog położnik, położna, doula, psycholog
pracujący na oddziale ginekologiczno-położniczym, doradczyni laktacyjna lub
fizjoterapeuta zajmujący się kobietami w okresie ciąży i porodu).

W1, W3, U1, U3, K1, K2

13.
III Spotkanie ze specjalistą (ginekolog położnik, położna, doula, psycholog
pracujący na oddziale ginekologiczno-położniczym, doradczyni laktacyjna lub
fizjoterapeuta zajmujący się kobietami w okresie ciąży i porodu).

W1, W3, U1, U3, K1, K2

14.
IV Spotkanie ze specjalistą (ginekolog położnik, położna, doula, psycholog
pracujący na oddziale ginekologiczno-położniczym, doradczyni laktacyjna lub
fizjoterapeuta zajmujący się kobietami w okresie ciąży i porodu).

W1, W3, U1, U3, K1, K2

15. Podsumowanie treści poruszanych podczas kursu oraz badań o charakterze
jakościowym przeprowadzonych przez studentów. W1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, udział w badaniach, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
zajęciach, szczególnie podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi.
Możliwa 1 nieobecność. Dodatkowo każdy ze studentów w ramach
działań grupowych przygotowuje referat dotyczący jednego z
etapów ciąży i jego charakterystyki. Indywidualnie każdy student
przeprowadza wywiad o charakterze jakościowym z kobietą w
ciąży lub w okresie okołoporodowym, transkrybuje go i dokonuje
jego pisemnej interpretacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych jego tematyką. Kryterium stanowi ustna rozmowa
kwalifikacyjna. Treści poruszane podczas zajęć mogą być przydatne zarówno osobom planującym pracę w szpitalu, jak
również przyszłym psychoterapeutom oraz psychologom pracującym z dziećmi.
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Kompetencje emocjonalne w biegu życia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595232815.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs podejmuje zagadnienia rozwoju emocjonalnego w biegu życia, przede wszystkim z punktu widzenia
koncepcji kompetencji emocjonalnych C. Saarni oraz modelu inteligencji emocjonalnej P. Saloveya i J. Mayera.
Przedstawione zostaną najbardziej popularne metody badania kompetencji emocjonalnych w dzieciństwie
i dorosłości. Omówione zostaną osiągnięcia i zmiany rozwojowe zachodzące w biegu życia w zakresie:
doświadczania emocji, percepcji emocji, komunikowania emocji, rozumienia emocji, regulowania emocji oraz
wykorzystania emocji w poznaniu i działaniu, a także koncepcje wyjaśniające zachodzące zmiany. Zostaną
poruszone również wybrane kwestie różnic indywidualnych w rozwoju kompetencji emocjonalnych, związane
z płcią oraz wynikające z uwarunkowań poznawczych i społecznych, a także wpływ doświadczeń życiowych
na treść przeżyć emocjonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zjawisko kompetencji
emocjonalnych oraz mechanizm rozwoju kompetencji
emocjonalnych

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W11 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać czynniki warunkujące
prawidłowy rozwój kompetencji emocjonalnych oraz
źródła zróżnicowania międzyosobniczego

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U11 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do wspomagania rozwoju
kompetencji emocjonalnych

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K11 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki kompetencji emocjonalnych: koncepcja C. Saarni i
koncepcja P. Saloveya i J. Mayera W1, U1

2. Metody badania kompetencji emocjonalnych W1, U1

3. Spostrzeganie emocji w dzieciństwie i dorosłości: zmiany rozwojowe i modele
wyjaśniające W1, U1

4. Regulacja emocji w okresie dzieciństwa: zmiany rozwojowe i uwarunkowania W1, U1

5. Wykorzystanie emocji w poznaniu i działaniu W1, U1, K1

6. Uwarunkowania różnic indywidualnych w zakresie kompetencji emocjonalnych W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin - test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Próg
zaliczenia 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej.
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Kreatywność w reklamie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d2290ea.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB06

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w tajniki procesu kreacji w projektowaniu kampanii reklamowej
i przygotowanie do pracy lidera zespołu kreatywnego np. w agencji reklamowej. W ramach kursu prześledzony
zostanie proces kreacji w reklamie, odbywający się z uwzględnieniem wyników badań rynkowych
i konsumenckich (produkt, marka, konkurencja, grupa docelowa, media, itp.). Z użyciem realnych briefów
reklamowych uczestnicy przećwiczą różne techniki twórczego myślenia, wspomagające analizę sytuacji
problemowej, generowanie pomysłów oraz ich ocenę i wybór. Sposób realizacji: Każdy z uczestników kursu (w
kilkuosobowych zespołach) będzie projektować i przeprowadzać własną sesję kreatywną, przyjmując rolę
moderatora zespołu kreatywnego. Pozostali uczestnicy pełnić będą wówczas rolę zespołu kreatywnego.
Zadaniem zespołu będzie wykreowanie pomysłów na kampanię reklamową konkretnego produktu, w ściśle
określonej sytuacji rynkowej (opisanej w przygotowanym przez siebie briefie). W efekcie każdy ze studentów
jeden raz w trakcie kursu będzie moderatorem grupy kreatywnej, mającym do dyspozycji potencjał twórczy
innych uczestników kursu. W pozostałych przypadkach pracować będzie jako członek zespołu kreatywnego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student pozna specyfikę procesu twórczego
w zastosowaniu do reklamy, dowie się jak pracuje
dział kreatywny agencji reklamowej, pozna techniki
stymulujące twórcze myślenie, które można
zastosować w pracy nad reklamą.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W10 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student nabędzie umiejętność używania technik
twórczego myślenia w odniesieniu do reklamy,
przygotowaniua briefu reklamowego, projektowania
i prowadzenia (jako moderator) sesji kreatywnych,
przygotowania prezentacji kampanii reklamowej.

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U10

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnicy rozwiną kompetencje współpracy w zespole
oraz moderowania pracy grupy.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K09 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

przygotowanie projektu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

konsultacje 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie raportu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Funkcjonowanie działu kreatywnego w agencji reklamowej. Brief kreatywny. W1

2. Faza kreatywna w procesie konstruowania przekazu reklamowego. Korzystanie z
danych marketingowych. W1

3. Sesje kreatywne na realnych briefach reklamowych - analiza przypadków,
warsztat W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja, zaliczenie
Napisanie projektu sesji kreatywnej, przeprowadzenie na
zaliczenie sesji kreatywnej, przedstawienie prezentacji
opracowanej kampanii reklamowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Psychologia twórczości". Selekcja na podstawie średniej ocen z tego kursu.
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Kultura popularna i tożsamość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595247437.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs został przygotowany z myślą o studentach i studentkach psychologii, którzy wcześniej nie mieli do czynienia
z badaniami kulturowymi i teorią krytyczną. Dlaczego szare ściany to przejaw dobrego gustu? Skąd moda
na lokalne browary? Czy jesteśmy skazani na fitness? I co na to wszystko nowoczesna humanistyka? Zajęcia
stanowią wprowadzanie do socjologicznych i kuturoznawczych teorii stylów życia — zastanowimy się nad
pochodzeniem i przyczyną rozmaitych mód i trendów, które stają się wyznacznikiem tożsamości. W drugiej części
kursu uhistorycznimy teorie, które w centrum stawiały związki popkultury i tożsamości. Jak zobaczymy, teorie
podlegają takim samym modom, jak inne obszary rzeczywistości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie socjologiczne i kulturoznawcze
teorie stylów życia PSYF_K3_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać i wyjaśnić kulturowe
i społeczne źródła zachowania i różnic w zachowaniu PSYF_K3_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny społecznego
i kulturowego podłoża zróżnicowania ludzkiego
zachowania

PSYF_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Badania kulturowe i teoria krytyczna W1, U1

2. Zróżnicowanie stylów życia - pochodzenie i przyczyny zróżnicowania W1, U1, K1

3. Związki popkultury i tożsamości W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test. zaliczenie 50% + 1p.
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Kulturowe uwarunkowania rozwoju
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d246a11.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB02

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę rozwoju człowieka oraz kulturowe
uwarunkowanie tego procesu. PSYF_K3_W11 egzamin pisemny,

prezentacja

W2 właściwości poznania naukowego w psychologii
i metodologiczne aspekty badań (między)kulturowych. PSYF_K3_W04 egzamin pisemny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czytać ze zrozumieniem i krytycznie literaturę
z zakresu psychologii kulturowej

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
prezentacja
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U2
czytać ze zrozumieniem i krytycznie literaturę
z zakresu psychologii kulturowej psychologii
rozwojowej oraz posługiwać się jej terminologią.

PSYF_K3_U11 egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 identyfikacji czynników rozwojowych i kulturowych
w wyjaśnieniach ludzkiego zachowania. PSYF_K3_K11 egzamin pisemny,

prezentacja

K2 rozpoznowania konsekwencji zróżnicowania
międzykulturowego. PSYF_K3_K10 egzamin pisemny,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie referatu 9

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematyke rozwojowej psychologii kulturowej. W1, W2, U1, U2

2. Wybrane obszary rozwoju - perspektywa kulturowa. W1, U1, U2

3. Rozwój w społeczeństwach tradycyjnych - perspektywa kulturowa. W1, U1, U2, K1, K2

4. Rozwój w Afryce północnej - perspektywa kulturowa. W1, U1, K1, K2

5. Rozwój w Azji - perspektywa kulturowa. W1, U1, K1, K2

6. Rozwój w Ameryce Północnej i Południowej - perspektywa kulturowa. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, prezentacja 50% + 1 poprawnych odpowiedzi z testu. Obecność na
zajęciach. Realizacja referatu.
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Laboratoryjne badania snu i marzeń sennych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d267d3d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z laboratoryjnymi metodami badania snu i marzeń sennych przy użyciu
polisomnografu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze założenia laboratoryjnych metod
badania snu i marzeń sennych oraz najważniejsze
ustalenia empiryczne w tym obszarze

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się terminologią dotyczącą snu i marzeń
sennych, ze zrozumieniem czytać i krytycznie
analizować literaturę z tej dziedziny oraz
przeprowadzać badania w tym zakresie

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się
snem i marzeniami sennymi, prowadzenia badań w tej
dziedzinie oraz do popularyzacji wiedzy
psychologicznej w tym zakresie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie: podstawowe założenia i zasady prowadzenia badań
polisomnograficznych oraz analizy danych polisomnograficznych W1, U1, K1

2. Kodowanie danych polisomnograficznych W1, U1, K1

3. Badanie polisomnograficzne W1, U1, K1

4. Kodowanie danych polisomnograficznych - ćwiczenia W1, U1, K1

5. Interpretacja wyników badania polisomnograficznego W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie na ocenę Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej (raport z badania)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kwalifikacja na podstawie ankiety. Pierwszeństwo dla studentów III i IV roku planujących pisanie pracy magisterskiej z tej
problematyki (uczestników seminarium: „Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń sennych”).
Wymagana bierna znajomość języka angielskiego. Obowiązkowa jednoczesna realizacja kursów „Sen i marzenia senne
(wykład)” oraz „Sen i marzenia senne (ćwiczenia)”.
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Lateralizacja i asymetria mózgu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d283df5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB22

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia związane z problematyką
asymetrii mózgu

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W17

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
odróżnić popularne nadinterpretacje dotyczące
asymetrii czynnościowej i lateralizacji od rzetelnej
wiedzy naukowej

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny
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U2
podjąć merytoryczną dyskusję na temat mózgowego
podłoża procesów psychicznych, a w szczególności
znaczenia czynnościowego asymetrii anatomicznych
oraz behawioralnych

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U03,
PSYF_K3_U05

zaliczenie

U3
czytać ze zrozumieniem literaturę fachową z zakresu
asymetrii mózgu i lateralizacji oraz przedstawić efekty
przeprowadzonego przeglądu literatury w postaci
wystąpienia ustnego

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U16 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania i promowania właściwych standardów
naukowych PSYF_K3_K01 egzamin pisemny / ustny

K2 prowadzenia i inicjowania konstruktywnej dyskusji
naukowej

PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Początki nowoczesnej neuropsychologii - XIX wieczny spór lokalizacjonistów
z antylokalizacjonistami; odkrycie ośrodka mowy, a zarazem asymetrii
czynnościowej mózgu. Lewa półkula jako domniemany ośrodek wyższych
czynności psychicznych (wykład)

W1, U1, U2, K1, K2

2.
Operacje rozszczepienia mózgu (split-brain) - rozkwit zainteresowania
problematyką asymetrii czynnościowej mózgu; implikacje dla rozumienia
świadomości, woli (wykład)

W1, U1, U2, K1, K2

3. Popularne nadinterpretacje dotyczące charakteru i znaczenia asymetrii mózgu
oraz ręczności (konwersatorium) W1, U1, U2, K1, K2
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4. Preferencje stronne ze szczególnym uwzględnieniem ręczności. Metody pomiaru
(referat, warsztat) W1, U1, U2, U3, K1, K2

5. Lateralizacja a zaburzenia rozwojowe i inne patologie (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

6. Pedagogiczne aspekty lateralizacji (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

7. Filogeneza asymetrii mózgu (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

8. Genetyczne podstawy lateralizacji (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

9. Lateralizacja mowy (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

10. Lateralizacja emocji (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

11. Lateralizacja uwagi (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

12. Adaptacyjność asymetrii (referat, dyskusja) W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Przygotowanie satysfakcjonującej prezentacji. Brak
nieusprawiedliwionych, nienadrobionych
nieobecności. Zdanie krótkiego egzaminu testowego
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Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (konwersatorium)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d2a0121.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
• To provide an introduction to the current theoretical and methodological “state of the art” of research on
cognitive aspects of bilingualism • To review major empirical findings and theoretical issues in the area of
bilingualism • To reflect on real-world applications of experimental findings • To practice oral and written
scientific communication

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

students is aware of the current theoretical and
methodological “state of the art” of research on
cognitive aspects of bilingualism and major empirical
findings and theoretical issues in the area of
bilingualism

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student is able to reflect on real-world applications of
experimental findings and discuss critically scientific
findings

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student is able to deliver oral and written scientific
communication; sparkle and engage in scientific
discussion

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 40

przygotowanie eseju 12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 33

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Inroduction W1, U1, K1

2. Defining and measuring bilingualism W1, U1, K1

3. Cognitive consequences of bilingualism W1, U1, K1

4. How does your second language change your brain? W1, U1, K1

5. How important is it to start early? W1, U1, K1

6. How do bilingual infants acquire two languages? W1, U1, K1

7. Language processing in bilingual infants and toddlers W1, U1, K1
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8. How do adults learn a second language? W1, U1, K1

9. How is second language organized in mind? W1, U1, K1

10. Are the two languages stored together? W1, U1, K1

11. Understanding complex sentences W1, U1, K1

12. Juggling two languages in production W1, U1, K1

13. Language automaticity and control W1, U1, K1

14. How is simultanous translation achieved? W1, U1, K1

15. Wrapping it all up W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe, konsultacje, prace pisemne (reaction papers)

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

1) test exam, (30% of the final grade) 2) two in-class presentations (40%
of the final grade) 3) 2 reaction papers (30 % of the final grade) Please
note that you will be expected to attend 2 mandatory consultations with
the course instructor or teaching assistant to prepare for each
presentation (at least two weeks before the presentation proper)
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Life in two languages. Cognitive aspects of bilingualism and second
language learning (wykład)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d2bd4f2.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student is aware of the current theoretical and
methodological “state of the art” of research on
cognitive aspects of bilingualism and knows major
empirical findings and theoretical issues in the area of
bilingualism

PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student is able to read critcally scientific literture in
English

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U16 egzamin pisemny



Sylabusy 258 / 710

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student is able to engage in a scientific discussion PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

uczestnictwo w egzaminie 3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 50

przygotowanie do egzaminu 20

Przygotowanie do sprawdzianów 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction W1, U1, K1

2. Measuring second language proficiency W1, U1, K1

3. Cognitive consequences of bilingualism W1, U1, K1

4. How does your second language change your brain? W1, U1, K1

5. How important is it to start early? W1, U1, K1

6. How do bilingual infants acquire two languages? W1, U1, K1

7. Language processing in bilingual infants and toddlers W1, U1, K1

8. How do adults learn a second language? W1, U1, K1

9. How is second language organized in mind? W1, U1, K1

10. Are the two languages stored together? W1, U1, K1

11. Understanding complex sentences W1, U1, K1

12. Juggling two languages in production W1, U1, K1

13. Language automaticity and control W1, U1, K1
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14. How is simultanous translation achieved? W1, U1, K1

15. Wrapping it all up W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 2 kolokwia + egzamin testowy (pytania zamkniete). Prog zaliczenia: 51%

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs "Psychologia Procesów Poznawczych"; dobra znajomość j.angielskiego umożliwiająca sprawne czytanie
tekstów naukowych w tym języku
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Logopedia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d2db4a7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu "Elementy logopedii" jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi odstępstw od normy
w komunikacji językowej - zarówno w odniesieniu do dzieci jak i osób dorosłych. Zaprezentowane zostaną
najczęściej spotykane zaburzenia - opóźniony rozwój mowy, dyslalia, niedokształcenie mowy o typie afazji,
mutyzm i jąkanie, afazja. Program przewiduje wskazanie na specyfikę każdego z wyżej wymienionych zaburzeń,
wdrożenie metodyki diagnozowania i wskazanie możliwości terapii. W trakcie zajęć studenci zapoznają się
z najnowszymi doniesieniami naukowymi z zakresu logopedii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada wiedzę dotyczącą specyfiki rozwoju
językowego dzieci. Zna podstawowe mechanizmy
opisu, ich zalety i ograniczenia

PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W2
student zna przebieg zmian rozwojowych szczególnie
z zakresu psychologii poznawczej i zna czynniki
wpływające na zakłócenie rozwoju

PSYF_K3_W11 egzamin pisemny

W3
student zna metody opisu (diagnozy) najczęściej
występujących odstępstw od zachowań normatywnych
w zakresie komunikacji językowej.

PSYF_K3_W11 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać zaburzenia procesów komunikacji
stanowiących podłoże zaburzeń mowy i sformułować
konkluzję diagnostyczną

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U2
student zna wartość narzędzi stosowanych
w diagnozie i opisie zaburzeń mowy, potrafi je
zastosować i zinterpretować otrzymane wyniki

PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U3 student adekwatnie rozpoznaje zaburzenia procesów
komunikacji językowej PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest świadomy ograniczeń płynących
z procesu poznawczego i  diagnostycznego. Potrafi
rozpoznać zaburzenia komunikacji interpersonalnej
zachować bezstronność w interpretacji wyników
i formułowaniu opinii. Przestrzega zasad związanych
z zachowaniem poufności danych. Potrafi
współpracować ze specjalistami w zakresie utrudnień
w komunikacji - logopedami .

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie raportu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 5

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie do logopedii (definicja, zadania, specjalizacje, przedmiot) W1, W2, U1, K1

2. 2.Podstawowe terminy obowiązujące w logopedii (przejęzyczenie, błąd, wada
wymowy, wada mowy, zaburzenie) W1, U1, K1

3. Teoria mowy – mowa a język, relacje pomiędzy poszczególnymi składnikami
mowy, system komunikacyjny człowieka. W1, W2, U2, U3

4. Klasyfikacje zaburzeń mowy (przyczynowe/objawowe; jakościowe/ilościowe;
logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy) W1, U1, K1

5. Podstawy fonetyki i fonologii (z uwzględnieniem zagadnień anatomiczno-
fizjologicznych) W1, W3, U3, K1

6. Rozwój mowy dziecka – okres prelingwistyczny i lingwistyczny W1, W2, U2, K1

7. Opóźniony rozwój mowy - objawy, przyczyny, zasady terapii. W2, U1, K1

8. Opóźniony rozwój mowy a ryzyko dysleksji; zaburzenia świadomości fonologicznej.
Stymulacja mowy w przypadku ORM. W2, U1, U3, K1

9. Dyslalia jako najczęściej występujące zaburzenie mowy W2, U1, K1

10. Zasady i metody pracy logopedycznej. Terapia dyslalii. Profilaktyka dyslalii. W2, W3, U1, K1

11. Niedokształcenie mowy o typie afazji W2, U1, U3, K1

12. Logoneurozy – nerwice mowy: tachylalia, bradylalia, jąkanie, giełkot W2, W3, U1, K1

13. Mutyzm – zaburzenie mowy o podłożu lękowym W3, U1, U3, K1

14. Terapia zaburzeń z grupy logoneuroz. W3, U3, K1

15. Afazja u dorosłych - specyfika zjawiska W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs "Psychologia kliniczna dziecka" lub inny kurs ze ścieżki. Podstawy wiedzy o rozwoju mowy dziecka. Podstawy
biomedycznych podstaw nauczania.
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Mechanizmy obronne – teoria, praktyka, eksperyment
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d302d47.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB35

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem mechanizmów obronnych z uwzględnieniem teorii,
praktyki i badań eksperymentalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna rozumie powiązania psychologii poznawczej
z innymi dziedzinami wiedzy PSYF_K3_W06 egzamin pisemny
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W2 posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia
psychicznego i czynników je wspierających; PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W3 absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny
psychologii osobowości PSYF_K3_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny
psychologii poznawczej PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

U2 czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii osobowości PSYF_K3_U08 egzamin pisemny

U3

potrafi wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń –
czynniki o charakterze biologicznym, psychicznym
i społeczno-kulturowym; rozumie znaczenie czynników
psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób
somatycznych potrafi rozpoznać potencjalne
zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie promocji
zdrowia psychicznego

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników
poznawczych

PSYF_K3_K06 egzamin pisemny

K2
uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
równoważąc czynniki sytuacyjne i osobowościowe
w jego wyjaśnianiu

PSYF_K3_K08 egzamin pisemny

K3

osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje
z szacunkiem i zrozumieniem, docenia unikalną
wartość zdrowia psychicznego, promocję zdrowia
uznając za jeden z głównych priorytetów w pracy
psychologa;

PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające, twórcze opracowanie pojęcia mechanizmów obronnych W3, K2

2. Wyparcie w teorii Freuda W2, W3, U2, U3, K2, K3

3. Mechanizmy obronne - podejście Phebe Cramer i Georga Vaillanta W2, W3, U2, U3

4. Mechanizmy obronne w psychoterapii i diagnozie psychoterapeutycznej (2 kolejne
zajęcia) W2, U3, K3

5. Projekcja W2, W3, U2, U3, K2, K3

6. Identyfikacja projekcyjna W2, W3, U2, U3, K2, K3

7. Rozszczepienie W2, W3, U2, U3, K2, K3

8. Mechanizmy obronne w życiu codziennym i w procesie psychoterapeutycznym -
warsztaty (2 kolejne zajęcia) W2, W3, U2, U3, K2, K3

9. Mechanizmy obronne - dane z badań W2, W3, U2, U3, K2, K3

10. Poznawcze teorie - mechanizmów obronnych (2 kolejne zajęcia) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11. Projektowanie badań dotyczących mechanizmów obronnych - zajęcia warsztatowe W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

12. Podsumowanie i dyskusja W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwiów, przygotowanie
prezentacji multimedialnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności
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Metody badania pamięci prospektywnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595233744.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przeznaczony jest dla osób planujących pracę magisterską z zakresu psychologii pamięci. Celem kursu jest
nauczenie uczestników szeregu metod badania pamięci prospektywnej, czyli pamiętania o wykonaniu
zaplanowanych działań w przyszłości (pamiętania o umówionych spotkaniach, wzięciu leków, zapłaceniu
rachunków, wysłaniu listów). Pamięć prospektywna mierzona jest w celach badawczych oraz diagnostycznych
u osób młodych, starszych oraz grupach klinicznych (osób z Łagodnym Zaburzeniem Funkcji Poznawczych
i wczesnej fazie demencji, chorobą Parkinsona, po urazach mózgu, przy stwardnieniu rozsianym oraz
zaburzeniach psychicznych takich jak schizofrenia i depresja). Uczestnicy nauczą się stosować laboratoryjne testy
badania pamięci prospektywnej oraz metody jej badania w warunkach życia codziennego, zarówno ogólnego
zastosowania jak i dedykowane osobom starszym oraz osobom z deficytami poznawczymi. Zapoznają się
z warunkami stosowania poszczególnych metod oraz ich ograniczeniami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie charakterystykę funkcjonowania
pamięci prospektywnej

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prawidłowo określić czynniki
wpływające na funkcjonowanie pamięci prospektywnej
oraz stosować metody jej pomiaru

PSYF_K3_U11 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystywania w praktyce
metod diagnozy funkcjonowania pamięci
prospektywnej

PSYF_K3_K05 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Funkcjonowanie pamięci prospetywnej W1, U1

2. Zaburzenia funkcjonowania pamięci prospektywnej U1, K1

3. Pamięć prospektywna w aspekcie rozwojowym U1, K1

4. Badanie pamięci prospektywnej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów



Sylabusy 268 / 710

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
Do zaliczenia konieczna jest obecność na całych warsztatach oraz
przygotowanie pracy, polegającej na przeprowadzeniu badania jedną
metodą (dzienniczek) na dwóch osobach oraz dokonaniu analizy ilościowej
i jakościowej uzyskanych wyników.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do wyboru tematyki pracy magisterskiej lub realizujących seminarium
magisterskie o odpowiadającej kursowi tematyce, dlatego pierwszeństwo mają osoby realizujące seminarium: Pamięć w
kontekście życia codziennego
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Metody diagnozy neuropsychologicznej osób starszych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d320bee.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów ze specyfiką diagnozy neuropsychologicznej osób w starszym
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/studentka zna i rozumie specyfikę diagnozy
neuropsychologicznej osób starszych

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13 raport
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W2 student/studentka zna metody diagnozy
neuropsychologicznej osób starszych PSYF_K3_W13 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/studentka potrafi posługiwać się metodami
do diagnozy neuropsychologicznej osób starszych PSYF_K3_U13 raport

U2
student/studentka potrafi dostosować proces diagnozy
neuropsychologicznej do specyficznych potrzeb osób
starszych

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa do dostosowania
procesu diagnozy neuropsychologicznej
do specyficznych potrzeb osób starszych

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13 raport

K2
student/studentka jest gotów/gotowa do interpretacji
danych z diagnozy neuropsychologicznej
z uwzględnieniem specyfiki okresu starości

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej osób starszych W1

2. Wywiad neuropsychologiczny W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Metody kwestionariuszowe w diagnostyce neuropsychologicznej osób starszych W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Metody neuropsychologicznej diagnozy przesiewowej osób starszych - cz. I W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Metody neuropsychologicznej diagnozy przesiewowej osób starszych - cz. II W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Diagnoza depresji jako element oceny możliwości poznawczych osób starszych W1, W2, U1, U2, K1, K2
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7. Diagnoza funkcji uwagi - cz. I W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Diagnoza funkcji uwagi - cz. II W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Diagnoza pamięci - cz. I W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Diagnoza pamięci - cz. II W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Diagnoza funkcji wzrokowo-przestrzennych W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Diagnoza funkcji wykonawczych - cz. I W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Diagnoza funkcji wykonawczych - cz. II W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Diagnoza funkcji językowych W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Opracowywanie konceptualizacji przypadku W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport Obecność na zajęciach. Przygotowanie w terminie pracy zaliczeniowej -
raportu z badania neuropsychologicznego osoby starszej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na samodzielne czytanie tekstów. Wymagane uprzednie zaliczenie kursów:
Diagnoza psychologiczna oraz Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej.
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Metody przesłuchiwania oraz ocena szczerości zeznań świadków
i podejrzanych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d33fef3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Procesy poznawcze związane z przesłuchaniem
świadka i podejrzanego; rozumie wpływ procesów
poznawczych na treść uzyskiwanych zeznań, zna
podstawy teoretyczne konstruowania i stosowania
testów i metod służących do wykrywania kłamstwa.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W12 zaliczenie ustne
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W2

wiedzę z zakresu diagnozy wykrywania kłamstwa. Jest
w stanie wskazać specyfikę metod wykrywania
kłamstwa i oceniania szczerości zeznań w porównaniu
do innych metod diagnozy. Zna podstawowe metody
diagnozy kłamstwa i nieszczerości w zakresie pomiaru
testowego oraz przesłuchania.

PSYF_K3_W13 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii przesłuchań i wykrywania kłamstwa,
sprawnie posługuje się terminologią z zakresy
psychologii sądowej i prawa, potrafi zinterpretować
zachowania osób w sytuacji przesłuchania
w kontekście różnic indywidualnych i zjawisk
społecznych

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U12 zaliczenie ustne

U2

zaplanować i przeprowadzić proces przesłuchania
z wykorzystaniem przesłuchania poznawczego. Potrafi
przeprowadzić ekspertyzę psychologiczną na potrzeby
sądu w zakresie oceniania szczerości zeznań. Zna
podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej
w zakresie wykrywania kłamstwa i oceniania
szczerości zeznań.

PSYF_K3_U13 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stosowania narzędzi służących do przesłuchiwania
świadków (w szczególności przesłuchania
poznawczego), przy jednoczesnym wykorzystaniu
kompetencji społecznych; umie zachowań
bezstronność przy interpretowaniu zachowań
świadków

PSYF_K3_K12 projekt

K2

zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku
uzyskanej w toku przesłuchania czy diagnozy
psychologicznej na potrzeby sądu w kontekście
oceniania szczerości zeznań. Unika nieuprawnionych
uogólnień.

PSYF_K3_K13 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

warsztaty 30

przygotowanie projektu 8

przygotowanie do sprawdzianu 15

konsultacje 2

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do ćwiczeń 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

ECTS
3.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sposoby, taktyki i techniki przesłuchiwania świadka. Wprowadzenie do ogólnych
zasad przesłuchiwania i taktyki przesłuchań w polskiej procedurze karnej. W1

2. Procedury przesłuchiwania w krajach anglosaskich - Metoda FBI, 9 kroków Reida.
Psychologiczne podstawy fałszywego przyznania do winy. W1, U1

3. Sposoby i taktyki przesłuchiwania - wywiad poznawczy, ulepszony wywiad
poznawczy i zmodyfikowany wywiad pozna W1, U1

4.

Sposoby i taktyki przesłuchiwania - wywiad poznawczy. Ćwiczenia mają charakter
warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się ze sposobem prowadzenia wywiadu
poznawczego. Zostaną przedstawione zalety i wady różnych sposobów
prowadzenia wywiadu. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć prowadzenie
wywiadu poznawczego.

U1, K1

5.
Problematyka psychologicznych podstaw skutecznego uzyskiwania zeznań.
Sposoby i taktyki przesłuchania - SAI (przesłuchanie do samodzielnego
stosowania) oraz NICHD protocol (metodyka przesłuchania świadka małoletniego)

W1, W2

6.
Kłamstwo w psychologii sądowej i kryminalistyce. Teorie wykrywania kłamstwa.
Zmienne wpływające na łatwość wykrywania kłamstwa i oceniania szczerości
zeznań.

W1, W2, U2

7.
Sposoby przesłuchiwania a weryfikacja prawdziwości. Ćwiczenia mają charakter
warsztatowy. Uczestnicy wykorzystają nabyte umiejętności prowadzenia różnych
typów przesłuchań oraz wiedzę dotyczącą werbalnych i niewerbalnych wskazówek
kłamstwa w praktyce.

U1, K1

8.
Werbalne i niewerbalne wskazówki kłamstwa. Ćwiczenia mają charakter
teoretyczny i warsztatowy.Uczestnicy będą mogli dokonać analizy zeznań przy
użyciu metod werbalnych i niewerbalnych.

U2, K2

9.

Werbalne i niewerbalne wskazówki kłamstwa. Poligraf i instrumentalne metody
wykrywania kłamstwa. Ćwiczenia mają charakter teoretyczny i warsztatowy.
Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne działania poligrafu oraz będą mieli
możliwość przetestowania na sobie jego działania i różnych strategii korzystania z
tego urządzenia.

U2, K2

10. Narzędzia weryfikacji prawdziwości zeznań świadków oparte o analizę treści -
CBCA (warsztat). U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Zdobycie minimum 60% punktów z zaliczenia ustnego.

warsztaty projekt Przeprowadzenie i nagranie własnego przesłuchania przy wykorzystaniu
ECI.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zakończony kurs "Podstawy psychologii sądowej".
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Mózgowe podłoże świadomości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d35e7a6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB07

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problemem świadomości jako przedmiotem badań naukowych.
Problematyka świadomości będzie omawiana w trzech aspektach: filozoficznym, psychologicznym oraz
neurobiologicznym. Przybliżenie refleksji filozoficznej ma na celu dostarczenie uczestnikom swego rodzaju
„instrumentarium pojęciowego”, które pozwoli im adekwatnie zrozumieć naturę i przyczyny sporów w obrębie
naukowych badań nad świadomością (np. trudny i łatwy problem świadomości, qualia, zombie, emergencja). W
ramach omówienia psychologicznych badań nad świadomością zostaną przede wszystkim przedstawione
fenomeny psychologiczne, na których skupia się zainteresowanie badaczy świadomości: introspekcja,
maskowanie wsteczne, rywalizacja obuoczna. Ostatni aspekt problematyki kursu będzie dotyczył problematyki
„neuronalnych korelatów świadomości” w kontekście jakościowym (korelaty treści) oraz ilościowym (korelaty
stanu). Uczestnicy kursu zapoznają się z bieżącym stanem wiedzy o procesach mózgowych skorelowanych
ze zjawiskami świadomościowymi. Omówione zostaną ważniejsze teorie i badania dotyczące tego tematu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat filozoficznych
zagadnień dotyczących świadomości. PSYF_K3_W03 egzamin pisemny

W2
student posiada wiedzę na temat procesów
neuronalnych związanych z różnymi stanami
świadomości.

PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W3
student posiada wiedzę na temat procesów
neuronalnych związanych z procesami percepcyjnymi
i uwagowymi.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

W4 student posiada wiedzę na temat metod badania
naukowego świadomości.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W5 student posiada wiedzę na temat aktualnych
neurobiologicznych teorii świadomości. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się pojęciami filozoficznymi z zakresu
tematyki świadomości. PSYF_K3_U03 egzamin pisemny

U2
ze zrozumieniem czytać teksty naukowe dotyczące
neurobiologii i neuropsychologii świadomości, a także
badań eksperymentalnych z dziedziny świadomości.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

U3
umiejscowić badania naukowe nad świadomością
w szerszym kontekście badań nad mózgowym
podłożem funkcji psychicznych.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznania złożoności mechanizmów neuronalnych
leżących u podstaw doświadczeń subiektywnych.

PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Filozoficzne zagadnienia dotyczące świadomości. W1, U1, K1

2. Metody naukowego badania świadomości. W4, U3, K1

3. Funkcjonowanie mózgu w zmienionych stanach świadomości (sen, znieczulenie
ogólne, długotrwałe zaburzenia świadomości). W2, U2, U3, K1

4. Neuronalne korelaty treści świadomości - rola mechanizmów percepcyjnych i
uwagowych. W3, U2, U3, K1

5. Neurobiologiczne teorie świadomości. W5, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 50% + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka angielskiego.
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Neuronalne mechanizmy podmiotowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d37e66c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB09

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia związane z biologicznymi podstawami Ja
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W08

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 podjąć merytoryczną dyskusję dotyczącą
biologicznych podstaw Ja

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U17

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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U2
czytać ze zrozumieniem literaturę fachową z zakresu
biologicznych postaw Ja oraz przedstawić efekty
przeprowadzonego przeglądu literatury w postaci
wystąpienia ustnego

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania i promowania właściwych standardów
naukowych PSYF_K3_K01 prezentacja

K2 prowadzenia i inicjowania konstruktywnej dyskusji
naukowej

PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K05 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Gazzaniga - koncepcja interpretatora W1, U1, U2, K1, K2

2. Percepcja Ja i innych u pacjentów z rozszczepionym mózgiem W1, U1, U2, K1, K2

3. Samorozpoznanie a samoświadomość - dyskusja Gallup /Suddendorf W1, U1, U2, K1, K2

4. Filogeneza Ja W1, U1, U2, K1, K2

5. Ontogeneza Ja W1, U1, U2, K1, K2

6. Neuropatologie JA. Perspektywa kliniczna W1, U1, U2, K1, K2

7. Autyzm - korelaty mózgowe, implikacje dla rozumienia JA W1, U1, U2, K1, K2

8. Mózgowy substrat JA (Cortical Midline Structures, etc.) W1, U1, U2, K1, K2

9. Ja ucieleśnione W1, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja, egzamin pisemny / ustny Obecności w limicie; zaliczenie pracy w postaci
prezentacji multimedialnej; Zdany egzamin
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Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d39c2bc.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB21

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Liczba
punktów ECTS
5.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w tematykę zaburzeń funkcji psychicznych w okresie dorosłości,
powstałych wskutek nieprawidłowości w działaniu układu nerwowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/studentka zna i rozumie specyfikę diagnozy
neuropsychologicznej PSYF_K3_W13 egzamin pisemny



Sylabusy 283 / 710

W2 student/studentka zna i rozumie psychologiczne skutki
chorób neurologicznych PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/studentka potrafi zaplanować diagnozę
neuropsychologiczną oraz interpretować jej rezultaty PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U2 student/studentka potrafi rozpoznać psychologiczne
skutki różnych chorób neurologicznych PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa do dostosowania
procesu diagnostycznego do specyficznych potrzeb
osób cierpiących na różne choroby neurologiczne

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

K2
student/studentka jest gotów/gotowa do interpretacji
danych diagnostycznych z uwzględnieniem wiedzy
z zakresu neuropsychologii klinicznej

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
5.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do tematyki neuropsychologii klinicznej W1

2. Diagnoza neuropsychologiczna – planowanie procesu diagnostycznego W1, U1, K1

3. Diagnoza neuropsychologiczna – diagnoza przesiewowa W1, U1, K1, K2

4. Diagnoza neuropsychologiczna – diagnoza pogłębiona W1, U1, K1, K2

5. Diagnoza neuropsychologiczna – wnioskowanie diagnostyczne W1, U1, K1, K2

6. Neuropsychologiczne objawy ogniskowe W2, U2, K1, K2

7. Diagnoza otępienia W2, U2, K1, K2

8. Otępienie w przebiegu choroby Alzhiemera W2, U2, K1, K2

9. Atypowe warianty choroby Alzheimera W2, U2, K1, K2
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10. Zwyrodnienie czołowo-skroniowe W2, U2, K1, K2

11. Naczyniopochodne zaburzenia poznawcze W2, U2, K1, K2

12. Idiopatyczna choroba Parkinsona W2, U2, K1, K2

13. Otępienia korowe vs podkorowe W2, U2, K1, K2

14. Zaburzenia napadowe. Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach
somatycznych W2, U2, K1, K2

15. Metody rehabilitacji neuropsychologicznej W2, U1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny - pytania otwarte, próg zaliczenia 60%. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs: "Psychologia zaburzeń"
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Neuropsychology of sleep
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d3b95b9.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of this course is to learn more about the nature of sleep, one of the most common life functions,
but also one of the most mysterious and fascinating function. In this course the features of sleep will be placed in
the context of the other states of consciousness, such as waking and dreaming. The latter state, as appearing
during sleep, will get full attention, since it shows similarities both with waking and sleeping. Sleep disturbances
due to various causes are amongst the most frequently occurring brain disorders. It is estimated that sleep
problems affect more than one quarter of mankind. Sleep therapies for chronic insomnia, both pharmacological
as behavioural, will be treated. Finally, sleep as a subconscious state will be compared to other low-conscious
states such as anaesthesia an coma.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat fizjologii snu
i marzeń sennych. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W2 student posiada wiedzę na temat cykli biologicznych. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę na temat rodzajów zaburzeń
snu PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W4 student posiada wiedzę na temat terapii zaburzeń snu. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

W5 student posiada wiedzę na temat zmienionych stanów
świadomości. PSYF_K3_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić wpływ czynników o charakterze biologicznym
przy wyjaśnianiu zmian w stanach świadomości. PSYF_K3_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznać oraz zinterpretować biologiczne źródła
zmian w zachowaniu człowieka. PSYF_K3_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Consciousness and Sleep W1, U1, K1

2. Sleep of Humans and Animals W1, U1, K1

3. Why do we Sleep? W1, U1, K1

4. Circadian Rhythms W2, U1, K1

5. The Dreaming Brain, PTSS W1, U1, K1

6. Disorders of Sleep W3, U1, K1

7. Pharmacological Sleep Therapies W4, U1, K1

8. Behavioural Sleep Therapies W4, U1, K1
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9. Sleep and Performance W1, W3, U1, K1

10. Altered (sub)conscious states: Anaesthesia and Coma W5, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Written exam with open questions. At least 60% correct answers are
required to pass the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs anglojęzyczny - wymaga znajomości języka angielskiego. Wykładowca: prof. A.M.L. Coenen (Radboud University).
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Niefarmakologiczne metody pracy z osobami starszymi z demencją
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d3d6338.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB35

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z niefarmakologicznymi sposobami pracy i wspierania rozwoju osób
starszych z otępieniem. Zdobycie wiedzy na temat klasycznych i innowacyjnych metod pracy i rehabilitacji
poznawczej w okresie późnej dorosłości oraz poznanie sposobów działań zaradczych wobec zaburzeń zachowania
w demencji i technik komunikacji z osobą z otępieniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

istotę rozwoju oraz zmiany rozwojowe i ich specyfikę
w toku całego życia, ze szczególnym uwzględnieniem
okresu późnej dorosłości. Zna czynniki wpływające
na zmiany w zakresie rozwoju osób starszych oraz
rozumie ich znaczenie zarówno w wymiarze
społecznym jak i indywidualnym.

PSYF_K3_W11 raport

W2

student zna różne metody diagnozy funkcjonowania
osób w późnej dorosłości (przede wszystkim
w zakresie funkcjonowania poznawczego, ale także,
choć w mniejszym stopniu, społecznego
i biologicznego). Potrafi na ich podstawie określić
stopień nasilenia zaburzeń poznawczych. Rozumie
złożoność badania i sposobu interpretacji uzyskanych
danych w szerokim kontekście biopsychospołecznym
osoby starszej.

PSYF_K3_W13 wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać (na podstawie badań i obserwacji) trudności
i możliwości rozwojowe osoby w późnej dorosłości.
Potrafi zaprojektować działania podtrzymujące
zachowane funkcje u osób z różnym stopniem
nasilenia zaburzeń poznawczych. Działania planuje
w kontekście życia codziennego osoby starszej, aby
miały one wymiar ekologiczny i pozwalały na poprawę
funkcjonowania w codziennych czynnościach.

PSYF_K3_U11 raport, wyniki badań

U2
właściwie przeprowadzić badanie i obserwację,
zinterpretować uzyskane wyniki oraz postawić trafną
diagnozę. Na podstawie procesu diagnostycznego
potrafi zaprojektować odpowiednie działania zaradcze.

PSYF_K3_U13 raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest świadomy ograniczeń płynących
z procesu diagnostycznego. Potrafi interpretować
zachowania osób w późnej dorosłości w kontekście ich
trudności w zakresie funkcji poznawczych oraz
w szerokim kontekście biopsychospołecznym
i wykorzystywać zdobytą wiedzę do planowania
działań zaradczych wobec osób starszych z demencją.

PSYF_K3_K06 raport, wyniki badań

K2

komunikowania się z osobami w okresie późnej
dorosłości. Przeciwstawiania się dyskryminacji osób
ze względu na wiek oraz do współpracy z instytucją
pomocową dla seniorów, jaką jest dom pomocy
społecznej.

PSYF_K3_K11 wyniki badań

K3

podejmowania diagnozy psychologicznej
ze świadomością, że jest to forma interakcji z osobą
starszą oraz intencjonalna ingerencja w problem
w celu podjęcia próby jego rozwiązania.Potrafi
przekazać wyniki swoich badań i obserwacji innym
osobom i przedyskutować diagnozę w zespole.

PSYF_K3_K13 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30
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przygotowanie raportu 4

przeprowadzenie badań empirycznych 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 2

rozwiązywanie zadań problemowych 8

rozwiązywanie kazusów 8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Charakterystyka demencji - definicja, rodzaje, przebieg, metody leczenia. W1, U1, K2

2. Poznanie specyfiki pracy psychologa w domu pomocy społecznej. W2, U1, U2, K1, K3

3. Badanie przesiewowe funkcji poznawczych osoby starszej, analiza i interpretacja
wyników. U1, U2, K1, K2, K3

4. Planowanie działań zaradczych na podstawie wyników badania psychologicznego
z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych metod.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

5. Komunikacja z osobą starszą z demencją. W1, U2, K2, K3

6. Zaburzenia behawioralne u osób z demencją i sposoby radzenia sobie z nimi. W1, U1, K1, K2, K3

7. Współpraca w zespole i z pracownikami domu pomocy społecznej. W2, U1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport, wyniki badań
Podstawą uzyskania zaliczenia jest oddanie w formie pisemnej wniosków
z badania wraz z opisem funkcjonalnym osoby starszej oraz raportu z
realizacji zaplanowanych działań pomocowych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Neuropsychologia kliniczna z elementami diagnozy neuropsychologicznej". Przesłanie listu
motywacyjnego.
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Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy goetheański porządek?
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d3f23ba.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB13b, WFz.IPs-N-OB13a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z genezą, historią oraz znaczeniem idei nieświadomości w światowej
i polskiej myśli psychologicznej. Główny nacisk zostanie położony na teoretyczne oraz praktyczne implikacje tej
idei. Odkrycie nieświadomości stanowiło kamień milowy na drodze prowadzącej do powstania psychologii
naukowej. Fakt ten uznawali nawet klasycy behawioryzmu, jak Burrhus F. Skinner czy Donald O. Hebb. Hipoteza
głosząca istnienie utajonych procesów umysłowych wymuszała równocześnie całkowicie nowe i rewolucyjne
spojrzenie na psychikę oraz codzienne funkcjonowanie człowieka. Jednak pod koniec XIX wieku i w pierwszej
połowie XX wieku, nieświadomość była powszechnie odrzucana jako „grzech młodości” i „wytwór mistycznej
metafizyki” (Wilhelm Wundt) oraz zagrożenie dla naukowości psychologii (William James). Dopiero pod koniec XX
wieku, po latach sceptycyzmu i niechęci nieświadomość zyskała powszechną akceptację w obrębie psychologii
poznawczej i ewolucyjnej, stając się jedną z najważniejszych idei współczesnej antropologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna historię psychologii jako nauki, jak również historię
myśli psychologicznej. Rozumie procesy zachodzące
w toku rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej,
powstawanie i zanikanie paradygmatów w psychologii.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki

PSYF_K3_W02 egzamin pisemny

W2
zna historię idei nieświadomości i rozumie znaczenie
tej idei. Posiada zaawansowaną wiedzę
o teoretycznych i praktycznych implikacjach przyjęcia
hipotezy nieświadomości.

PSYF_K3_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przedstawić historię naukowej psychologii.
Prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne.
Potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń
psychologicznych. Umie wymienić i przedstawić
poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej
psychologii.

PSYF_K3_U02 egzamin pisemny

U2

potrafi przedstawić historię idei nieświadomości od jej
starożytnych początków do współczesności. Umie
przedstawić najważniejsze światowe oraz polskie
koncepcje nieświadomości oraz poglądy jej
odkrywców.

PSYF_K3_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów
starożytnych. Współczesne teorie i badania umieszcza
w szerszej perspektywie historycznej. Docenia wartość
wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach
kształtowania się naukowej psychologii. Rozumie
konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe
życie.

PSYF_K3_K02 egzamin pisemny

K2
uznaje ciągłość refleksji nad nieświadomością
od czasów starożytnych. Współczesne teorie
nieświadomości umieszcza w szerszej perspektywie
historycznej.

PSYF_K3_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Nieświadomość odkryta, utracona i odzyskana (Kihlstrom) (The Psychological
Unconscious: Found, Lost, and Regained). Miejsce i rola idei nieświadomości w
psychologii.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.
Trzy znaczenia idei nieświadomości („utajone procesy umysłowe”, „nowa
koncepcja umysłu”, „ukryty scenariusz”). Czy Sigmund Freud odkrył
nieświadomość?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Pierwsze odkrycie nieświadomości: Dawni badacze nieświadomości na świecie
oraz w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.
Odkrycie nieświadomości drugie: Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Friedrich
Herbart, Maine de Biran, Artur Schopenhauer, Eduard von Hartmann. Co to jest
proces umysłowy?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.
Nieświadomość w obrębie psychopatologii i psychiatrii: Franz Anton Mesmer,
Markiz de Puysegur i ruch magnetyzerski. Rok 1784 i pierwsze „empiryczne
badanie nieświadomości”.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Philippe Pinel i rewolucja psychiatryczna. Wkład psychopatologii (Moreau de
Tours, Pierre Janet) w rozumienie nieświadomości. Hipnoza, jako via regia –
„królewska droga” do nieświadomości. Automatyzmy i dysocjacje. Osobowości
naprzemienne i histeria. Théodore Flournoy podróżuje „Z Indii na Marsa”.
Narodziny psychoanalizy klasycznej (Sigmund Freud).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.
Ukryta głębia duszy – mistyczne i romantyczne koncepcje nieświadomości.
Meister Johannes Eckhart, Carl Gustav Carus, Gotthielf Heinrich von Schubert.
Archetypy i symbole jako przejawy nieświadomości.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Najważniejsze psychologiczno-fizjologiczne koncepcje nieświadomości. W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Odkrycie nieświadomości trzecie: Mit jako ekspresja nieświadomości. Od Freuda i
Junga, do Fromma, Eisler i Girarda. W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Sposoby dotarcia do nieświadomości. Natura, struktura, geneza i funkcje
nieświadomości. W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Polskie koncepcje nieświadomości przed Freudem. Prekursorzy i pierwsi odkrywcy. W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.
Pierwsze rodzime koncepcje kryptopsychiki: Feliks Jezierski („nieosobistość”), Jan
Nepomucen Kamiński, Ferdynad Karol Gotard Dworzaczek, Wiktor Feliks Szokalski
(interpretacja marzeń sennych).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Badanie nieświadomości, jako część programu psychologii: Józef Kremer i Mikołaj
Lipiński. W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Dojrzałe polskie koncepcje nieświadomości przed Freudem: Julian Ochorowicz,
Edward Abramowski, Henryk Nusbaum, Karol Potkański. W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Zarys dziejów polskiej psychoanalizy w czasach Freuda. W1, W2, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z poziomu A. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów oraz podstawowa wiedza o
teoriach osobowości.
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Organizacja zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d41bc84.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB36

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 poziomy oddziaływań profilaktycznych, strategie
działań profilaktycznych PSYF_K3_W14 zaliczenie

W2 sposoby diagnozowania czynników chroniących
i czynników ryzyka PSYF_K3_W13 zaliczenie

W3
różnice między eksperymentowaniem z substancjami
psychoaktywnymi, nadużywaniem i uzależnieniem
od środków psychoaktywnych

PSYF_K3_W14 zaliczenie

W4 zagrożenia związane ze stosowaniem różnych środków
psychoaktywnych, skutki ich stosowania PSYF_K3_W14 zaliczenie
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W5 mechanizm uzależnień behawioralnych PSYF_K3_W14 zaliczenie

W6 choroby i zaburzenia psychiczne dotykające
adolescentów PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stworzyć narzędzie do oceny czynników ryzyka,
czynników chroniących, natężenia problemu PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2 stworzyć scenariusz zajęć profilaktycznych w wybranej
tematyce PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przeprowadzić zajęcia profilaktyczne z wybranej
tematyki PSYF_K3_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. 1. Profilaktyka uniwersalna, celowana i wskazująca W1

2. 2. Strategie profilaktyczne W1

3. 3. Diagnoza potrzeb – czynniki ryzyka i czynniki chroniące W2, U1

4. 4. Techniki pracy, tworzenie scenariuszy zajęć U2

5. 5. Dialog motywujący jako podstawa motywowania do zmiany U2

6. 6. Nikotynizm W3, W4, K1

7. 7. Alkoholizm, nadużywanie, stosowanie ryzykowne, eksperymentowanie W2, W3, W4, U2, K1

8. 8. Środki psychoaktywne: narkotyki W2, W3, W4, W6, U2, K1

9. 9. Środki psychoaktywne: dopalacze W2, W3, W4, W6, U2, K1

10. 10. Ryzyko suicydalne W6, U1, U2, K1
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11. 11. Cyberprzemoc W2, U1, U2, K1

12. 12. Promocja zdrowia psychicznego W6, U1, U2, K1

13. 13. Uzależnienie od gier W5, U1, U2, K1

14. 14. Uzależnienie od Internetu W5, U1, U2, K1

15. 15. Profilaktyka zachowań agresywnych W6, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
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Pamięć autobiograficzna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595234773.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z osobistymi
wspomnieniami oraz prezentacja warsztatu badawczego charakterystycznego dla tej dziedziny. Kurs
przygotowuje do samodzielnego stawiania problemów badawczych oraz prowadzenia badań w zakresie
omawianej problematyki. Dostarcza wiedzy o istotnych implikacjach dla psychologii osobowości i psychologii
klinicznej (techniki narracyjne) oraz psychologii sądowej (zeznania świadków). Jest przygotowaniem
do seminarium magisterskiego „Pamięć w kontekście życia codziennego” lub seminariów o zbliżonej tematyce.
Kurs będzie odpowiadał na pytanie, jaka jest natura osobistych wspomnień (M. A. Conway), w jaki sposób i kiedy
powstają (K. Nelson) oraz czemu służy ich posiadanie oraz relacjonowanie innym (J. Robinson). Poruszane będą
takie problemy jak przyczyny niepamięci dziecięcej oraz różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie
pamięci autobiograficznej. Dyskutowana będzie kwestia, czy zdarzenia emocjonalne mają w pamięci
autobiograficznej szczególny status (U. Neisser) oraz czym jest w istocie efekt lampy błyskowej. Analizowane
będą przypadki nadzwyczajnej pamięci autobiograficznej (E. Parker) oraz sposoby ich weryfikacji. Dla
zilustrowania funkcji pamięci autobiograficznej prezentowane będą organiczne i funkcjonalne przypadki jej
zaburzeń.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie zagadnienie funkcjonowania
pamięci autobiograficznej PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi scharakteryzować funkcjonowanie
pamięci autobiograficznej oraz wskazać implikacje dla
psychologii osobowości i psychologii klinicznej
(techniki narracyjne) oraz psychologii sądowej
(zeznania świadków)

PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do prawidłowej oceny
funkcjonowania pamięci autobiograficznej oraz oceny
jej deficytów

PSYF_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Funkcje pamięci autobiograficznej W1

2. Reprezentacja zdarzeń w pamięci w różnych modelach poznania. W1, U1

3. Metody badania pamięci autobiograficznej. W1, U1, K1

4. Formy dostępu do pamięci autobiograficznej - mimowolne wspomnienia
autobiograficzne. U1, K1

5. Rozwój pamięci zdarzeń u dzieci. Niepamięć dziecięca. W1, U1, K1
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6. Zniekształcenia i tendencyjność w przypominaniu własnych charakterystyk z
przeszłości (cech, przeżywanych emocji, podejmowanych decyzji). U1, K1

7. Zaburzenia pamięci autobiograficznej o charakterze funkcjonalnym i organicznym. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny

Egzamin testowy obejmujący trzy rodzaje pytań: 1) pytania z
jednokrotnym wyborem, 2)wymagające krótkiego uzupełnienia, 3)
wymagające oceny prawdziwości twierdzenia; do zaliczenia egzaminu
wymaganych jest 50% odpowiedzi poprawnych; do punktów na egzaminie
dodawane są punkty zebrane przez uczestników kursu za aktywność
dodatkową (prezentacje, projekty badawcze, zebrane wspomnienia); do
egzaminu dopuszczane są wszystkie osoby spełniające kryteria obecności
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Percepcja i uwaga z perspektywy mózgu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d438022.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB06

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat procesów mózgowych związanych
z mechanizmami uwagi i jej wpływu na procesy percepcyjne. Problematyka kursu obejmuje zarówno
automatyczne jak i kontrolowane procesy sterowania uwagą. Omówione zostaną również efekty uszkodzeń
układu nerwowego oraz zmiany w funkcjonowaniu uwagi powstające w procesie starzenia się mózgu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 działanie mechanizmu uwagi dowolnej i mimowolnej PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

W2 student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
uwagi

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę na temat rozwoju
mechanizmu uwagi we wczesnych fazach życia

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

W4
student posiada wiedzę na temat charakterystyki
zaburzeń mechanizmu uwagi wynikających
z uszkodzeń mózgu

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycznie analizować treści z dziedziny psychologii
i neuronauki dotyczące mechanizmu uwagi

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wyjaśniania zachowania ludzi poprzez wykorzystanie
wiedzy o działaniu mechanizmu uwagi

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Mózgowe podłoże mechanizmu uwagi selektywnej W1, W2, U1

2. Mózgowe sieci uwagowe W1, W2, U1

3. Rozwój mechanizmu uwagi W1, W2, W3, U1

4. Zaburzenie działania mechanizmu uwagi W1, W2, W4, U1, K1

5. Neurochemiczne podłoże mechanizmu uwagi W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie powyżej 50% punktów na egzaminie testowym
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Percepcja twarzy i relacje społeczne – podłoże mózgowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d454574.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB05

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie studentom aktualnej wiedzy dotyczącej mózgowych procesów percepcji twarzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę o mózgowym podłożu
rozpoznawania tożsamości twarzy

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny
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W2 student posiada wiedzę o mózgowym podłożu
identyfikacji ekspresji emocjonalnej

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę o charakterystyce deficytów
w zakresie percepcji twarzy

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycznie analizować treści z dziedziny psychologii
i neuronauki

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wyjaśniania zachowania ludzi poprzez wykorzystanie
wiedzy o przebiegu procesów percepcji twarzy

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Charakterystyka procesów percepcyjnych związanych z przetwarzaniem twarzy W1, W2, W3

2. Mózgowe podłoże rozpoznawania tożsamości twarzy W1, U1

3. Przebieg procesu identyfikacji ekspresji mimicznej W2, U1, K1

4. Charakterystyka zaburzeń percepcji twarzy W3, U1, K1

5. Rozwój mechanizmu percepcji twarzy we wczesnych fazach życia W1, W2, U1, K1

6. Wpływ cech indywidualnych na przebieg procesu percepcji twarzy W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie powyżej 50% punktów na egzaminie testowym
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Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d470e98.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB37, WFz.IPs-N-KB33

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnorodnością ekspresji w obszarze seksualności, płciowości i relacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna specyfikę funkcjonowania osób
identyfikujących się z różnymi mniejszościami.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 rozpoznać problemy specyficzne dla różnych grup
mniejszościowych.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
udzielenia na podstawowym poziomie wsparcie lub
pomocy osobom należącym do grup
mniejszościowych.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie normy w odniesieniu do ludzkiej seksualności. W1, U1, K1

2.
Predyspozycje psychologa pracującego z osobami należącymi do różnych grup
mniejszościowych – praca z własnymi uprzedzeniami i językiem dotyczącym
seksualności.

W1, U1, K1

3. Specyfika funkcjonowania osób należących do różnych grup mniejszościowych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny Obecność na zajęciach i zdany egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs: "Rozwój psychoseksualny człowieka - norma i patologia". Preferowani studenci starszych lat. Selekcja na
podstawie średniej ocen z dotychczasowych egzaminów.
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Podstawy psychologii sądowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cdbee9aa23ce.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii sądowej oraz
specyfiką pracy biegłego psychologa. Kurs ma także na celu przedstawienie przedmiotu i zakresu psychologii
sądowej, podstawowych informacji dotyczących poszczególnych działów psychologii sądowej związanej
z procesem karnym (problematyki dorosłych sprawców, ofiar przestępstw, świadków), z procesem cywilnym
(rekompensata za doznane krzywdy, zakres odpowiedzialności cywilnej) oraz problematyką rodzinną i nieletnich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie różne zagadnienia z zakresu
psychologii sądowej

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

W2 Student zna specyfikę pracy biegłego psychologa
sądowego

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi trafnie określić znaczenie
podstawowych informacji dotyczących poszczególnych
działów psychologii sądowej związanej z procesem
karnym i cywilnym

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do prawidłowej oceny emocji
i motywacji sprawców przestępstw oraz zrozumienia
jego następstw społecznych

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe zagadnienia psychologii sądowej W1

2. Specyfika pracy biegłego psychologa sądowego W2, U1

3. Problematyka dorosłych sprawców, ofiar przestępstw, świadków W1, W2, U1, K1

4. Problematyka psychologiczna w procesach cywilnych W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem dopuszczenia do egzaminu obecność na zajęciach. Egzamin
pisemny, próg zaliczenia: 50% + 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony 3 rok studiów.
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Podstawy zarządzania organizacjami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d4ab8ee.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB17

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie w problematykę współczesnego zarządzania organizacjami.

C2 Przekazanie wiedzy na temat procesu zarządzania oraz podstawowych zasad i funkcji zarządzania.

C3 Przedstawienie rodzajów i mechanizmów funkcjonowania organizacji jako podmiotów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ewolucję teorii organizacji i zarządzania
z uwzględnieniem nauk wspomagających zarządzanie,
szkół zarządzania i czołowych przedstawicieli
poszczególnych nurtów.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02 egzamin pisemny

W2 podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania
i organizacji.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować rodzaje, typy i elementy składowe
organizacji.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U15

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2 sformułować podstawowe założenia w zakresie
architektury systemu zarządzania.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 komunikowania się w miejscu pracy stosując terminy
z zakresu organizacji i zarządzania. PSYF_K3_K04 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

K2
otwartego podejścia do innych oraz kreatywnego
i przedsiębiorczego myślenia w procesie zarządzania
organizacją.

PSYF_K3_K08 zaliczenie pisemne

K3
współpracy w grupie, biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań.

PSYF_K3_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie dokumentacji 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przeprowadzenie badań literaturowych 18

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Nauka organizacji i zarządzania: istota, geneza, cel. W1, W2

2. Pojęcie kierownika i przedsiębiorcy oraz role, zadania, umiejętności i style
kierownicze. W1, U2

3. Proces zarządzania: istota i pojęcie, zasady. U2, K1

4. Istota i pojęcie funkcji zarządzania. W2, U2, K1

5. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. W2, U2, K3

6. Cykl życia organizacji: modele, etapy i ich charakterystyka. W2, U1

7. Elementy składowe organizacji jako przedmiot zarządzania. U1, K3

8. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. W2, U2, K2

9. Metody i techniki organizatorskie jako instrumenty likwidowania patologii systemu
zarządzania. W2, K2

10. Formy działalności gospodarczej i konsekwencje ich wyboru. W2, U1

11. Analiza strategiczna wewnętrznego potencjału i otoczenia przedsiębiorstwa -
wybrane koncepcje i metody. W2, K1

12. Wybrane współczesne modele prowadzenia działalności gospodarczej. U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnego zaliczenia. Uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu.
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Political Psychology
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d4c7bb2.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-SB17

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii
społecznej; rozumie jej powiązania z innymi naukami
społecznymi (zwłaszcza z socjologią) raz innymi
dziedzinami psychologii; zna główne teorie i badania
z zakresu psychologii społecznej; wiedzę na temat
wartości aplikacyjnej wyników tych badań

PSYF_K3_W10 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

absolwent potrafi czyta ze zrozumieniem literaturę
naukową z zakresu psychologii społecznej; sprawnie
posługuje się terminologią z tego zakresu; potrafi
zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy
zachodzące w społeczeństwie, odwołując się
do osiągnięć tej dziedziny psychologii; potrafi
samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić
badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej;
potrafi wskazać aplikacyjny potencjał takich badań.
Absolwent potrafi potrafi przeszukiwać bazy danych
literatury naukowej i poszukiwać informacji
psychologicznej; potrafi przygotować pracę pisemną,
spełniającą standardy edytorskie, w tym również
empiryczną lub teoretyczną pracę magisterską

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do jest wrażliwy/a
na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza
dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje
się poszanowaniem praw mniejszości; unika
stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi; jest
gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction to political psychology W1, U1, K1

2. Equality vs. Inequality W1, U1, K1

3. Diversity vs. Uniformity W1, U1, K1
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4. Left vs. Right W1, U1, K1

5. Individual vs. Collective W1, U1, K1

6. Action vs. inaction W1, U1, K1

7. Violence vs. Peace W1, U1, K1

8. Rationality vs. Irrationality W1, U1, K1

9. Leaders vs. Followers W1, U1, K1

10. Global vs. Local W1, U1, K1

11. Past vs. future W1, U1, K1

12. Resource scarcity and mass migration W1, U1, K1

13. Climate change W1, U1, K1

14. Evidence-based analysis of political events W1, U1, K1

15. Equality vs. Inequality W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
esej, prezentacja

Attendance (25% of the grade): max. 2 absences without
consequences, if a student has more than 2 absences it reduces the
overall number of points (2% for each absence). A student can make
up for the absence by doing an additional task but they can get only
up to 1% for it. Attendance includes reading an assigned paper. Every
student is expected to think critically about the reading and contribute
to the discussion. Students will be asked to submit one
question/comment regarding the reading. It should be a question or
comment that reflects thoughtful analysis of the issues presented in
the readings. Examples of questions include, but are not limited to,
critiques of theories or studies described in the reading, thoughts
regarding the implications of the reading for “real world” issues, or
comments describing your own novel insights related to the reading.
The questions shouldn’t be shorter than 75 words. Short essay (15% of
the grade; max. 1 000 words) that will be an evidence-based analysis
of a political event. A student should choose a political event and they
should analyze this event using scientific knowledge. Students can
earn up to 10 points for the paper and they need to get minimum 5
points.
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Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d4e3ff5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB13-pr, WFz.IPs-N-HB13

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 umożliwienie studentom psychologii wykorzystanie zdobytej w czasie studiów wiedzy w kontakcie z osobami
z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną

C2 poznanie od strony praktycznej specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim i umiarkowanym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna specyfikę funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym

PSYF_K3_W14 raport

W2
student wie, jakie są możliwości i ograniczenia
w wykorzystaniu metod badania psychologicznego
w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną

PSYF_K3_W13 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zaprojektować i przeprowadzić diagnozę
psychologiczną osób z lekkim i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności intelektualnej

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 raport

U2 zaplanować oddziaływania pomocowe dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną PSYF_K3_U14 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia diagnozy osób z niepełnosprawnością
intelektualną PSYF_K3_K13 raport

K2 udzielania pomocy psychologicznej osobom
z niepełnosprawnością intelektualną PSYF_K3_K14 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

zbieranie informacji do zadanej pracy 25

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy psychologa z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną W1

2. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w pracy z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną (testy inteligencji i zdolności poznawczych) W2
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3. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w pracy z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną (kwestionariusze i techniki projekcyjne) W2

4. Zaplanowanie cyklu spotkań diagnostycznych z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną U1, K1

5. Konsultacja dotycząca przebiegu spotkań diagnostycznych (wywiad wstępny i
obserwacja) U1, K1

6. Konsultacja dotycząca przebiegu spotkań diagnostycznych (uzupełnienie wywiadu
i techniki diagnostyczne) U1, K1

7. Podsumowanie diagnostycznej części spotkań U1, K1

8. Zaplanowanie oddziaływań pomocowych w oparciu o wyniki uzyskane podczas
spotkań diagnostycznych U2, K2

9. Konsultacje dotyczące przebiegu spotkań pomocowych - omówienie zadań
mających służyć ewaluacji skuteczności oddziaływań U2, K2

10. Konsultacje dotyczące przebiegu spotkań pomocowych - omówienie przebiegu
zajęć U2, K2

11. Konsultacje dotyczące przebiegu spotkań pomocowych - omówienie przebiegu
zajęć U2, K2

12. Konsultacje dotyczące przebiegu spotkań pomocowych - omówienie przebiegu
zajęć U2, K2

13. Konsultacje dotyczące przebiegu spotkań pomocowych - ocena skuteczności
podjętych działań U2, K2

14. Podsumowanie przebiegu spotkań diagnostycznych i pomocowych U1, U2, K1, K2

15. Omówienie prac studentów. Podsumowanie zajęć. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport Praca pisemna stanowiąca opis i analizę spotkań z poznanymi w trakcie
kursu osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone kursy: "Psychologia zaburzeń" i "Diagnoza psychologiczna". Realizacja ścieżki "Psychologia kliniczna" lub
"Psychologia kliniczna dziecka". Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (limit nieobecności: 2)
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Praktyki w ośrodku terapii rodzin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d50d998.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB21, WFz.IPs-N-HB21-pr

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 systemowe powiązania regulujące interakcje
w rodzinach.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić konsultację diagnostyczną z rodziną. PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zachowania neutralności w kontakcie z rodziną
w konflikcie. PSYF_K3_K11 zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

rozwiązywanie kazusów 10

analiza problemu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konsultacja diagnostyczna z rodziną. W1, U1, K1

2. Formułowanie kontraktu w terapii rodzin. W1, U1, K1

3. Różnorodność problemów zgłaszanych do terapii rodzin. W1, U1, K1

4. Interwencje terapeutyczne w pracy z rodzinami. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony czwarty rok studiów, ukończony kurs "Wprowadzenie do terapii rodzin".
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Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d529b36.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB27

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom podstawowych założeń stojących u podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

C2 Zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (kampanie
społeczne, programy profilaktyczne).

C3 Umożliwienie studentom stworzenia własnego programu profilaktycznego (w ramach pracy w grupach).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student zna podstawowe założenia promocji zdrowia
oraz edukacji zdrowotnej, rozumie najważniejsze
definicje i rozróżnienia. Orientuje się w historii tych
dziedzin, ich początkach, zna najważniejsze
organizacje.

PSYF_K3_W02 egzamin pisemny

W2
student rozumie zawarte w promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej powiązania między psychologią, naukami
medycznymi, socjologią, zarządzaniem i pedagogiką.

PSYF_K3_W01 projekt, prezentacja

W3

język angielski w stopniu wystarczającym do analizy
tekstów i krótkich fragmentów filmowych powiązanych
z tematyką kursu. Dodatkowo student zna i rozumie
formalne zasady tworzenia prezentacji
multimedialnych.

PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czytać ze zrozumieniem teksty związane z tematyką
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U16

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

U2

student umie znaleźć różne przykłady programów
profilaktycznych i krytycznie się do nich odnieść.
Potrafi zidentyfikować programy profilaktyczne, filmy
oraz teksty popularnonaukowe (także anglojęzyczne)
poparte rzetelnymi danymi i badaniami naukowymi.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U16

egzamin pisemny,
prezentacja

U3
student sprawnie posługuje się technologią
multimedialną w celu poszukiwania informacji,
tworzenia prezentacji, plakatów.

PSYF_K3_U17 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
identyfikacji istotnych problemów zdrowotnych
i społecznych wymagających interwencji na poziomie
indywidualnym lub grupowym.

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

K2
współpracy w interdyscyplinarnym zespole
zajmującym się szeroko rozumianymi promocją
zdrowia i edukacją zdrowotną.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K15 projekt, prezentacja

K3

tworzenia i prezentacji własnych (lub grupowych)
programów profilaktycznych opartych na rzetelnych
danych i dostosowanych do grupy docelowej. Potrafi
zaprezentować efekty takiego działania szerokiemu
gremium odbiorców.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Istota promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Podstawowe założenia, zasady i strategie,.
Historia rozwoju tych dziedzin wiedzy.

W1, U1

2.
Program profilaktyczny.
Podstawowe zasady tworzenia.
Przykłady istniejących programów profilaktycznych i krytyczna ich ocena.
Narodowy Program Zdrowia- treść i zasadność tego typu dokumentów.

W2, W3, U2, K1

3. Modele zdrowia
Determinanty zdrowia, czynniki chroniące zdrowie i czynniki ryzyka. W2, U1, U3, K2

4. Stres i radzenie sobie ze stresem jako jedno z ważniejszych współczesnych
wyzwań. W1, W2, U1, U3, K1, K2

5. Psychoprofilaktyka 1
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. W1, W2, U1, U3, K1, K2

6. Psychoprofilaktyka 2
Modyfikowanie zachowań patogennych W1, W2, U1, U3, K1, K2

7. Psychoedukacja
Założenia, skuteczność i ograniczenia W1, W2, U1, U3, K1, K2

8. Rodzina jako podstawowe środowisko kształtowania się nawyków, także
zdrowotnych

W2, W3, U2, U3, K1, K2,
K3

9. Przedszkole
Jedna z pierwszych instytucji kształtujących zachowania prozdrowotne.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

10. Szkoła podstawowa
Szkoła i możliwości zmian w zakresie zachowań zdrowotnych, jakie stwarza.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

11. Szkoła średnia
Wyzwania i problemy zdrowotne w okresie adolescencji.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

12.
Studenci
Uczelnia i czego można się jeszcze dowiedzieć o zdrowiu na tym etapie
edukacyjnym?

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

13. Praca
Niedoceniony obszar wpływania na zachowania zdrowotne ludzi.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

14. Seniorzy
Wiek senioralny i wyzwania z nim związane.

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3
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15. Podsumowanie programów profilaktycznych przygotowanych przez studentów.
Podsumowanie zajęć. W2, W3, U2, U3, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, projekt,
prezentacja

Kurs kończy się indywidualnym pisemnym egzaminem.
Dodatkowo studenci w ramach zajęć podzieleni zostaną na
mniejsze grupy. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
przygotowanie grupowo jednego referatu oraz przygotowanie i
zaprezentowanie grupowego, autorskiego programu
profilaktycznego i opisanie go w pracy pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów zainteresowanych tematyką psychologii zdrowia. Przy rekrutacji
pierwszeństwo będą mieli studenci ścieżki Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, Psychologia kliniczna dziecka oraz
ścieżki Psychoterapii.
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Przedszkolak – wybrane zagadnienia rozwoju i diagnozy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d54643e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB04

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, warsztaty: 25

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy na temat możliwości diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w wybranych
sferach. Zdobycie wiedzy na temat podstaw teoretycznych wybranych narzędzi badawczych.

C2 Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia badań dzieci różnymi metodami.

C3 Zdobycie umiejętności interpretowania wyników badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 329 / 710

W1

student posiada wiedzę na temat rozwoju dziecka
w wybranych sferach (osobowości, inteligencji, marzeń
sennych, stereotypów, poczucia kontroli, zabawy).
Posiada wiedzę na temat podstaw teoretycznych
wybranych narzędzi diagnozy dzieci przedszkolnych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13 egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić badanie dziecka wybranymi
narzędziami oraz dokonać interpretacji uzyskanych
wyników.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13 raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
nawiązać kontakt z dzieckiem. Jest wrażliwy
na etyczne aspekty prowadzenia badań oraz
ograniczenia wynikające z wieku osób badanych. Wie
na czym polega rola psychologa przedszkolnego.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13

raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

warsztaty 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

konsultacje 5

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie raportu 20

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Problematyka diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym - wprowadzenie W1

2. Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka W1

3. Badanie reprezentacji zabawy i zabawki - wywiad i rysunek U1, K1
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4. Stereotypy płciowe w myśleniu przedszkolaka W1

5. Badanie stereotypów płciowych - kwestionariusz, prezentacja komputerowa U1, K1

6. Nowe technologie w myśleniu przedszkolaka W1

7. Badanie wiedzy dzieci na temat internetu i urządzeń mobilnych - wywiad i rysunek U1, K1

8. Poczucie kontroli jako zmienna osobowości W1

9. Badanie dzieci Skalą Poczucia Kontroli Dzieci Przedszkolnych - SPK-DP U1, K1

10. Rozwój intelektualny dzieci W1

11. Badanie dzieci Międzynarodową Wykonaniową Skalą LEITERA P-93 U1, K1

12. Marzenia senne dzieci W1

13. Badanie reprezentacji poznawczej marzenia sennego i treści snów dzieci - wywiad
i rysunek U1, K1

14. Zadania i cechy pracy psychologa w przedszkolu W1

15. Podsumowanie W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny prezentacja na wybrany temat

warsztaty raport, wyniki badań przygotowanie raportu ze wszystkich badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kanon
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Psychodydaktyka (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d562ab0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB18b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z głównymi teoriami psychodydaktycznymi

C2 Zaznajomienie z literaturą związaną z podejściem psychodydaktycznym

C3 Przećwiczenie zastosowania podejścia psychodydaktycznego do potrzeb edukacyjnych i wychowawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii
rozwojowej; rozumie istotę rozwoju; zna teorie
i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju
człowieka w toku całego życia; zna przebieg i rozumie
specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach
życia; jest świadomy/a czynników ułatwiających
i zakłócających proces rozwoju zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i społecznym

PSYF_K3_W11 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwojowej; sprawnie posługuje się
terminologią z tego zakresu; potrafi odnieść swoją
wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań
w innych dziedzinach psychologii, a także
do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu
codziennym; potrafi wskazać główne osiągnięcia
rozwojowe w poszczególnych okresach życia; potrafi
przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki
możliwych oddziaływań usprawniających rozwój

PSYF_K3_U11 zaliczenie ustne

U2

uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników
rozwojowych; potrafi sprawnie komunikować się
z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci,
osoby starsze), starając się być wolnym
od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się
dyskryminacji osób ze względu na wiek; jest gotowy/a
zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu
rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania
na jego rozwoju, tak indywidualnie, jak
i we współpracy z osobami i instytucjami

PSYF_K3_U11 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia organizacyjne. Obszar zainteresowań psychodydaktyki. Ustalenia
dotyczące kursu Psychodydaktyka W1, U1, U2
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2.
Podstawowe zasady dydaktyczne z perspektywy psychologii.

Metoda uczenia się przez działanie. Progresywizm pedagogiczny (J. Dewey)
W1, U1, U2

3. Metody aktywne i aktywizujące w praktyce nauczania W1, U1, U2

4. Wykorzystanie twórczości w nauczaniu W1, U1, U2

5. Metody pracy w grupie W1, U1, U2

6. Metody dyskursywne w praktyce edukacyjnej, cz. I W1, U1, U2

7. Metody dyskursywne w praktyce edukacyjnej, cz. II W1, U1, U2

8. Znaczenie integracji i procesu grupowego w przebiegu nauczania. Znaczenie
pracy zespołowej w osiąganiu efektów edukacyjnych W1, U1, U2

9. Uczenie się samoregulowane. Strategie uczenia się. Uczenie się uczenia się W1, U1, U2

10. Zastosowanie mnemotechnik w nauczaniu W1, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ścieżka Psychologia Rodziny i Edukacji
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Psychodydaktyka (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d5813fd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB18a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z ideą psychodydaktyki

C2 Zapoznanie studentów z obowiązującym stanem wiedzy dotyczącym podejścia psychodydaktycznego

C3 Zapoznanie z najważniejszymi teoriami psychodydaktyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii
rozwojowej; rozumie istotę rozwoju; zna teorie
i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju
człowieka w toku całego życia; zna przebieg i rozumie
specyfikę zmian rozwojowych w kolejnych okresach
życia; jest świadomy/a czynników ułatwiających
i zakłócających proces rozwoju zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i społecznym

PSYF_K3_W11 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwojowej; sprawnie posługuje się
terminologią z tego zakresu; potrafi odnieść swoją
wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań
w innych dziedzinach psychologii, a także
do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu
codziennym; potrafi wskazać główne osiągnięcia
rozwojowe w poszczególnych okresach życia; potrafi
przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki
możliwych oddziaływań usprawniających rozwój

PSYF_K3_U11 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
nie lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników
rozwojowych; potrafi sprawnie komunikować się
z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci,
osoby starsze), starając się być wolnym
od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się
dyskryminacji osób ze względu na wiek; jest gotowy/a
zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w celu
rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania
na jego rozwoju, tak indywidualnie, jak
i we współpracy z osobami i instytucjami

PSYF_K3_K11 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychodydaktyka - wprowadzenie W1, U1, K1
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2. Psychodydaktyka jako zasady nauczania psychologii W1, U1, K1

3. Praktyczne zastosowanie podejścia psychodydaktycznego – na przykładzie
metody KMDD W1, U1, K1

4. Zasady nauczania z wykorzystaniem psychologii W1, U1, K1

5. Psychodydaktyka twórczości W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ścieżka Psychologia Rodziny i Edukacji
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Psychologia bólu - od badań eksperymentalnych do praktyki klinicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d59e896.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB47

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie do psychologii bólu. Studenci zostaną zapoznani z aktualnym stanem wiedzy
naukowej na temat bólu i czynników psychologicznych, które wpływają na jego odczuwanie. Choć kurs
koncentrować się będzie wokół psychologii bólu, to ból jest doznaniem wielowymiarowym, wymagającym
interdyscyplinarnego ujęcia. Dlatego kurs porusza także zagadnienia z innych dziedzin nauki, w tym
w szczególności fizjologii i neurobiologii bólu. Wprawdzie punktem wyjścia kursu będzie podsumowanie wyników
badań naukowych nad bólem, a sam kurs prowadzony będzie przez badaczy bólu - członków działającego
w Instytucie Psychologii UJ Zespołu Badania Bólu, to punktem dojścia będą metody terapii bólu, które są nie tylko
oparte na wynikach badań naukowych, ale mają potwierdzoną naukowo skuteczność. Do najważniejszych
zagadnień omawianych na zajęciach zaliczyć należy: pomiar bólu, mechanizmy powstawania i neurobiologię bólu,
teorie bólu, eksperymentalne i zwierzęce modele badania bólu, czynniki psychologiczne wpływające
na odczuwanie bólu (procesy poznawcze, emocje, charakterystyki indywidualne, zaburzenia psychiczne, czynniki
społeczne), pamięć bólu, zespoły bólowe i ich diagnostykę, zachowawcze leczenie bólu, terapię psychologiczną
bólu oraz wpływ placebo na ból.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
aktualny stan wiedzy naukowej na temat bólu
i czynników psychologicznych, które wpływają na jego
odczuwanie.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2 wielowymiarowy charakter bólu i konieczność jego
interdyscyplinarnego ujęcia.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3 metody pomiaru i badania bólu. PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4 metody terapii bólu. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać wiedzę o bólu w praktyce badawczej
i psychologicznej.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego spojrzenia na metody badania i terapii
bólu.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 29

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ból i jego pomiar W1, W3, U1, K1

2. Mechanizmy powstawania i neurobiologia bólu W1, W2, U1, K1
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3. Teorie bólu W1, W2, U1, K1

4. Eksperymentalne modele bólu W1, W2, W3, U1, K1

5. Zwierzęce modele bólu W1, W2, W3, U1, K1

6. Ból, procesy poznawcze i emocje W1, W2, U1, K1

7. Ból a charakterystyki indywidualne W1, W2, U1, K1

8. Ból a zaburzenia psychiczne W1, W2, U1, K1

9. Ból a czynniki społeczne W1, W2, U1, K1

10. Pamięć bólu W1, W2, U1, K1

11. Zespoły bólowe i ich diagnostyka W1, W2, W4, U1, K1

12. Zachowawcze leczenie bólu W1, W2, W4, U1, K1

13. Terapia psychologiczna bólu W1, W2, W4, U1, K1

14. Placebo a ból W1, W2, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie
Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie
nieobecności) i przygotowania do zajęć. Egzamin testowy – do
zaliczenia konieczne min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - obszerna literatura anglojęzyczna jest lekturą obowiązkową do kursu. Podczas
rekrutacji na kurs brane będą po uwagę: poziom znajomości języka angielskiego, średnia ocen, rok studiów oraz motywy
zapisu na kurs i dotychczasowe doświadczenia związane z jego problematyką.
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Psychologia coachingu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d5bb10a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi coachingu, w tym etyki i kompetencji
coacha według International Coach Federation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student wie na czym polegają różnice indywidualne
w zakresie emocji i motywacji.

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09 zaliczenie pisemne
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W2 student rozumie różnice między coachingiem
a psychoterapią. PSYF_K3_W14 zaliczenie pisemne

W3 student zna sposoby oddziaływania na motywację
człowieka. PSYF_K3_W07 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać różne sposoby wzmacniania motywacji. PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U09 projekt

U2
wskazać różnorodne techniki pracy coachingowej
oparte na wiedzy o emocjach i różnicach
indywidualnych.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student rozpoznaje sytuacje, w których możliwe jest
stosowanie coachingu, a kiedy niezbędna jest pomoc
psychoterapeutyczna.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K14 projekt

K2 student stosuje adekwatne sposoby oddziaływania
na motywację człowieka. PSYF_K3_K07 projekt

K3 student prowadzi proces coachingowy zgodnie z etyką
zawodu psychologa. PSYF_K3_K15 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje coachingu. W2, W3

2. Różnice między coachingiem a psychoterapią i doradztwem. W2, U1, K1

3. Kompetencje coachingowe wg ICF. U2
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4. Proces motywacyjny w coachingu. W1, W3, U1

5. Potrzeby, wartości i cele w coachingu. W1, W3

6. Rodzaje celów. W1, U1

7. Praca z emocjami w coachingu. W1, W3

8. Wybrane modele pracy coachingowej. U2

9. Wybrane techniki pracy coachingowej. U2

10. Przeprowadzanie sesji coachingowych, cz. 1. W3, U1, K1, K2, K3

11. Przeprowadzanie sesji coachingowych, cz. 2. U1, U2, K1, K2, K3

12. Przeprowadzanie sesji coachingowych, cz. 3. U1, U2, K1, K2, K3

13. Przeprowadzanie sesji coachingowych, cz. 4. U1, U2, K1, K2, K3

14. Omówienie prac indywidualnych, cz. 1. W1, W2, W3

15. Omówienie prac indywidualnych, cz. 2. W1, W2, W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, projekt
Realizacja projektu indywidualnego: przeprowadzenie 3 sesji
coachingowych, przygotowanie raportu pisemnego i prezentacji
ustnej na tej podstawie. Kolokwium z lektur, zaliczenie od 50%+1
pkt.
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Psychologia kliniczna w praktyce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d5d9cb3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB18-pr, WFz.IPs-N-KB18

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie studentów w praktykę psychologii klinicznej. Problematyka zajęć obejmuje opis
i analizę zaburzeń zachowania pacjentów psychiatrycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student pozna sposoby diagnozowania pacjentów
psychiatrycznych i planowania pracy terapeutycznej. PSYF_K3_W14 zaliczenie pisemne,

zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 postawić wstępną diagnozę pacjentowi z zaburzeniami
psychicznymi PSYF_K3_U14 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przeprowadzenia wywiadu z pacjentem
psychiatrycznym PSYF_K3_K14 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie eseju 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podczas zajęć studenci będą rozmawiali z pacjentami i na tej podstawie
dyskutowali o diagnozie i dalszej terapii. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, zaliczenie Złożenie pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Realizowanie ścieżki specjalizacyjnej „Psychologia kliniczna” Pierwszeństwo dla studentów wyższych roczników
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Psychologia placebo (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d601bde.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB34b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie z wynikami najważniejszych badań eksperymentalnych nad mechanizmami działania placebo

C2 rozwijanie umiejetności krytycznej analizy tekstów prezentujacych wyniki badań dotyczacych zjawiska placebo

C3 zapoznanie z podstawowymi paradygmatami badawczymi stosowanymi w badaniach nad placebo

C4 rozwijanie kompetencji metodologicznych słuchaczy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna wyniki najnowszych badań
eksperymentalnych dotyczących zjawiska placebo PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja,
zaliczenie

W2 student zna metodologię badania efektu placebo
w warunkach eksperymentalnych PSYF_K3_W14 projekt, prezentacja,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycznie analizować rezultaty uzyskane w badaniach
nad placebo PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2 zaplanować laboratoryjne badanie efektu placebo PSYF_K3_U04 projekt, prezentacja,
zaliczenie

U3
formułować wnioski dotyczące możliwości
wykorzystania w praktyce klinicznej wyników
uzyskanych w eksperymentalnych badaniach nad
placebo

PSYF_K3_U14
egzamin pisemny,
projekt, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zespołowej pracy badawczej PSYF_K3_K04 projekt

K2
student jest świadomy etycznych dylematów
związanych z badaniem efektu placebo w warunkach
laboratoryjnych i klinicznych

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K14

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 5

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Eksperymentalne badania nad bólem – metody wywoływania bólu w warunkach
eksperymentalnych, jednowymiarowe skale do oceny bólu W1, U2

2. Eksperymentalne badania nad mechanizmami działania placebo: warunkowanie
klasyczne a oczekiwania (część 1) W1, W2, U1, U3, K2

3. Eksperymentalne badania nad mechanizmami działania placebo: warunkowanie
klasyczne a oczekiwania (część 2) W1, W2, U1, U3, K2

4. Czynniki wpływające na skuteczność działania placebo W1, W2, U1, U3, K2

5. Uczenie się przez obserwację i warunkowanie sprawcze – nowe mechanizmy
działania placebo? W1, W2, U1, U3, K2

6. Metodologia eksperymentalnego badania mechanizmów działania placebo -
zajęcia laboratoryjne W2, U2, K1, K2

7. Prezentacja i dyskusja projektów badawczych przygotowanych przez uczestników
zajęć W2, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, projekt,
prezentacja, zaliczenie

przygotowanie i prezentacja projektu badania
eksperymentalnego, udział w dyskusjach (aktywność),
odpowiedzi ustne (przygotowanie do zajęć), egzamin
testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa jednoczesna realizacja kursu: "Psychologia placebo (wykład)" (OB34a-II). Średnia ocen, znajomość języka
angielskiego, dotychczasowe doświadczenia związane z problematyka kursu będą stanowiły kryteria zapisu na kurs.
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Psychologia placebo (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6d61e15f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB34a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład prezentuje stan współczesnej wiedzy na temat natury placebo i mechanizmów jego działania.
Przedstawione będzie szerokie rozumienie placebo oraz potencjalne skutki jego działania, w tym efekty placebo
i nocebo. Wskazane zostaną warunki stwierdzania wystąpienia efektu placebo oraz związane z tym problemy
metodologiczne. Zaprezentowane będą wyniki badań nad skutecznością działania placebo w różnych chorobach
oraz wskazane zostaną czynniki modyfikujące tę skuteczność. Dyskusji poddana będzie możliwość
wykorzystywania pojęcia placebo w kontekście psychoterapii, a także istnienie podatności na placebo jako cechy
indywidualnej. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie psychologicznych mechanizmów działania
placebo (oczekiwań, warunkowania klasycznego i lęku) oraz ich wzajemnych związków. W toku wykładu i jego
konkluzji omówione zostaną zastosowania placebo w medycynie, psychologii i sporcie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcie placebo. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W2 potencjalne skutki działania placebo, w tym efekty
placebo i nocebo. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W3 warunki stwierdzania wystąpienia efektu placebo oraz
związane z tym problemy metodologiczne.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W4
wyniki badań nad skutecznością działania placebo
w różnych chorobach oraz czynniki modyfikujące tę
skuteczność.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W5 status pojęcia placebo w kontekście psychoterapii. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W6 status podatności na placebo jako cechy
indywidualnej.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W7
psychologiczne mechanizmy działania placebo
(oczekiwań, warunkowania klasycznego i lęku) oraz
ich wzajemne związki.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W8 zastosowania placebo w medycynie, psychologii
i sporcie.

PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać wiedzę na temat działania placebo
w praktyce badawczej i psychologicznej.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego spojrzenia na wyniki badań nad
skutecznością leków i psychoterapii.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 14

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Placebo: definicja i skuteczność W1, W4, U1, K1

2. Skutki działania placebo: poza efekt placebo W2, W3, U1, K1

3. Placebo a psychoterapia. Placebo a osobowość W5, W6, U1, K1

4. Warunkowanie klasyczne jako mechanizm działania placebo W7, U1, K1

5. Oczekiwania i lęk jako mechanizmy działania placebo W7, U1, K1

6. Mechanizmy działania placebo: wzajemne relacje W7, U1, K1

7. Zastosowania placebo W8, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy – do zaliczenia konieczne min. 60% poprawnych
odpowiedzi
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Psychologia rozwoju moralnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d63a91f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB05

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących rozwoju moralnego człowieka w ciągu życia. Uczestnicy
kursu zapoznają się z różnymi teoriami rozwoju moralnego odnosząc się do  wybranych aspektów tego rozwoju.
Rozważając różne stanowiska teoretyczne zdobywają wiedzę na temat mechanizmów, prawidłowości i celu
rozwoju moralnego. Poznają czynniki rozwoju moralnego oraz zdobywają ogólną orientację w kwestiach
dotyczących edukacji moralnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna wybrane teorie dotyczące różnych
aspektów rozwoju moralnego. PSYF_K3_W11 egzamin ustny,

prezentacja

W2
ogólne prawidłowości dotyczące rozwoju moralnego
w biegu życia, wybrane metody badania rozwoju
moralnego, a także najważniejsze ustalenia
empiryczne w tym obszarze.

PSYF_K3_W11 egzamin ustny,
prezentacja

W3 student rozumie uwarunkowania rozwoju moralnego
w biegu życia. PSYF_K3_W11 egzamin ustny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią
z zakresu psychologii moralności, czytać
ze zrozumieniem literaturę z tego zakresu oraz
krytycznie ją analizować.

PSYF_K3_U11 egzamin ustny,
prezentacja

U2
wskazać na związki między rozwojem moralnym
i innymi aspektami rozwoju człowieka, a także
na znaczenie rozwoju moralnego dla funkcjonowania
osoby.

PSYF_K3_U11 egzamin ustny,
prezentacja

U3 student posiada umiejętność zaplanowania działań
stymulujących rozwój moralny. PSYF_K3_U11 egzamin ustny,

prezentacja

U4
student posiada umiejętność posługiwania się wiedzą
z zakresu psychologii rozwoju moralnego do opisu
i wyjaśniania funkcjonowania osoby w różnych
sytuacjach społecznych.

PSYF_K3_U11 egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zaprojektowania działań mających na celu stymulację
rozwoju moralnego. PSYF_K3_K11 egzamin ustny,

prezentacja

K2

student posiada kompetencje niezbędne
do prowadzenia dyskusji. Wykazuje się otwartością
na różne opinie i wartości oraz gotowością
do uwzględniania i koordynowania różnych
perspektyw.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11

egzamin ustny,
prezentacja

K3
student przejawia gotowość dalszego poszerzania
wiedzy z zakresu psychologii moralności oraz jej
popularyzowania.

PSYF_K3_K11 egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 38

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

przygotowanie referatu 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Obszar zainteresowań psychologii moralności. Związki psychologii moralności z
innymi naukami pokrewnymi W1, U1, K3

2. Rozwój moralny – zagadnienia wstępne. Główne podejścia teoretyczne w
badaniach nad rozwojem moralnym. W1, U1, K3

3. Wybrane teorie rozwoju moralnego w biegu życia. W1, W2, U1, U4, K2, K3

4. Uwarunkowania rozwoju moralnego w biegu życia. W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K2, K3

5. Emocje moralne i ich znaczenie dla funkcjonowania moralnego osoby. W1, W2, W3, U1, K2, K3

6. Związki między rozumowaniem moralnym, emocjami moralnymi a zachowaniem.
Neuropsychologiczne korelaty sądów i zachowań moralnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K2, K3

7. Edukacja społeczno - moralna. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, prezentacja

Każdy uczestnik kursu prezentuje przegląd badań na ustalony
temat powiązany z problematyką kursu i opracowuje jego formę
pisemną, a także przygotowuje i przeprowadza dyskusję
dylematu moralnego na zajęciach. Kurs kończy się egzaminem
ustnym.
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Psychologia starzenia się i starości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d6594cb.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB28

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie uczestników/uczestniczek zajęć w tematykę psychologicznych aspektów
starzenia się i starości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/studentka zna i rozumie zjawiska
psychologiczne specyficzne dla okresu starości.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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W2
student/studentka zna i rozumie specyfikę procesów
starzenia się w różnych obszarach funkcjonowania
psychicznego.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/studentka potrafi scharakteryzować
psychologiczne skutki starzenia się.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U2
student/studentka potrafi zaplanować, w jaki sposób
wiedzę z zakresu psychologii starzenia się i starości
można wykorzystać w kontekście diagnozy i pomocy
psychologicznej osobom starszym.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/studentka jest gotów/gotowa rozpoznawać
uwarunkowania przekonań i postaw wobec osób
starszych oraz dokonywać weryfikacji ich trafności.

PSYF_K3_K10 egzamin pisemny

K2
student/studentka jest gotów/gotowa
do uwzględniania wiedzy o specyficznych
charakterystykach okresu starości w procesie
planowania diagnozy oraz pomocy psychologicznej.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do tematyki kursu W1

2. Ogólna charakterystyka populacji osób starszych W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Przekonania na temat starości W1, K1

4. Postawy wobec osób starszych W1, K1

5. Funkcjonowanie poznawcze osób starszych W1, W2, U1

6. Poznawcze skutki starzenia się - dylematy kliniczne W1, W2, U1, U2, K2

7. Kompetencje społeczno-emocjonalne osób starszych W1, W2, U1, U2, K2
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8. Człowiek starszy w rodzinie i społeczeństwie W1, W2, U1

9. Relacje intymne w okresie starości W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Gospodarowanie czasem wolnym przez osoby starsze W1, U2, K2

11. Adaptacja do starości W1, U2, K2

12. Egzystencjalny wymiar starości W1, W2, U2, K2

13. Jakość życia osób starszych W1, U2, K2

14. Konteksty pracy psychologa z osobami starszymi U2, K2

15. Przygotowanie do starości - podsumowanie zajęć W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny
Egzamin w formie pisemnej - pytania otwarte, próg zaliczenia 60%.
Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na samodzielne czytanie tekstów. Zaliczone kursy: Psychologia rozwoju w biegu
życia II, Psychologia zaburzeń.
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Psychologia traumy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d6757a5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB17

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym
(w następstwie zdarzeń o charakterze losowym oraz spowodowanych udziałem innych ludzi), wczesnej
interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student potrafi wiedzę dotyczącą zdrowia
psychicznego; zna główne modele powstawania
traumy; posiada wiedzę na temat uwarunkowań
zdrowia psychicznego i czynników je wspierających;
zna podstawowe rodzaje zaburzeń związanych
ze stresem, powszechnie stosowane kryteria ich
rozpoznawania oraz główne systemy klasyfikacji
zaburzeń; posiada wiedzę o biologicznych,
społecznych i kulturowych uwarunkowaniach traumy;

PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych:
myślenia, emocji, motywacji itd, a także objawy
zaburzeń związanych ze stresem w odniesieniu
do systemów klasyfikacyjnych; sprawnie odnosi wyniki
diagnozy do klasyfikacji ICD; potrafi wskazać
potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki
o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno-
kulturowym; krytycznie posługuje się koncepcjami
psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń
związanych ze stresem; potrafi rozpoznać potencjalne
zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego; potrafi w sposób kompetentny
udzielić pomocy psychologicznej, posługując się
wybranymi technikami terapeutycznymi.

PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doceniania unikalnej wartości zdrowia psychicznego;
promocję zdrowia uznając za jeden z głównych
priorytetów w pracy psychologa; dba o własne zdrowie
psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi;
odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się
dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu
na odmienność światopoglądu, przynależności
narodowej i etnicznej, systemu wartości, wieku, płci,
orientacji seksualnej; osoby z zaburzeniami
psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem,
unikając stereotypów i uprzedzeń; potrafi nawiązać
kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia
i pomocy psychologicznej; uznaje możliwość
i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości
życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie
chorych i umierających; przejawia gotowość
do udzielenia pomocy psychologicznej w przypadku
zaburzeń związanych ze stresem.

PSYF_K3_K14 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

wykonanie ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Koncepcje i psychologiczne aspekty traumy. W1, U1

2. Diagnoza zaburzeń po traumie. W1, U1

3. Neurofizjologia i neuroanatomia stresu traumatycznego. W1, U1

4. Trauma w różnych podejściach terapeutycznych. W1, U1

5. Metody wczesnej interwencji po traumie. U1, K1

6. Główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej. U1, K1

7. Model poznawczy PTSD. W1, U1

8. Protokół pracy poznaczo-behawioralnej z PTSD. W1, U1, K1

9. Techniki relaksacyjne i restrukturyzacja poznawcza. W1, U1, K1

10. Szczegółowe techniki poznawcze i behawioralne w pracy z traumatycznymi
wspomnieniami. W1, U1, K1

11. EMDR – ogólne założenia. W1, U1

12. Zbieranie wywiadu i konceptualizacja przypadku w EMDR. W1, U1, K1

13. Schemat pracy z traumą według EMDR. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Regularne i aktywne uczestniczenie w zajęciach. Test jednokrotnego
wyboru - wymagane 60% poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu: "Psychologia zaburzeń".
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Psychologia twórczości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d694121.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB07

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, metodami i teoriami z zakresu psychologii
twórczości, za pomocą których opisuje się i wyjaśnia to zjawisko, a także z podstawowymi zastosowaniami tej
wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada wiedzę na temat specyfiki dziedziny
psychologii twórczości oraz stosowanych w niej metod
badawczych i diagnostycznych.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W09 egzamin pisemny

W2 student zna podstawowe teorie z zakresu psychologii
twórczości.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W09 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę na temat podstawowych
moderatorów i mediatorów twórczości.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11

egzamin pisemny

W4 student zna podstawowe metody diagnostyczne
służące do pomiaru twórczości. PSYF_K3_W12 egzamin pisemny

W5 rozpoznać podstawowe czynniki sytuacyjne
stymulujące bądź hamujące twórczość (kreatywność). PSYF_K3_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić czynniki o charakterze biologicznym
i społecznym wpływające na poziom twórczości.

PSYF_K3_U03,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny

U2 przeprowadzić diagnozę twórczości (kreatywności)
za pomocą wybranych metod.

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U12 egzamin pisemny

U3 rozpoznać podstawowe czynniki sytuacyjne
stymulujące bądź hamujące twórczość (kreatywność). PSYF_K3_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozpoznaje i docenia przejawy twórczości
(kreatywności) w różnych kontekstach (np. środowisko
szkolne, zawodowe) i formach (kreatywność
indywidualna, twórczość zawodowa, twórczość
wybitna, itp.).

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K11

egzamin pisemny

K2 student rozumie, że czynniki sytuacyjne wpływają
w różny sposób na poziom twórczości (kreatywności). PSYF_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Twórczość z perspektywy psychologicznej W1, K1

2. Diagnoza twórczości W4, U2, K1

3. Klasyczne teorie procesu twórczego W1, W2

4. Współczesne teorie procesu twórczego W1, W2, U1

5. Systemowe teorie procesu twórczego W2, W3, U1, K1

6. Biologiczne podłoże twórczości W2, W3, U1

7. Poznawcze aspekty twórczości W2, W3, U1

8. Zjawisko wglądu W3, U1

9. Emocje, nastrój i motywacje w twórczości W3, U1

10. Osobowość twórcy W3, U1

11. Talent i wybitne uzdolnienia W2, W3, U1, U2, K1

12. Twórczość w miejscu pracy W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

13. Twórczość w szkole i w domu W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

14. Przeszkody dla twórczości W3, U1, U2, K1

15. Od modelu procesu twórczego do stosowanej psychologia twórczości W3, W5, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia: 50%.
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Psychologia w szkole
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d6b45b7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB25

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody zastosowania wiedzy psychologicznej
w sytuacjach szkolnych. PSYF_K3_W11 egzamin ustny,

prezentacja

W2 zadania i rolę psychologa szkolnego. PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15

egzamin ustny,
prezentacja

W3
student zna podstawowe akty prawne dotyczące
udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
oraz regulujące pracę psychologa szkolnego.

PSYF_K3_W15 egzamin ustny,
prezentacja

W4 student zna podstawowe zasady komunikacji między
uczniami, nauczycielami i rodzicami. PSYF_K3_W11 egzamin ustny,

prezentacja
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W5
student rozumie znaczenie i zna podstawowe zasady
diagnozy sytuacji wychowawczych, zespołu
klasowego, a także potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W15

egzamin ustny,
prezentacja

W6
student zna podstawowe obszary psychoprofilaktyki
i psychoedukacji oraz zasady budowania programów
psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14

egzamin ustny,
prezentacja

W7 podstawowe zasady udzielania wsparcia uczniom,
nauczycielom oraz rodzicom.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 diagnozować sytuacje wychowawcze oraz potrzeby
rozwojowe i edukacyjne uczniów.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13

egzamin ustny,
prezentacja

U2 adekwatnie wspierać i udzielać pomocy
psychologicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15

egzamin ustny,
prezentacja

U3 prowadzić działania psychoprofilaktyczne oraz
promujące rozwój i zdrowie psychiczne.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 popularyzowania wiedzy psychologicznej.
PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

egzamin ustny,
prezentacja

K2 student przejawia gotowość do poszerzania wiedzy
z zakresu psychologii rozwoju i edukacji. PSYF_K3_K11 egzamin ustny,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do zajęć 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie referatu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

konsultacje 1

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
116

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psycholog w szkole - rola, zadania, prawa i obowiązki. W1, W2, W3, K1

2. Edukacja a rozwój. Ideologie wychowania. W1, U2, K1, K2

3. Adaptacja do szkoły i funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. W1, W2, W5, W7, U2, K1

4. Zasady prawidłowej komunikacji uczeń - nauczyciel - rodzic. W1, W2, W4, U2, U3, K1,
K2

5. Agresja i przemoc w szkole. W1, W2, W5, W6, W7,
U1, U2, U3, K1

6. Profilaktyka, promocja i wspieranie rozwoju uczniów. W1, W5, W6, W7, U2, U3,
K1

7. Konflikty w szkole i sposoby ich rozwiązywania. W1, W2, W4, W7, U1, U2,
K1

8. Współpraca psychologa z nauczycielami.
Wspieranie nauczycieli w sytuacjach trudnych. W1, W4, W7, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, prezentacja
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Psychologia zdrowia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d6d4c5b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB07

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna główne modele zdrowia PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W2 student posiada wiedzę na temat biologicznych,
psychologicznych i społecznych uwarunkowań zdrowia PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W3 student zna podstawowe ujęcia stresu i rozumie
najważniejsze mechanizmy wpływu stresu na zdrowie PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W4 student rozumie pojęcie zachowań zdrowotnych i zna
główne modele wyjaśniające ich zmianę PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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W5
student jest świadomy czynników wpływających
na radzenie sobie z chorobą - zwłaszcza terminalną
i przewlekłą

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W6 student rozumie na czym polega promocja zdrowia
i profilaktyka zdrowotna PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W7 student zna metody prowadzenia badań w psychologii
zdrowia PSYF_K3_W12 egzamin pisemny

W8
student jest świadomy wyzwań, z którymi styka się
psycholog pracujący z osobami chorymi somatycznie
w różnym wieku

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przeprowadzić badanie z zakresu
psychologii zdrowia PSYF_K3_U04 egzamin pisemny

U2
student rozumie znaczenie i potrafi wyjaśnić rolę
czynników psychologicznych w powstawaniu
i przebiegu chorób somatycznych

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U3 zaplanować interwencję mającą na celu zmianę
nawyków zdrowotnych PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 popularyzować wiedzę na temat wpływu wybranych
zachowań i czynników psychologicznych na zdrowie PSYF_K3_K01 egzamin pisemny

K2 student docenia wartość zdrowia i uznaje wartość
promocji zdrowia w pracy psychologa PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

K3 udzielić pomocy psychologicznej osobom chorym
somatycznie PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana, model biomedyczny a model
biopsychospołeczny zdrowia W1, K2

2. Sposoby ujmowania zdrowia, model salutogenetyczny w psychologii zdrowia. W1, U2, K2

3. Zachowania zdrowotne, modele wyjaśniające zachowania zdrowotne i ich zmianę. W2, W4, U3, K3

4. Styl życia a zdrowie W2, W4, U2, U3, K1

5. Wybrane koncepcje stresu i radzenia sobie ze stresem W3, W7, U1

6. Mechanizmy wpływu stresu na zdrowie, psychoneuroimmunologia W2, W3, U2, K1

7. Biopsychospołeczne uwarunkowania wybranych chorób somatycznych W2, W3, U2, K1, K2, K3

8. Ból w chorobie somatycznej W2, W5, W7, W8, U2, K1,
K3

9. Radzenie sobie z chorobą somatyczną W5, W8, U2, K2, K3

10. Relacja lekarz-pacjent i czynniki warunkujące przestrzeganie zaleceń lekarskich W4, W5, U3, K1, K3

11. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna W6, U3, K2, K3

12. Zdrowie w biegu życia jednostki W8, U3, K2, K3

13. Metody badań w psychologii zdrowia W7, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny zdanie egzaminu pisemnego - próg zaliczenia 50% +1
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Psychologia zdrowia pracowników (warsztat)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d702b59.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB30b, WFz.IPs-N-ZB30a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie sposobów, technik i metod oceny skuteczności działań interwencyjnych
dotyczących zdrowia pracowników wprowadzanych w organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna rodzaje interwencji ukierunkowanych
na zdrowie pracowników. PSYF_K3_W14 zaliczenie pisemne
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W2 student zna założenia metodologiczne niezbędne
w projektowaniu interwencji. PSYF_K3_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać różnice między różnymi rodzajami interwencji
ukierunkowanymi na zdrowie pracowników. PSYF_K3_U04 projekt

U2 zaprojektować interwencję ukierunkowaną na zdrowie
pracowników. PSYF_K3_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student rozpoznaje znaczenie zdrowia w kształtowaniu
środowiska i oddziaływań organizacyjnych. PSYF_K3_K14 zaliczenie pisemne,

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

przygotowanie projektu 8

przygotowanie do testu zaliczeniowego 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki psychologii zdrowia pracowników.

Charakterystyka "godnej pracy" (ang. decent work).

Wytyczne APA na temat prewencji.

W1, W2, K1

2. Projektowanie i ocena efektywności interwencji dotyczących stresu W1, W2, U1, U2

3. Projektowanie i ocena efektywności interwencji dotyczących wypalenia
zawodowego W1, W2, U1, U2

4. Projektowanie i ocena efektywności interwencji dotyczących uzależnienia od pracy W1, W2, U1, U2

5. Projektowanie i ocena efektywności interwencji dotyczących zaangażowania w
pracę i przekształcania pracy W1, W2, U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, projekt

Projekt interwencji organizacyjnej dotyczącej zdrowia
pracowników skierowany do konkretnej grupy opracowany w
formie prezentacji multimedialnej (30 punktów). Test wiedzy na
podstawie lektur podanych przez prowadzącą, 30 pytań
zamkniętych (30 punktów), zaliczenie od 50%+1 pkt.
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Psychologia zdrowia pracowników (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d72267d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB30a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przegląd głównych teorii, koncepcji, modeli i badań dotyczących związku psychospołecznych
czynników środowiska pracy ze zdrowiem i dobrostanem pracowników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna pojęcia zdrowia i jakości życia
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny
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W2
student posiada wiedzę na temat wpływu warunków
środowiskowych na zdrowie i jakość życia
pracowników

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę na temat modeli zachowań
prozdrowotnych

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W4 student posiada wiedzę na temat różnych przejawów
zdrowia i choroby w środowisku pracy

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić czynniki determinujące zdrowie i jakość życia
pracowników

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny

U2
opisać czynniki determinujące skuteczność interwencji
organizacyjnych ukierunkowanych na zdrowie
pracowników

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student projektuje skuteczną interwencję
organizacyjną ukierunkowaną na wzmacnianie zdrowia
pracowników

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

egzamin pisemny

K2
student projektuje skuteczną interwencję
organizacyjną ukierunkowaną na minimalizowanie
szkód zdrowotnych pracowników

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki zajęć W1, U1

2. Zdrowie, jakość życia, istota pracy. Czynniki determinujące jakość życia W1, U1

3. Warunki środowiskowe. Dopasowanie człowieka do pracy W2, U1

4. Modele zachowań prozdrowotnych W1, W2, W3



Sylabusy 374 / 710

5. Stres - przyczyny i konsekwencje W4, U1

6. Stres - interwencje W4, U1, U2, K2

7. Zachowania kontrproduktywne - przyczyny, konsekwencje, interwencje W2, W4, U1, U2

8. Pracoholizm - przyczyny i konsekwencje W4, U1

9. Pracoholizm - interwencje W4, U2, K1, K2

10. Zakłócenia równowagi między pracą a życiem prywatnym - przyczyny,
konsekwencje, interwencje W4, U1, U2, K1, K2

11. Mobbing - przejawy, przyczyny, skutki W3, W4, U1

12. Skutki stresu - trauma vs wzrost W4, U1

13. Praca emocjonalna - charakterystyka i strategie W1, W4, U1

14. Zaangażowanie w pracę - przyczyny, konsekwencje, interwencje W4, U1, U2, K1

15. Przekształcanie pracy (job crafting) - przyczyny, konsekwencje, interwencje W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie 6 pytań otwartych - zaliczenie egzaminu od co najmniej
50% + 1 punktów.
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Psychologia zeznań świadków
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cb87b0809a1d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-JB07

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest przybliżenie kursantom problematyki zeznań świadków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 psychologiczne uwarunkowania (nie)trafności zeznań
świadków.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W09 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
analizować zeznania pod kątem prawdziwości, jak
również analizować czynniki mogące mieć negatywny
wpływ na treść zeznań.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U09 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznawania czynników potencjalnie wpływających
zniekształcająco na zeznania.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K09 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historyczne aspekty psychologii zeznań W1

2. Zeznania świadków jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej; uwarunkowania
zeznań i kryteria wiarygodności zeznań W1, U1, K1

3. Ekspertyza psychologiczna dotycząca wyjaśnień podejrzanych; fałszywe
przyznanie się do winy W1, U1, K1

4. Dziecko jako świadek i senior jako świadek. Osoba niepełnosprawna intelektualnie
jako świadek W1, U1, K1

5. Pamięć twarzy i procedura okazania W1, U1, K1

6. Zniekształcenia zeznań świadków i metody ich niwelowania W1, U1, K1

7. Kontrowersyjne metody oceny zeznań i wyjaśnień. Wykrywanie kłamstwa. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Próg zaliczenia egzaminu: 50%+1 poprawnych odpowiedzi; ewentualnie
do zdanego egzaminu doliczone punkty za nadprogramowe aktywności w
toku zajęć (np. opracowanie przez studenta odpowiedzi na pytania
zadawane na wykładzie - nieobowiązkowe; aktywność dla chętnych)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Skończony II rok studiów.
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Psychologiczne aspekty wykonania sportowego i scenicznego - wykład
monograficzny

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595319285.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką psychologicznych czynników warunkujących optymalny poziom
wykonania sportowego i scenicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie specyfikę psychologicznego
podłoża wykonania sportowego i scenicznego

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi trafnie scharakteryzować oraz ocenić
wpływ czynników pozytywnie i negatywnie
determinujących poziom wykonania sportowego
i scenicznego

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot i zadania psychologii sportu W1

2. Psychologiczne podstawy idealnego wykonania sportowego i scenicznego W1, U1

3. Trening umiejętności psychologicznych W1, U1

4. Problemy kliniczne związane z wykonaniem sportowym i scenicznym W1, U1

5. Cechy psychologa pracującego ze sportowcami lub wykonawcami scenicznymi W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Psychologiczne i społeczne źródła kryminogenezy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d744d46.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Na kursie zaprezentowane zostaną podstawowe informacje z zakresu źródeł zachowania związanych
z niedostosowaniem społecznym oraz demoralizacją u nieletnich. Znaczna część kursu zostanie poświęcona
metodologii powstawania psychologicznej opinii biegłego w takich sprawach oraz problemach z tym związanych.
Na podstawie analizy konkretnych przypadków demoralizacji, w których psychologowie, na zlecenie wymiaru
sprawiedliwości, mieli wypowiedzieć się motywacji i pozoimie niedostosowania społecznego nieletnich studenci
będą interpretować dane uzyskane z różnych źródeł (akta sprawy, wyniki badań psychologicznych
i psychiatrycznych, treść jego wyjaśnień), w celu odpowiedzi na pytania zleceniodawcy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy metodologii badań związanych z czynnikami
ryzyka demoralizacji i zachowań przestępczych wśród
nieletnich. Zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii
jako nauki empirycznej, w kontekście psychologii
sądowej.

PSYF_K3_W04 egzamin pisemny,
prezentacja

W2
zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii procesów
poznawczych i ich wpływu na procesy związane
z demoralizacją oraz motywacją do czynów
prezstępnych wśród nieletnich.

PSYF_K3_W06 egzamin pisemny,
prezentacja

W3

wiedzę z dziedziny psychologii różnic indywidualnych
i ich wpływu na procesy demoralizacji i powstawania
niedostosowania społecznego. Zna różnice między
prawnymi i psychologicznymi definicjami tych pojęć.
Umie odnieść wiedzę psychologiczną z zakresu różnic
indywidualnych do kontekstu prawnego.

PSYF_K3_W09 egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznać narzędzie spełniające kryteria
psychometryczne używane w diagnozie motywacji
nieletnich wykonywanej w ramach ekspertyzy
psychologicznej na potrzeby sądu. Potrafi
skonstruować narzędzie do pomiaru wybranych
czynników ryzyka w powstawaniu niedostosowania
społecznego i demoralizacji nieletnich.

PSYF_K3_U12 kazus

U2

zaplanować ekspertyzę psychologiczną na zlecenie
sądu w sprawach dotyczących nieletnich. Umie
wykazać różnice w planowaniu diagnozy w sprawach
dotyczących demoralizacji, popełnienia czynów
zabronionych oraz wskazania środków
wychowawczych.

PSYF_K3_U12 egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretuje zachowanie nieletniego sprawcy czynu
zabronionego w kategoriach różnych koncepcji
i modeli osobowości. Jest w stanie wskazać czynniki
sytuacyjne, środowiskowe i osobowe w powstawaniu
procesu niedostosowania społecznego.

PSYF_K3_K08 egzamin pisemny, kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy prawne związane z opiniowaniem w sprawach nieletnich. W1, K1

2. Charakterystyka środków wychowawczych. W1

3. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w prognozie zachowania nieletnich na
podstawie współczesnych badań W2, U1

4. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka - analiza przypadku. U1, U2

5. Wybrane zagadnienia z zakresu demoralizacji i niedostosowania społecznego.
Wstępna diagnoza w ramach opiniowania na potrzeby sądu. U1, U2, K1

6. Czynniki socjalizujące i kontrsocjalizujące w rodzinie. W1, W3, K1

7. Wpływ szkoły na funkcjonowanie nieletnich W1, W2, W3

8. Mechanizmy motywacji u nieletnich sprawców przestępstw związane z tzw.
przestępczym stylem życia oraz sytuacyjne czynniki tła motywacyjnego. W2, W3

9. Poznawcze zniekształcenia u nieletnich sprawców przestępstw. W2, K1

10. Agresja i lęk jako motywacja szczególnych kategorii przestępstw u nieletnich:
czynniki osobowościowe i temperamentalne. W1, U1, U2

11. Agresja i lęk jako motywacja szczególnych kategorii przestępstw u nieletnich:
czynniki osobowościowe i temperamentalne. Analiza przypadku. U1, U2, K1

12.
Funkcjonowanie w subkulturach młodzieżowych, środowisku osób
zdemoralizowanych i grupach chuligańskich w kontekście kryminogenezy
nieletnich.

U1, U2, K1

13.
Funkcjonowanie w subkulturach młodzieżowych, środowisku osób
zdemoralizowanych i grupach chuligańskich w kontekście kryminogenezy
nieletnich - przestępstwa z nienawiści.

W2, W3

14. Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa: narzędzia diagnostyczne. W3, U1

15. Całościowa analiza przypadku U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, kazus,
prezentacja

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie minimum 50%+
2 punkt z egzaminu opisowego. Dodatkowe punkty można
zdobyć przygotowując prezentację na wybrany przez
prowadzącego temat. Warunkiem do dopuszczenia do
egzaminu jest rozwiązanie przynajmniej jednej analizy
przypadku na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Psychology of goals and self-regulation
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d762b48.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB46

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę z dziedziny psychologii motywacji; zna
podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu
motywacji; rozumie genezę i funkcje motywacji;
rozumie wpływ celów na przebieg procesów
poznawczych i zachowanie człowieka; zna główne
koncepcje motywacji i badania w tym obszarze

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny, esej,
Przygotowanie pytań /
komentarzy do tekstów
na kazde zajecia

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologiii motywacji; sprawnie posługuje się
terminologią z zakresu psychologii motywacji

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny, esej,
Przygotowanie pytań /
komentarzy do tekstów
na kazde zajecia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zidentyfikować problemy natury motywacyjnej
i zaproponować ich rozwiązanie, tak w kontekście
indywidualnym, jak i społecznym czy
instytucjonalnym; uznaje złożoność determinacji
ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie
pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych;
rozpoznaje motywy własnych zachowań; uznaje
wartość motywacji wewnętrznej; potrafi motywować
innych ludzi

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07

esej, Przygotowanie
pytań / komentarzy do
tekstów na kazde zajecia

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction W1, U1, K1

2. Goal commitment W1, U1, K1

3. Goals and means W1, U1, K1

4. Multiple goal pursuit W1, U1, K1

5. Automatic and controlled self-regulation W1, U1, K1

6. Energy, resources, and effort W1, U1, K1

7. Intrinsic vs. extrinsic motivation W1, U1, K1

8. Goal pursuit over time W1, U1, K1

9. Person vs. situation W1, U1, K1
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10. Interdependent goal pursuit W1, U1, K1

11. Applied: Work and study W1, U1, K1

12. Applied: Health W1, U1, K1

13. Applied: Social issues W1, U1, K1

14. Designing an intervention W1, U1, K1

15. Summary and future directions W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin pisemny, esej,
Przygotowanie pytań /
komentarzy do tekstów na
kazde zajecia

Test (60% of the grade, min to pass the exam: 50% + 1)
Attendance (25% of the grade): max. 2 absences without
consequences, if a student has more than 2 absences it
reduces the overall number of points (2% for each absence)
The task involves writing a short essay (15% of the grade;
max. 1 000 words) on the topic of goals and self-regulation.
The essay should include a brief description of a personal goal
and at least 5 evidence-based strategies of self-regulation.
Students can earn up to 10 points for the paper and they need
to get minimum 5 points.
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Psychology of recruitment and selection
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d783169.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB18

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest stworzenie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych podstaw do tworzenia kompleksowych
projektów w zakresie rekrutacji i selekcji personelu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje psychologii rekrutacji i selekcji
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W10

projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 student umie przeprowadzać proste projekty z zakresu
rekrutacji i selekcji

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U13

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wchodzić w relacje z biznesem i kandydatami
w procesie prowadzenia rekrutacji i selekcji.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 60

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do psychologii rekrutacji i selekcji W1, U1, K1

2. Analiza pracy i modele kompetencyjne W1, U1, K1

3. Efektywność pracy w rekrutacji i selekcji W1, U1, K1

4. Rekrutacja z perspektywy psychologicznej W1, U1, K1

5. Screening kandydatów W1, U1, K1

6. Wykorzystanie testów w rekrutacji i selekcji W1, U1, K1

7. Inteligencja i zdolności poznawcze W1, U1, K1

8. Osobowość i inteligencja emocjonalna W1, U1, K1

9. Wywiady w rekrutacji i selekcji W1, U1, K1

10. Ośrodki oceny i rozwoju W1, U1, K1

11. Kompetencyjne testy sytuacyjne W1, U1, K1

12. Podejmowanie decyzji w rekrutacji i selekcji W1, U1, K1

13. Praktyczna aplikacja projektów w rekrutacji i selekcji W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
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Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d7a4430.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB32

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru psychopatologii rozwoju.

C2 Zapoznanie studentów z mechanizmami i uwarunkowaniami przebiegu rozwoju atypowego, a także czynnikami
ryzyka i ochronnymi przed pojawieniem się zaburzeń rozwojowych.

C3 Uświadomienie studentom znaczenia podejścia rozwojowego w diagnozie zaburzeń rozwoju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 mechanizmy i uwarunkowania przebiegu zaburzeń
rozwojowych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W2
podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych okresu
dzieciństwa oraz powszechnie stosowane systemy
klasyfikacji zaburzeń.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W3 podstawowe terminy z zakresu psychopatologii
rozwojowej.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W4
student posiada wiedzę na temat czynników ryzyka
oraz czynników chroniących przed powstawaniem
zaburzeń rozwojowych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się terminologią z zakresu psychopatologii
rozwojowej.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U2 wskazać czynniki ryzyka oraz czynniki ochronne
zaburzeń rozwojowych. PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U3 określić mechanizmy i uwarunkowania przebiegu
zaburzeń rozwojowych.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U4
rozpoznać wybrane zaburzenia rozwojowe
w odniesieniu do powszechnie stosowanych kryteriów
diagnostycznych.

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
traktowania osób z zaburzeniami rozwojowymi
z szacunkiem i zrozumieniem, zdając sobie sprawę
z wielości czynników wpływających na przebieg
zaburzeń rozwojowych.

PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

K2
rozpoznać i zinterpretować mechanizmy powstawania
zaburzeń rozwojowych uwzględniając perspektywę
rozwojową.

PSYF_K3_K11 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychopatologia rozwojowa. Pojęcia kluczowe. W3, U1, K2

2. Jak wyjaśniać zaburzenia rozwoju? W1, U3, K2

3. Predyktory zaburzeń rozwoju i zachowania. Ścieżki rozwoju W4, U2, K1

4. Resilience. Podstawowy obszar badań psychopatologii rozwoju. W3, W4, U2, K1

5. Wcześniactwo - perspektywa psychologiczna. Płodowy zespół alkoholowy. W2, W4, U4, K1

6. Rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W2, U4, K1

7. Zaburzenia rozwoju językowego. Podstawy diagnozy W2, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Psychologiczne uwarunkowania zeznań świadków pokrzywdzonych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595245489.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z rolą i zadaniami psychologa jako biegłego powołanego
do opracowania opinii dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości dotyczącej zeznań świadków – ofiar przestępstw (ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ofiar przestępstw seksualnych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę pracy biegłego
psychologa

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prawidłowo określić czynniki
wpływające na specyfikę zeznań świadków
pokrzywdzonych oraz określić podstawowe
mechanizmy zniekształceń w zeznaniach

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wybrane problemy wiktymologii kryminalnej W1

2. Psychologiczna ekspertyza sądowa dotycząca zeznań W1, U1

3. Czynniki wpływające na specyfikę zeznań świadków pokrzywdzonych W1, U1

4. Zasady przeprowadzania badania psychologicznego świadka pokrzywdzonego dla
celów sądowych W1, U1

5. Szczególne kategorie świadków pokrzywdzonych W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny test wielokrotnego wyboru, 60% poprawnych odpowiedzi na zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie kursu: "Psychologia zeznań świadków"
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Psychoterapia dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d7c2218.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę pracy psychoterapeutycznej w zależności
od fazy rozwojowej człowieka, w sytuacji, gdy
pacjentem jest dziecko, jak i adolescent.

PSYF_K3_W11 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 budować współpracę i przymierze z małym pacjentem
i z jego rodzicami. PSYF_K3_U15 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
planowania psychoterapii w odniesieniu
do specyficznych problemów i objawów u małych
pacjentów.

PSYF_K3_K08 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia dzieci. W1

2. 2. Psychoterapia adolescentów. W1

3. 3. Zastosowanie teorii przywiązania w psychoterapii dzieci i ich rodzin. W1

4. 4. Pierwsze spotkanie i wywiad z rodzicami/ opiekunami dziecka. Współpraca z
rodzicami i budowanie przymierza terapeutycznego z opiekunami dziecka. W1, U1

5. 5. Dylematy etyczne pracy z dziećmi i młodzieżą. W1

6. 6. Oddziaływania terapeutyczne wobec małych dzieci i rodziców. U1, K1

7. 7. Relacja terapeutyczna i zjawiska w psychoterapii dzieci i młodzieży. W1, U1

8. 8. Tworzenie planu terapii i opracowanie przypadku w psychoterapii dzieci i
młodzieży. W1, U1

9. 9. Specyfika pracy terapeutycznej w zależności od problematyki- samookaleczenia
i próby samobójcze, depresja. U1, K1

10. 10. Dziecko w żałobie. K1

11. 11. Psychoterapia dzieci i nastolatków z problematyką lękową. K1

12. 12. Podejście psychosomatyczne w diagnozie i terapii dzieci. K1

13. 13. Psychoterapia dzieci i młodzieży po urazach - przemoc i wykorzystanie
seksualne. U1, K1

14. 14. Psychoterapia nastolatków z zaburzeniami odżywiania się. U1, K1

15. 15. Mentalizacja w psychoterapii dzieci i młodzieży. W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja Obecność, czytanie tekstów i przygotowanie ćwiczeń dla grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ścieżka psychoterapii i wyższe lata studiów, obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Psychoterapia zaburzeń osobowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d7dfe00.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB28

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesem psychoterapeutycznym w leczeniu zaburzeń osobowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii
osobowości; PSYF_K3_W08 egzamin pisemny
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W2 zna i rozumie wiedzę z zakresu diagnozy
psychologicznej PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W3 zna i rozumie wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego; PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii osobowośc PSYF_K3_U08 egzamin pisemny

U2 potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie
wyników diagnozy PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U3
potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych:
myślenia, emocji, motywacji itd, krytycznie posługuje
się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu
i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych;

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do interpretuje zachowanie osoby
w kategoriach różnych koncepcji i modeli osobowości;
uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
równoważąc czynniki sytuacyjne i osobowościowe
w jego wyjaśnianiu;

PSYF_K3_K08 egzamin pisemny

K2 jest gotów do uznaje proces diagnozy za szczególną
postać interakcji międzyosobowej; PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

K3

osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje
z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów
i uprzedzeń; potrafi nawiązać kontakt z osobą
zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy
psychologicznej;

PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychoterapia zaburzeń osobowości - analiza strukturalna W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2. Proces psychoterapeutyczny w leczeniu narcystycznego zaburzenia osobowości (3
kolejne wykłady)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
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3. Proces psychoterapeutyczny w leczeniu zależnego zaburzenia osobowości (2
kolejne wykłady)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4. Proces psychoterapeutyczny w leczeniu paranoidalnego zaburzenia osobowości (2
kolejne wykłady)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. Proces psychoterapeutyczny w leczeniu schizoidalnego zaburzenia osobowości. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6. Proces psychoterapeutyczny w leczeniu histrionicznego zaburzenia osobowości (3
kolejne wykłady)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7. Proces psychoterapeutyczny w leczeniu zaburzenia osobowości bordeline (3
kolejne wykłady)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
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Reklama społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d80a216.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB07

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem wiedzy na temat marketingu
społecznego, nauczenie ich krytycznej analizy społecznych kampanii reklamowych i samodzielnego planowania
takich kampanii. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą zapoznawać się z wiedzą z zakresu reklamy społecznej:
zagadnienie problemów społecznych oraz postaw wobec tych problemów, marketing społeczny, psychologia
na użytek reklamy społecznej, historia reklamy społecznej oraz jej aktualne nurty, specyfika polskich kampanii
społecznych, metody prowadzenia społecznych kampanii reklamowych. W ramach warsztatu prowadzone będą
badania mające na celu analizę wybranego problemu społecznego oraz testujące skuteczność przygotowanych
projektów przekazów perswazyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
istotę tworzenia kampanii społecznych, rolę badań
ankietowych w przygotowaniu tych kampanii oraz
wagę obserwowania bieżących wydarzeń.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 planować i przygotowywać społeczne kampanie
reklamowe.

PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2 przygotowywać i przeprowadzać badania problemów
społecznych. PSYF_K3_U04 wyniki badań

U3 analizować krytycznie społeczne kampanie
reklamowe.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U12

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z innymi studentami przy planowaniu
i tworzeniu społecznych kampanii reklamowych.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K17

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przeprowadzenie badań empirycznych 4

przygotowanie raportu 5

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe zagadnienia z reklamy społecznej - wprowadzenie, definicje,
wyjaśnienie różnic między różnymi formami perswazji. W1

2. Historia propagandy oraz reklamy społecznej w Polsce i na świecie. W1

3. Nadawca i cele reklamy społecznej. W1

4. Emocje w reklamie społecznej. Sposoby przyciągania uwagi w reklamie
społecznej. W1, U3

5. Aktualne nurty w reklamie społecznej. Nowe, nietypowe formy wpływania na
postawy dotyczącego problemów społecznych. W1, U3

6. Planowanie i przygotowywanie społecznej kampanii reklamowej. Badania
marketingowe rynku. Prowadzenie badań wybranego problemu społecznego. U1, U2, K1

7. Krytyczna analiza reklam społecznych. U3

8. Kontrowersyjne reklamy społeczne. U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, wyniki badań, prezentacja,
zaliczenie

Obecność na zajęciach, przygotowanie projektu
społecznej kampanii reklamowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
A03a-I, A03b-I, A06a-II, A06b-I, A12a-I, A12b-II
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Relacje rodziców z dziećmi w różnych fazach życia rodzinnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d8270c6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna różne stanowiska badaczy- psychologów
dotyczące znaczenia rodziny i oddziaływań
rodzicielskich w rozwoju dzieci i młodzieży

PSYF_K3_W11 egzamin pisemny,
zaliczenie

W2 student rozumie znaczenie wczesnych relacji dziecka
z rodzicami dla rozwoju dziecka PSYF_K3_W11 egzamin pisemny,

zaliczenie

W3 posiada wiedzę o charakterze relacji rodzice- dzieci
w różnych fazach życia rodziny PSYF_K3_W11 egzamin pisemny, wyniki

badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
wskazać istotne argumenty teoretyczne i empiryczne
wspierające odmienne stanowiska dotyczące
znaczenia rodziny i postaw rodzicielskich dla rozwoju
dziecka

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2
sformułować konsekwencje bliskich vs zakłóconych
bliskich relacji rodzic-dziecko we wczesnym
dzieciństwie

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3
student potrafi wskazać cechy relacji rodziców
z dziećmi ,charakterystyczne dla poszczególnych
etapów rozwoju rodziny

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny, wyniki
badań, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prowadzenia warsztatów dla rodziców, dotyczących
znaczenia rodziny dla rozwoju dziecka. Prezentuje
własne poglądy szanując stanowisko innych.

PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11

zaliczenie

K2
student potrafi współpracować z rówieśnikami w celu
przygotowania prezentacji wykorzystywanych
w trakcie zajęć.

PSYF_K3_K17 zaliczenie

K3
student uznaje wpływ czynników biologicznych,
środowiskowych i rozwojowych na jakość relacji
rodzice-dzieci

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

warsztaty 15

przygotowanie projektu 4

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań empirycznych 4

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do ćwiczeń 20

analiza i przygotowanie danych 5

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Style i postawy rodzicielskie- znaczenie dla rozwoju dziecka. Omówienie różnych
stanowisk teoretycznych, oraz wyników badań prezentowanych w literaturze W1, U1, K1

2. Drogi, mechanizmy i kształtowania się więzi emocjonalnej między rodzicami i
dzieckiem. Konsekwencje dla rozwoju osoby w biegu życia. W2, U2, K2

3. Charakterystyka relacji rodzice-dzieci w poszczególnych fazach życia rodzinnego (
od dzieciństwa po wiek senioralny) W3, U3, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie obecność na zajęciach,przedstawiona prezentacja, powyżej 50%
poprawnych odpowiedzi na egzaminie

warsztaty wyniki badań przeprowadzenie i opracowanie badań empirycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Zaliczone kursy: Psychologia rozwoju w biegu życia I, II
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Rodzeństwo i przyjaźń. Rola relacji w rozwoju człowieka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d863573.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB33

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą roli relacji
społecznych w rozwoju człowieka PSYF_K3_W11 egzamin ustny

W2 rozumie złożoną naturę relacji społecznych
i mechanizmy ich powstawania PSYF_K3_W11 egzamin ustny

W3 jest świadomy/a czynników ułatwiających
i zakłócających proces rozwoju społecznego PSYF_K3_W11 egzamin ustny

W4
zna modele wyjaśniające mechanizmy rozwoju relacji
społecznych, zwłaszcza relacji przyjacielskich i relacji
w rodzeństwie

PSYF_K3_W11 egzamin ustny



Sylabusy 408 / 710

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwoju społecznego PSYF_K3_U11 egzamin ustny

U2
sprawnie posługuje się pojęciami, które opisują
i wyajsniają zmiany, któe zachodzą w rozwoju
społecznym, zwłaszcza w rozwoju relacji społecznych

PSYF_K3_U11 egzamin ustny

U3 potrafi wyjaśniać zachowania człowieka w relacjach
społecznych, które obserwuje w codziennym życiu PSYF_K3_U11 egzamin ustny

U4 potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju społecznego
dziecka i osoby dorosłej PSYF_K3_U11 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi sprawnie komunikować się z osobami
w różnym wieku na temat ich relacji społecznych PSYF_K3_K11 egzamin ustny

K2
umie szeroko ujmować zagadanienia relacji
społecznych, rozróżniając stereotypy i uprzedzenia
od subiektywnych opinii i faktów

PSYF_K3_K11 egzamin ustny

K3 potrafi wskazać wiedzę i umiejętnosci konieczne do 
stymulowania rozwoju relacji społecznych PSYF_K3_K11 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
4.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie: Doświadczenie bycia siostrą/bratm vs doświadczenia bycia
jedynakiem W1, U1, K3
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2. Narodziny rodzeństwa. Czas kryzysu w rodzinie?? W2, U2, K2

3. Rozwój i różnice indywidualne i ich rola w relacjach rodzeństwa W3, U3, K3

4. Rodzina a relacje rodzeństwa W1, U4, K2

5. Rodzeństwo i jego wpływa na rozwój społeczny dzieci W2, U2, U3, K3

6. Rodzeństwo a rozwój poznawczy. Czy posiadanie rodzeństwa wpływa na "sukces
szkolny"? W3, W4, U3, K2

7. Rodzeństwo a dobrostan dzieci W3, U4, K3

8. Rodzeństwo a choroba przewlekła i niepełnosprawność W1, U1, K1

9. Relacje w rodzeństwie- konteksty kulturowe W1, U1, K1

10. Relacje w rodzeństwie. Tradycja i nowoczesność W2, U3, K2

11. Przyjaźń. Cechy relacji i jej powstawanie W1, W3, U1, K2

12. Przyjaźń a rozumienie świata społecznego i współpraca W1, W2, U1, U2, K1

13. Przyjaźń: różnice związane z płcią. Konflikty W2, W4, U4, K2

14. Rodzice, rodzeństwo i przyjaciele W1, U1, K1

15. Podsumowanie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny

Aktywny udział w zajęciach- ocena w zakresie od ndst do bdb na koniec
kursu (waga 1/10) Ocena prezentacji podczas zajęć - ocena w zakresie od
ndst do bdb na koniec kursu (waga 2/10) Ocena konspektu pomysłu
baadwczego - ocena w zakresie od ndst do bdb na koniec kursu (waga
2/10) Egzamin ustny - 2 pytania losowane z puli około 30 pytań z lektury
obowiązkowej i dodatkowej, treści prezentacji, które będą umieszczane na
Pegazie - ocena w zakresie od ndst do bdb na koniec kursu (waga 5/10)
Średnia ważona z powyższych ocen, progi zgodnie z regulaminem UJ

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności. Dobra bierna znajomośc jezyka angielskiego
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Rozwiązywanie codziennych problemów przez młodzież
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d880857.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB11

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę o kompetencjach
poznawczych młodzieży

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11 projekt

W2 scharakteryzować myślenie osób dorosłych PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11 projekt

W3 student zna zasady, możliwości i ograniczenia działań
wspomagających rozwój poznawczy PSYF_K3_W11 projekt, raport

W4 student posiada wiedzę o strategiach prowadzenia
warsztatów z młodzieżą PSYF_K3_W11 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdiagnozować poziom myślenia młodzieży
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11

projekt, raport

U2 student poprawnie rozpoznaje cechy myślenia
postformalnego

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11

projekt, raport

U3 zaplanować model badań interwencyjnych,
stymulujących rozwój poznawczy

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11

projekt

U4 w grupie młodzieży przeprowadzić warsztat
wspomagania myślenia biograficznego

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi zinterpretować sposoby rozwiązywania
codziennych problemów przez młodzież

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K11 projekt

K2 potrafi wskazać różnice w myśleniu młodzieży
i dorosłych dotyczącym codziennych problemów

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K11 projekt

K3 pracować w grupie przygotowując działania
wspomagające

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K10 projekt

K4
nawiązać prawidłowy kontakt z młodzieżą oraz
wspomagać uczniów podczas rozwiązywania przez
nich hipotetycznych, codziennych problemów

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K09

projekt, raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie projektu 20

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Charakterystyka kompetencji poznawczych młodzieży- możliwości i ograniczenia
myślenia formalno- operacyjnego W1, U1, K1

2. Myślenie osób dorosłych- przydatność operacji postformalnych w rozwiązywaniu
codziennych problemów W2, U2, K2

3.
Przygotowanie i prowadzenie treningów wspomagających rozwój u młodzieży cech
myślenia postformalnego potrzebnego dla efektywnego radzenia sobie z
codziennymi problemami

W3, W4, U3, U4, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, raport opracowanie projektu warsztatu dla młodzieży, przeprowadzenie przez
studentów zajęć z uczniami

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach, zaliczone obydwie części kursu Psychologia rozwoju w biegu życia, rozmowa
kwalifikacyjna
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Rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d89d812.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB09

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 właściwości rozwoju poznania społecznego
i komunikacji we wczesnym dzieciństwie. PSYF_K3_W11 egzamin pisemny,

prezentacja

W2 specyfikę i ograniczenia psychologicznych badań
naukowych z udziałem niemowląt i małych dzieci. PSYF_K3_W04 egzamin pisemny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
czytać ze zrozumieniem literaturę naukową dotyczącą
teorii i badań z zakresu psychologii rozwoju małego
dziecka; sprawnie posługiwać się terminologią z tego
zakresu.

PSYF_K3_U11 egzamin pisemny



Sylabusy 414 / 710

U2
czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
innych obszarów psychologii (głównie poznawczej
i społecznej); potrafi zastosować ich terminologią
w opisie rozwoju we wczesnym dzieciństwie.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U10 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizowania złożoności determinant rozwoju
we wczesnym dzieciństwie. PSYF_K3_K11 egzamin pisemny,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 9

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematykę rozwoju wczesnego poznania społecznego. W1, W2, U1

2. Rozwój relacji triadycznych. W1, W2, U1, U2

3. Podzielana intencjonalność. W1, W2, U1, U2

4. Mindreading. W1, W2, U1, U2, K1

5. Rozwój współdziałania. W1, W2, U1, U2, K1

6. Sposoby badania rozwoju poznania społecznego i komunikacji we wczesnym
dzieciństwie. W1, W2, U1, U2, K1

7. Atypowy rozwój poznania społecznego i komunikacji we wczesnym dzieciństwie. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, prezentacja 50%+1 poprawnych odpowiedzi z testu. obecność na
zajęciach, realizacja referatu.
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Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (warsztat)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d8bd1bd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB30b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi seksualności człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe zagadnienia dotyczące
seksualności człowieka

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić wywiad seksuologiczny PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 na podstawowym poziomie dokonać diagnozy
problemów seksualnych

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Biologiczne podstawy seksualności człowieka W1, U1

2. Zdrowie seksualne i normy seksuologiczne W1, U1, K1

3. Zaburzenia seksualne W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Obecność na zajęciach i zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo dla studentów wyższych lat. Selekcja na podstawie średniej ocen z kursów: "Psychologia zaburzeń" i "Pomoc
psychologiczna". Obowiązkowa jednoczesna realizacja kursu: "Rozwój psychoseksualny człowieka - norma i patologia
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(wykład)"
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Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d8da46e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB30a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu seksualności człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe zagadnienia dotyczące
seksualnego funkcjonowania człowieka.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić wywiad dotyczący seksualności. PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wstępnej diagnozy problemów seksualnych człowieka. PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Seksualność człowieka z perspektywy społecznej, kulturowej i religijnej W1, U1, K1

2. Rozwój psychoseksualny z perspektywy różnych koncepcji teoretycznych W1, U1, K1

3. Zaburzenia seksualne człowieka W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Odpowiedź na min 50% pytań +1

Wymagania wstępne i dodatkowe
IV lub V rok studiów
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Sen i marzenia senne (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d902f9c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy teoretycznej na temat snu i marzeń sennych
oraz zapoznanie ich z głównymi metodami badań w tym obszarze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
teorie dotyczące snu i marzeń sennych, podstawowe
metody ich badania oraz najważniejsze ustalenia
empiryczne w tym obszarze

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się terminologią dotyczącą snu i marzeń
sennych, ze zrozumieniem czytać i krytycznie
analizować literaturę z tej dziedziny oraz
przeprowadzać badania w tym zakresie

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się
snem i marzeniami sennymi, prowadzenia badań w tej
dziedzinie oraz do popularyzacji wiedzy
psychologicznej w tym zakresie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematykę snu i marzeń sennych W1, U1, K1

2. Zaburzenia snu W1, U1, K1

3. Metody badania snu W1, U1, K1

4. Metody badania marzeń sennych W1, U1, K1

5. Teorie marzeń sennych W1, U1, K1

6. System ilościowej analizy marzeń sennych C. Halla i R. Van de Castle’a W1, U1, K1

7. Cechy, treść i funkcje marzeń sennych W1, U1, K1

8. Podsumowanie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
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przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę, która wystawiana jest na podstawie liczby punktów
uzyskanych za różnego rodzaju zadania (raporty z badań, studia
przypadków, eseje, referaty itp.), dowolnie wybrane z puli zadań lub
zgłoszone samodzielnie przez uczestników kursu w porozumieniu z osobą
prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kwalifikacja na podstawie ankiety. Pierwszeństwo dla studentów III i IV roku planujących pisanie pracy magisterskiej z tej
problematyki (uczestników seminarium: „Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń sennych”).
Wymagana bierna znajomość języka angielskiego. Obowiązkowa jednoczesna realizacja kursu „Sen i marzenia senne
(wykład)”.
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Sen i marzenia senne (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d92189d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat snu i marzeń sennych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
teorie dotyczące snu i marzeń sennych, podstawowe
metody ich badania oraz najważniejsze ustalenia
empiryczne w tym obszarze

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się terminologią dotyczącą snu i marzeń
sennych oraz ze zrozumieniem czytać i krytycznie
analizować literaturę z tej dziedziny

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się
snem i marzeniami sennymi oraz do popularyzacji
wiedzy psychologicznej w tym zakresie

PSYF_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Neurobiologiczne podstawy snu i śnienia W1, U1, K1

2. Znaczenie i funkcje snu W1, U1, K1

3. Zaburzenia snu W1, U1, K1

4. Metody badania snu i marzeń sennych W1, U1, K1

5. Klasyczne teorie marzeń sennych W1, U1, K1

6. Współczesne teorie marzeń sennych W1, U1, K1

7. Cechy, treść i funkcje marzeń sennych W1, U1, K1

8. Podsumowanie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest bierna znajomość języka angielskiego.
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Specyfika pracy psychologa w placówkach edukacyjnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d93ed62.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB26, WFz.IPs-N-RB26-pr

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z pracą psychologa w placówkach oświatowych
oraz instytucjach systemu edukacji w Polsce. Uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfiką zawodu psychologa
w kontekście organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach i szkołach oraz zadań
realizowanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 428 / 710

W1

student posiada wiedzę z zakresu psychologii
rozwojowej w odniesieniu do okresu dzieciństwa
i adolescencji, niezbędną do prowadzenia działań
diagnostycznych, profilaktycznych, poradnictwa oraz
działań wspierających rozwój uczniów, w tym uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PSYF_K3_W11 zaliczenie

W2

student zna metody i narzędzia diagnostyczne
wykorzystywane przez psychologa pracującego
w szkole oraz innych placówkach edukacyjnych,
student zna podstawy terapii poznawczo-
behawioralnej oraz socjoterapii w pracy z dziećmi
i młodzieżą

PSYF_K3_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prawidłowo wykonać diagnozę ucznia dobierając
odpowiednie metody i narzędzia diagnostyczne;
student jest w stanie dokonać samodzielnej analizy
i interpretacji opinii lub orzeczeń wydawanych przez
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne; umie
zaplanować oraz przeprowadzić działania
diagnostyczne (do których wykonania wymagana jest
wiedza z zakresu psychologii) zgodne z potrzebami
występującymi w danej placówce edukacyjnej

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2

podejmować działania z zakresu wspomagania
rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o zasady
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w placówkach systemu edukacji; jest w stanie
zastosować posiadną wiedzę psychologiczną
w praktycznych działaniach psychoedukacyjnych oraz
poradnictwie skierowanych do różnych odbiorców
(uczniowie, rodzice, nauczyciele)

PSYF_K3_U11 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość pozycji zawodowej oraz
specyfiki zadań psychologów zatrudnionych
w placówkach edukacyjnych; wykazuje gotowość
do współpracy z innymi specjalistami w obszarze
edukacji i wychowania; zna granice własnych
kompetencji zawodowych w odniesieniu
do kompetencji innych nauczycieli-specjalistów
pracujących w szkole; wykazuje gotowość
do samokształcenia oraz aktualizowania swojej wiedzy
z zakresu prawa oświatowego

PSYF_K3_K01 zaliczenie

K2

student przejawia gotowość do angażowania swojej
wiedzy psychologicznej i umiejętności w celu
wypełniania zadań edukacyjnych, wychowawczo-
opiekuńczych lub profilaktycznych określonych przez
specyfikę funkcjonowania danej placówki edukacyjnej;
sprawnie komunikuje się zarówno z uczniami,
rodzicami, nauczycielami jak i przedstawicielami
innych instytucji współracujących ze szkołą

PSYF_K3_K11 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 60
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przygotowanie do ćwiczeń 20

analiza aktów normatywnych 10

rozwiązywanie zadań problemowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych U2, K1

2. Prawo oświatowe w zakresie roli zawodowej psychologa w placówkach
edukacyjnych K1, K2

3. Zadania psychologa w przedszkolu, specyfika pracy psychologa szkolnego na
etapie szkoły podstawowej W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Specyfika pracy psychologa szkolnego na etapie szkoły średniej W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.
Diagnoza psychologiczna w pracy psychologa szkolnego: wywiad, obserwacja,
narzędzia testowe, kwestionariusze, inne metody diagnozowania wykorzystywane
w pracy psychologa szkolnego (np. socjogram, ankieta tematyczna)

W2, U1

6. Specyfika pracy psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej I: zadania
diagnostyczne, psychoedukacja, poradnictwo, terapia, wspomaganie rozwoju W2, K1

7.

Specyfika pracy psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej II:zasady
opracowywania opinii psychologicznych, rodzaje orzeczeń wydawanych przez
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, analiza opinii i orzeczeń wydawanych
przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w kontekście dostosowania
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

W1, W2, U1

8. Praca z rodzicem ucznia - poradnictwo i psychoedukacja. Zasady prowadzenia
"szkoły dla rodziców" U2, K2

9. Tematyczne zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez uczestników kursu U2, K2

10. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - metody diagnozy i pracy z
uczniem ze SPE W1, W2, U1

11. Elementy terapii poznawczo – behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą W2, U2

12. Profilaktyka w szkole, rola psychologa w podejmowaniu, organizacji i
koordynowaniu działań profilaktycznych. Elementy socjoterapii w edukacji. W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

- przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasie szkolnej -
opracowanie scenariusza warsztatów integracyjnych dla klas pierwszych -
opracowanie ankiety diagnostycznej - przygotowanie planu
indywidualnych spotkań z uczniem o charakterze terapeutycznym -
przygotowanie scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców

Wymagania wstępne i dodatkowe
IV lub V rok studiów, pierwszeństwo mają osoby realizujące ścieżkę specjalnościową „Psychologia rodziny i edukacji” oraz
ubiegające się o uprawnienia pedagogiczne w ramach Studium Pedagogicznego UJ Obecność na zajęciach jest obowiązkowa,
dopuszczalna liczba nieobecności:2
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Statystyczna analiza efektów interakcyjnych i mediacyjnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d95c2b9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB26

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedzę na temat metodologii badań psychologicznych,
posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat
planowania badań empirycznych i analizy
statystycznej zebranych danych

PSYF_K3_W04 zaliczenie pisemne,
raport, Obecność

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi samodzielnie poddać analizie
zebrane dane empiryczne i prawidłowo wyprowadzić
wnioski, a także przedstawić je w formie pisemnego
raportu, referatu lub prezentacji multimedialnej

PSYF_K3_U04 zaliczenie pisemne,
raport, Obecność
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potrafi przedstawić swoje poglądy używając
adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych;
w sposób krytyczny analizuje poglądy własne i innych
osób w odniesieniu do głównych koncepcji
filozoficznych; przyjmuje krytyczną postawę wobec
wyników własnych badań

PSYF_K3_K03 zaliczenie pisemne,
raport, Obecność

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza regresji W1, U1, K1

2. Analiza mediacji W1, U1, K1

3. Analiza moderacji W1, U1, K1

4. Analiza modeli mediacyjno-moderacyjnych W1, U1, K1

5. Konsultacje indywidualnych projektów W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, raport,
Obecność

Obecność na zajęciach lub w przypadkach losowych odrobienie
ich na dodatkowych konsultacjach. Wykonanie pracy
zaliczeniowej obejmującej przeprowadzenie analiz: mediacji,
moderacji i moderowanej mediacji wraz ze wstępną analizą
danych i opisem wyników. W celu uzyskania zaliczenia każda z
analiz musi być poprawnie wykonana i opisana.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukonczenie podstawowego kursu ze statystyki i metodologii.
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Statystyka i metodologia - zagadnienia zaawansowane
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d97d295.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB27

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs ma charakter praktycznych zajęć przy komputerze, z wykorzystaniem programów do analizy statystycznej.
Omawiane będą metodywykraczające poza te obejmowane przez kursy dotyczące metodologii, statystyki
i psychometrii w kanonie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 niektóre zaawansowane metody analizy statystycznej PSYF_K3_W04 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie wykonać niektóre zaawansowane
metody analizy statystycznej PSYF_K3_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykonywania analiz statystycznych. PSYF_K3_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wariancji W1, U1, K1

2. Regresja wielokrotna W1, U1, K1

3. Analiza mocy i wielkości efektu W1, U1, K1

4. Mediacje i moderacje W1, U1, K1

5. Konfirmacyjna analiza czynnikowa W1, U1, K1

6. Modelowanie równań strukturalnych W1, U1, K1

7. Inwariancja pomiarowa W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Warsztaty przy komputerze

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Umiejętność wykonania zadanych analiz
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Metodologia III
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Stereotypes and prejudice (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d99ef56.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-SB07b, WFz.IPs-N-E18

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teorie i badania z zakresu psychologii społecznej
dotyczac̨e zagadnienia stereotypów i uprzedzeń PSYF_K3_W10 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czytac ́ze zrozumieniem teksty z zakresu psychologii
społecznej w jez̨yku angielskim

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 dyskusji w istotnych kwestiach społecznych
zwiaz̨anych z uprzedzeniami i dyskryminacja ̨

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definiowanie stereotypów i uprzedzeń W1, U1, K1

2. Pomiar stereotypów i uprzedzeń W1, U1, K1

3. Formy i treści uprzedzeń W1, U1, K1

4. Poznawcze i neuronalne procesy stereotypizacji W1, U1, K1

5. Kontrolowalnośc ́uprzedzeń W1, U1, K1

6. Rozwój stereotypów W1, U1, K1

7. Emocje i zachowania miedzygrupowe a stereotypy W1, U1, K1

8. Stereotypy i motywy społeczne W1, U1, K1

9. Władza i nierówności społeczne W1, U1, K1

10. Formowanie sie ̨i zmiana stereotypów W1, U1, K1

11. Przełamywanie stereotypów w praktyce W1, U1, K1

12. Radzenie sobie ze stereotypami i uprzedzeniami W1, U1, K1

13. Prezentacja projektów W1, U1, K1

14. Prezentacja projektów W1, U1, K1
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15. Podsumowanie i oceny końcowe W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt Przygotowanie aktywności oraz projektu. Obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, zaliczony wstępny kurs z psychologii społecznej
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Stereotypes and prejudice (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d9bc422.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-SB07a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teorie i badania z zakresu psychologii społecznej
dotyczące zagadnienia stereotypów i uprzedzeń PSYF_K3_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu psychologii
społecznej w języku angielskim

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U16 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji w istotnych kwestiach społecznych
związanych z uprzedzeniami i dyskryminacją

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16 egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definiowanie stereotypów i uprzedzeń W1, U1

2. Pomiar stereotypów i uprzedzeń W1, U1

3. Formy i treści uprzedzeń W1, U1

4. Poznawcze i neuronalne procesy stereotypizacji W1, U1

5. Kontrolowalność uprzedzeń W1, U1

6. Rozwój stereotypów W1, U1

7. Emocje i zachowania miedzygrupowe a stereotypy W1, U1

8. Stereotypy i motywy społeczne W1, U1

9. Władza i nierówności społeczne W1, U1

10. Formowanie się i zmiana stereotypów W1, U1

11. Przełamywanie stereotypów w praktyce W1, U1, K1

12. Radzenie sobie ze stereotypami i uprzedzeniami W1, U1, K1

13. Projektowanie interwencji W1, U1, K1

14. Projektowanie interwencji W1, U1, K1

15. Uwagi końcowe i testy W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zdać egzamin w formie testowej (uzyskać ponad 50% poprawnych
odpowiedzi).
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Stosowana analiza zachowania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6d9def9b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB26

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z technikami kształtowania, modyfikowania i eliminowania
zachowań oraz obszarami ich zastosowań. Uczestnicy poznają specyfikę stosowanej analizy zachowania, a także
wyniki badań nad skutecznością wywodzących się z niej technik terapeutycznych. Najwięcej uwagi poświęcone
zostanie terapii behawioralnej zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum
autyzmu. Omówione zostaną: kryteria diagnostyczne autyzmu, skuteczność różnych metod terapii autyzmu,
ocena behawioralna, rozwijanie zachowań pożądanych, ocena funkcjonalna oraz radzenie sobie z zachowaniami
trudnymi. Ponadto, uczestnicy zajęć zapoznają się z zastosowaniami analizy zachowania w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych (radzenie sobie z zachowaniami trudnymi dzieci typowo rozwijających się), edukacji
(punktowe systemy oceniania zachowania), terapii zaburzeń lękowych, terapii bólu oraz tresurze zwierząt.
Analizie i dyskusji poddane będą zasady i problemy etyczne w pracy analityka zachowania. Omówiony zostanie
stan rozwoju stosowanej analizy zachowania w Polsce. W ramach warsztatu, realizowanego w formie stażu
w ośrodku terapii behawioralnej, uczestnicy zajęć zapoznają się ze specyfiką pracy ośrodka terapii behawioralnej,
będą obserwować przebieg terapii oraz wezmą udział w planowaniu, prowadzeniu i ocenie skuteczności terapii
dzieci z autyzmem.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 techniki kształtowania, modyfikowania i eliminowania
zachowań. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,

zaliczenie

W2 specyfikę stosowanej analizy zachowania. PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3 wyniki badań nad skutecznością technik
terapeutycznych stosowanej analizy zachowania.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4 zastosowania metod stosowanej analizy zachowania
w praktyce. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stosować metody stosowanej analizy zachowania
w praktyce psychologicznej. PSYF_K3_U14 egzamin pisemny,

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznego spojrzenia na metody terapeutyczne
wykorzystywane w różnych obszarach praktyki
psychologicznej.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

warsztaty 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 2

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

rozwiązywanie zadań problemowych 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stosowana analiza zachowania – wprowadzenie W2

2. Autyzm: epidemiologia, przyczyny i diagnostyka W2, K1

3. Skuteczność terapii osób z autyzmem W3, K1

4. Specyfika terapii behawioralnej osób z autyzmem. Ocena behawioralna W2, W4, U1, K1

5. Rozwijanie zachowań pożądanych W1, W4, U1, K1

6. Rozwijanie zachowań werbalnych W1, W4, U1, K1

7. Zachowania trudne i ocena funkcjonalna W1, W4, U1, K1

8. Punktowe systemy oceniania zachowania w praktyce edukacyjnej W1, W4, U1, K1

9. Rozwiązywanie problemów wychowawczych z perspektywy analizy zachowania W1, W4, U1, K1

10. Techniki stosowanej analizy zachowania w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych W1, W4, U1, K1

11. Techniki terapii behawioralnej zaburzeń lękowych W1, W4, U1, K1

12. Techniki terapii behawioralnej bólu W1, W4, U1, K1

13. Tresura zwierząt W1, W4, U1, K1

14. Etyka pracy analityka zachowania. Analiza zachowania w Polsce W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie
nieobecności) i przygotowania do zajęć, w tym przygotowania
anlizy trudnego zachowania oraz punktowego systemu oceniania
zachowania. Egzamin testowy – do zaliczenia konieczne min.
60% poprawnych odpowiedzi.

warsztaty zaliczenie Zaliczenie na podstawie 100% obecności, potwierdzenia odbycia
stażu oraz sprawozdania ze stażu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie lub jednoczesna realizacja kursu: „Analiza zachowania” (wykład i konwersatorium).
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Stosowana psychologia motywacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6da07c1c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB01

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przedstawienie możliwości i ograniczeń w zakresie kształtowania i diagnozy motywacji
aktywności celowej oraz innowacyjnej/twórczej u pracowników i sportowców. Motywowanie będzie omawiane
z uwagi na metody i procedury oraz kontekstowe, sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania jego skuteczności
oraz specyfikę działania i właściwości sprawcy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Możliwości i ograniczenia w zakresie kształtowania
i diagnozy motywacji aktywności celowej oraz
innowacyjnej/twórczej u pracowników i sportowców.

PSYF_K3_W07 projekt

W2 Metody i procedury motywowania PSYF_K3_W07 projekt

W3
Kontekstowe, sytuacyjne i osobowościowe
uwarunkowania skuteczności motywowania oraz
specyfikę działania i właściwości sprawcy (agenta)

PSYF_K3_W07 projekt

W4 Możliwości i ograniczenia w modelowaniu sytuacji
i zadania PSYF_K3_W07 projekt

W5
Analiza istniejących technik motywowania, kreatywne
projektowanie zależnie od cech osoby, zadnia
i kontekstu

PSYF_K3_W07 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Umiejętność diagnozowania sytuacji, oraz osoby,
określania cech zadania PSYF_K3_U07 projekt

U2
Projektowanie motywowania w danej sytuacji
i kontekście, monitorowania jego przebiegu i oceny
skuteczności

PSYF_K3_U07 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student identyfikuje wskaźniki emocji i motywacji,
specyfikę ekspresji i kontroli emocji; trafnie diagnozuje
problemy osób, zespołów,grup. Umie określić ich
specyfikę i zaprojektować dzłiaania motywujące

PSYF_K3_K07 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie raportu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia i modele w psychologii motywacji i emocji. Komponenty tych
procesów. W1, U1

2. Podmiot działający (agent, individual agent, agency) w koncepcjach :
Tomaszewski, Jarymowicz, Bandura W3, U1
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3.
Operacjonalizacje podmiotowości w psychologii zarządzania : upełnomocnienie
(empowerment) i kształtowanie pracy (job crafting). Ich poprzedniki, składowe,
skutki w aktualnych modelach.

W3, U1

4. Osobowość makiaweliczna oraz inteligencja emocjonalna jako psychologiczne
uwarunkowania skuteczności oddziaływania na innych W4, U1, K1

5. Procesualne, sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania skuteczności
oddziaływania na motywację W3, W5, U1

6. Modele Wymagania-Kontrola i Wymagania-Zasoby w opisie interakcji pracownik-
środowisko pracy W3, U1, K1

7. Podstawowe zasady motywowania. Wzorce motywacyjne w organizacji W1, W2, U1

8. Modele i koncepcje motywacyjne najczęściej używane w praktyce motywowania W1, W4, W5, U1

9. Rodzaje twórczości. Indywidualne, środowiskowe i kontekstowe warunki
sprzyjające twórczości U1, K1

10. Motywowanie do innowacji i twórczości w organizacji. Rola klimatu i kultury
organizacyjnej W2, W3, K1

11. Motywowanie pracowników. Emocje i nastrój w pracy, praca emocjonalna W3, W4, U1

12. Motywowanie pracowników. Strategie i techniki. Ograniczenia skuteczności W3, W4, U1

13. Motywowanie sportowców – specyfika dziedzinowa, warunki najlepszego
wykonania („peak”/”prime” performance) W1, W2, U2

14. Motywowanie sportowców – techniki i modele diagnozy stanów psychicznych.
Rodzaje i sposoby motywowania. W1, W2, U2, K1

15. Motywowanie samego siebie W5, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt Opracowanie projektu motywowania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczenie do egzaminu na podstawie frekwencji, nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności.
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Stres, readaptacja i jakość życia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6da2a195.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB07

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma orientacje w kwestii poglądów
współczesnej psychologii na naturę, uwarunkowania
i konsekwencje stresu.

PSYF_K3_W14 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wiedzę na temat stresu w rozumieniu
problemów funkcjonowania człowieka. PSYF_K3_U14 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
przygotowania programów oddziaływania
skierowanych na redukcje stresu w różnych obszarach
życia społecznego.

PSYF_K3_K14 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stres w naukach medycznych i psychologii - od odkrycia po współczesność. W1, U1, K1

2. Odkrycie i badania H. Selyego. W1, U1, K1

3. Biologiczne mechanizmy stresu. W1, U1, K1

4. Podmiotowe ujęcie stresu. W1, U1, K1

5. Systemowe ujęcie stresu. W1, U1, K1

6. Czynniki wywołujące stres - wydarzenia życiowe, stresory, sytuacje trudne. W1, U1, K1

7. Stres pracy i mobbing. W1, U1, K1

8. Radzenie sobie ze stresem - ujęcie personologiczne. W1, U1, K1

9. Radzenie sobie ze stresem - ujęcie pragmatyczne. W1, U1, K1

10. Radzenie sobie ze stresem - ujęcie kliniczne. W1, U1, K1

11. Efekty, konsekwencje i koszty radzenia sobie ze stresem. W1, U1, K1

12. Następstwa stresu. W1, U1, K1

13. Zaburzenie po stresie traumatycznym. W1, U1, K1

14. Oblicza stresu - predyspozycje indywidualne i stres. W1, U1, K1

15. Stres a jakość życia w normie i patologii. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja Egzamin testowy.
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Studium przypadku - warsztat metodologiczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6da49385.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB23

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pogłębione zapoznanie studentów z tematyką oraz praktyczny trening prowadzenia naukowych
badań psychologicznych metodą studium przypadku. Szczególna uwaga poświęcona będzie podczas warsztatu
stosowaniu metodologii jakościowych i mieszanych w procesie studiowania przypadków. Podczas warsztatu
omówione zostanie zastosowanie studiów przypadku w praktyce psychologicznej (psychologia kliniczna
i psychoterapia, badanie organizacji etc.), główny nacisk położony zostanie na zagadnienia metodologiczne
w badaniach naukowych, a uczestnicy warsztatu będą przeprowadzać w trakcie semestru własne badanie
omawianą metodą. Zadaniem studentów będzie znalezienie adekwatnego do badania przypadku i próba
zidentyfikowania jego naturalnych granic. Następnie: zdefiniowanie przedmiotu badania w odpowiednich
terminach, sformułowanie problemu badawczego, celu badania i szczegółowych pytań badawczych. Na kolejnym
etapie studenci dobiorą metody badawcze odpowiednie do wybranego przypadku i celu badania, dbając
o zrealizowanie podstawowych dla metody studium przypadku postulatów triangulacji i ujęcia przedmiotu
badania za pomocą wielu metod, z wielu perspektyw. W tym celu zaplanują poprawną i realistyczną procedurę
studiowania przypadku, a następnie samodzielnie (lub w małych grupach) przeprowadzą badanie - zbiorą dane
i poddadzą je analizie - by w końcowym etapie warsztatu sporządzić raport z otrzymanych wyników w formie
referatu konferencyjnego i artykułu naukowego. Na etapie przygotowania, realizacji i raportowania badania dbać
będą o uzasadnianie podejmowanych kroków, refleksyjność badawczą oraz etyczną świadomość i wrażliwość.
Warsztat stworzy jego uczestnikom możliwość samodzielnego przeprowadzenia całego procesu badania metodą
studium przypadku, a także zaobserwowania w praktyce i przedyskutowania możliwości, wymogów i trudności
związanych z takim badaniem. Udział w warsztacie będzie również szansą do zaawansowanej refleksji i dyskusji
nad zagadnieniami idiografizmu i nomotetyzmu, subiektywności i obiektywności, a także roli osoby badanej
i badacza w badaniach psychologicznych (szczególnie z użyciem różnych metodologii jakościowych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
tematykę związaną z prowadzeniem jakościowych
i mieszanych badań empirycznych w psychologii
z zastosowaniem metodologii studium przypadku.

PSYF_K3_W04 raport, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student umie samodzielnie zaplanować
i przeprowadzić jakościowe lub mieszane badanie
empiryczne z zastosowaniem metodologii studium
przypadku - potrafi zebrać i poddać analizie zebrane
dane, prawidłowo wyprowadzić wnioski oraz
przedstawić je w formie pisemnego raportu i posteru
konferencyjnego (prezentowanego w trakcie zajęć).

PSYF_K3_U04 raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student, prowadząc jakościowe lub mieszane badania
empiryczne metodą studium przypadku, potrafi
nawiązać kontakt i zaprosić uczestnik do udziału
w badaniu, sformułować instrukcję oraz omówić
warunki i cel badania. Potrafi przeprowadzić wywiad
i/lub obserwację utrzymując odpowiednią relację
badawczą z uczestnikiem. Współpracuje z kolegami
i prowadzącymi zajęcia podczas całego procesu
planowania, realizacji i raportowania własnego
badania metodą studium przypadku.

PSYF_K3_K04 raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

przygotowanie raportu 15

przeprowadzenie badań empirycznych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające. Prezentacja celów, poszczególnych zadań i kryteriów
zaliczenia warsztatu. W1, U1, K1

2. Czym jest studium przypadku? W1, U1, K1

3. Identyfikowanie naturalnych granic przypadku. Definiowanie problemu
badawczego w terminach psychologicznych. W1, U1, K1

4. Trafność i rzetelność studium przypadku. Wiele metod, wiele perspektyw -
zagadnienie i praktyka triangulacji. W1, U1, K1

5. Miejsce osoby badanej i miejsce badacza w studium przypadku. Wprowadzenie
dziennika refleksyjnego. W1, U1, K1

6. Jakościowe metodologie realistyczne, metodologie ilościowe i mieszane w
badaniach metodą studium przypadku. W1, U1, K1

7. Metodologie fenomenologiczne i interpretacyjne w badaniach metodą studium
przypadku. W1, U1, K1

8. Metodologie biograficzne, narracyjne i dyskursywne w badaniach metodą studium
przypadku. W1, U1, K1

9.
Zbieranie i analiza danych do studium przypadku I: dane wywołane. Wywiad-rzeka
i wywiad powtórzony. Obserwacja uczestnicząca. Testy i kwestionariusze w
diagnostyce indywidualnej.

W1, U1, K1

10.
Zbieranie i analiza danych do studium przypadku II: dane zastane. Dane
statystyczne i dokumenty. Dzienniki, pamiętniki, blogi i fora internetowe.
Materiały audiowizualne. Analiza wytworów kultury popularnej i wysokiej.

W1, U1, K1

11.
Budowanie studium przypadku. Scalanie, porównywanie, weryfikowanie,
uzupełnianie się wyników badania przypadku za pomocą wielu metod, z wielu
perspektyw.

W1, U1, K1
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12. Zasady raportowania badań metodą studium przypadku - artykuły naukowe. W1, U1, K1

13. Zasady raportowania badań metodą studium przypadku - wystąpienia
konferencyjne i postery. W1, U1, K1

14. Mini-konferencja. Prezentacja referatów z własnych badań. W1, U1, K1

15. Mini-konferencja. Prezentacja referatów z własnych badań. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport, prezentacja

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia warsztatu jest aktywny udział w
zajęciach i terminowe wykonywanie zadań w trakcie semestru (realizacja
poszczególnych cząstkowych etapów własnego projektu badawczego).
Zaliczenie warsztatu polegać będzie na wygłoszeniu referatu (prezentacja
grupie wyników własnego badania w formie posteru konferencyjnego) i
oddaniu prowadzącej pracy pisemnej (prezentacja wyników własnego
badania w formie krótkiego artykułu do czasopisma naukowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaangażowanie podczas zajęć i terminowe wykonywanie zadań warsztatu. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w
stopniu pozwalającym na czytanie oryginalnych artykułów i podręczników. Pierwszeństwo dla osób, które otrzymały ocenę
bardzo dobrą lub dobrą z kursu "Metodologia II - Metody Analizy Jakościowej".
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Ścieżka naukowa (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6da66712.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ścieżka naukowa adresowana jest do studentów, którzy planują karierę naukową (np. udział w studiach
doktoranckich) lub po prostu interesują się psychologią, jako dyscypliną naukową. Wyselekcjonowane kursy
pozwalają na zdobycie zarówno podstawowej wiedzy i umiejętności istotnych w pracy badawczej, jak i wiedzy
specjalistycznej w obszarze zainteresowań. Każdy z pracowników, których kursy znalazły się na tej ścieżce,
a w szczególności opiekun ścieżki, służą pomocą w wyborze kursów fakultatywnych oraz w pokierowaniu szerzej
rozumianym rozwojem naukowym uczestników ścieżki. Lista kursów obowiązkowych i fakultatywnych
publikowana jest na stronie IPs.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 charakter psychologii jako nauki. PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W17 raport

W2 wiedzę na temat cech poznania naukowego
w psychologii i metodologii badań psychologicznych. PSYF_K3_W04 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
planować i realizować badania empiryczne
w interesująym go obszarze, analizować wyniki
z użyciem pakietów statystycznych, prezentować
wyniki.

PSYF_K3_U04 raport

U2 biegle korzystać z baz literatury. PSYF_K3_U17 raport

U3
przytoczyć standardy obowiązujące psychologa
w danych okolicznościach i zastosować je
do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-
zawodowych w konkretnej sytuacji.

PSYF_K3_U15 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracować w zespole badawczym oraz ma dobry
kontakt z osobami badanymi.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K17 raport

K2
przygotować prezentację z uwzględnieniem jej
wartości komunikacyjnej oraz punktu widzenia
odbiorcy.

PSYF_K3_K17 raport

K3 student jest otwarty na współpracę z badaczami
z zagranicy. PSYF_K3_K16 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie projektu 10

przygotowanie raportu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Student wybiera i realizuje obowiązkowe i fakultatywne kursy ścieżkowe. Opiekun
ścieżki pomaga w ich doborze i zalicza ścieżkę na podstawie raportu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w
badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne raport
Warunkiem zrealizowania ścieżki jest zaliczenie wszytskich kursów
obowiązkowych oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
Zaliczenie odbywa się na podstawie raportu zawierającego listę
zaliczonych kursów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Średnia ocen z pierwszych dwóch lat studiów oraz zaangażowanie w dodatkową działalność o charakterze naukowym. W
okresie zapisów na kursy należy przesłać CV.
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Ścieżka naukowa (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6da85162.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ścieżka naukowa adresowana jest do studentów, którzy planują karierę naukową (np. udział w studiach
doktoranckich) lub po prostu interesują się psychologią, jako dyscypliną naukową. Wyselekcjonowane kursy
pozwalają na zdobycie zarówno podstawowej wiedzy i umiejętności istotnych w pracy badawczej, jak i wiedzy
specjalistycznej w obszarze zainteresowań. Każdy z pracowników, których kursy znalazły się na tej ścieżce,
a w szczególności opiekun ścieżki, służą pomocą w wyborze kursów fakultatywnych oraz w pokierowaniu szerzej
rozumianym rozwojem naukowym uczestników ścieżki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 charakter psychologii jako nauki. PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W17 raport

W2 wiedzę na temat cech poznania naukowego
w psychologii i metodologii badań psychologicznych PSYF_K3_W04 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
planować i realizować badania empiryczne
w interesująym go obszarze, analizować wyniki
z użyciem pakietów statystycznych, prezentować
wyniki.

PSYF_K3_U04 raport

U2 biegle korzystać z baz literatury. PSYF_K3_U17 raport

U3
przytoczyć standardy obowiązujące psychologa
w danych okolicznościach i zastosować je
do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-
zawodowych w konkretnej sytuacji.

PSYF_K3_U15 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracować w zespole badawczym oraz ma dobry
kontakt z osobami badanymi.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K17 raport

K2
przygotować prezentację z uwzględnieniem jej
wartości komunikacyjnej oraz punktu widzenia
odbiorcy.

PSYF_K3_K17 raport

K3 student jest otwarty na współpracę z badaczami
z zagranicy. PSYF_K3_K16 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie projektu 10

przygotowanie raportu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Student wybiera i realizuje obowiązkowe i fakultatywne kursy ścieżkowe. Opiekun
ścieżki pomaga w ich doborze i zalicza ścieżkę na podstawie raportu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne raport
Warunkiem zaliczenia ścieżki jest zrealizowanie wszytskich
kursówobowiązkowych oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
Zaliczenie odbywa się na podstawie raportu zawierającego listę
zrealizowanych kursów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Średnia ocen z pierwszych dwóch lat studiów oraz zaangażowanie w dodatkową działalność o charakterze naukowym. W
okresie zapisów na kursy należy przesłać CV.
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Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6daa21df.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna kryteria diagnostyczne zaburzeń okresu
dzieciństwa i adolescencji. PSYF_K3_W14 zaliczenie

W2
mechanizmy i uwarunkowania powstawania
i przebiegu zaburzeń okresu dzieciństwa
i adolescencji.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

W3
student posiada wiedzę z zakresu diagnozy
psychologicznej, metod i narzędzi diagnozy
psychologicznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

PSYF_K3_W13 zaliczenie
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W4 student posiada wiedzę z zakresu psychologii
klinicznej dziecka i psychopatologii rozwojowej.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać objawy zaburzeń okresu dzieciństwa
w odniesieniu do powszechnie obowiązujących
kryteriów diagnostycznych.

PSYF_K3_U14 zaliczenie

U2 wyjaśnić mechanizmy i uwarunkowania powstawania
i przebiegu zaburzeń rozwojowych.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

U3
zaplanować i przeprowadzić diagnozę psychologiczną.
Zna najważniejsze narzędzia diagnostyczne
wykorzystywane w kontekście psychologii klinicznej
dziecka.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U4 uwzględnić dane z diagnozy w doborze i projektowaniu
interwencji psychologicznych.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

U5
krytycznie oceniać metody leczenia zaburzeń
rozwojowych oraz narzędzia diagnostyczne w świetle
dostępnych dowodów naukowych.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów odnosić wiedzę z zakresu rozwoju
człowieka do wyników badań, diagnozy oraz
wyjaśniania zachowań człowieka.

PSYF_K3_K11 zaliczenie

K2 student jest gotowy do nawiązania kontaktu z dziećmi
i młodzieżą.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

K3
traktowania osób w różnym wieku oraz osoby
z zaburzeniami rozwojowymi z szacunkiem
i zrozumieniem.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalistycznej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3
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2. Realizacja pod nadzorem opiekuna kursów obligatoryjnych i fakultatywnych z listy
kursów ścieżkowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie
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Ścieżka psychologii klinicznej dziecka (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6dabf45f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna kryteria diagnostyczne zaburzeń okresu
dzieciństwa i adolescencji.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

W2
mechanizmy i uwarunkowania powstawania
i przebiegu zaburzeń okresu dzieciństwa
i adolescencji.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

W3 student posiada wiedzę z zakresu psychologii
klinicznej dziecka i psychopatologii rozwojowej.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie
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W4
student zna różne metody i narzędzia diagnozy
psychologicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami
i nieprawidłowościami rozwoju.

PSYF_K3_W13 zaliczenie

W5 student zna różne formy pomocy dzieciom i ich
rodzinom. PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać objawy zaburzeń okresu dzieciństwa
w odniesieniu do powszechnie obowiązujących
kryteriów diagnostycznych.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

U2 wyjaśnić mechanizmy i uwarunkowania powstawania
i przebiegu zaburzeń rozwojowych.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

U3
zaplanować i przeprowadzić diagnozę psychologiczną.
Zna najważniejsze narzędzia diagnostyczne
wykorzystywane w kontekście psychologii klinicznej
dziecka.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U4 uwzględnić dane z diagnozy w doborze i projektowaniu
interwencji psychologicznych.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

U5
krytycznie oceniać metody leczenia zaburzeń
rozwojowych oraz narzędzia diagnostyczne w świetle
dostępnych dowodów naukowych.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

U6
student posiada podstawowe umiejętności związane
z udzieleniem pomocy psychologicznej dzieciom
i młodzieży.

PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów odnosić wiedzę z zakresu rozwoju
człowieka do wyników badań, diagnozy oraz
wyjaśniania zachowań człowieka.

PSYF_K3_K11 zaliczenie

K2 student jest gotowy do nawiązania kontaktu z dziećmi
i młodzieżą.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

K3
traktowania osób w różnym wieku oraz osoby
z zaburzeniami rozwojowymi z szacunkiem
i zrozumieniem.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalizacyjnej
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3

2. Realizacja pod nadzorem opiekuna kursów obligatoryjnych i fakultatywnych z listy
kursów ścieżkowych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3

3. Rozliczenie ścieżki specjalizacyjnej na podstawie zrealizowanych zajęć
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie
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Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dadeee5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę z zakresu diagnozy
psychologicznej zaburzeń psychicznych PSYF_K3_W13 zaliczenie

W2 student posiada wiedzę na temat uwarunkowań
zdrowia i zaburzeń psychicznych PSYF_K3_W14 zaliczenie

W3 założenia podstawowych podejść w psychoterapii oraz
podobieństwa i różnice między nimi

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

W4 student zna najważniejsze regulacje prawne
w zakresie zdrowia psychicznego PSYF_K3_W15 zaliczenie
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W5 podstawowe zasady udzielania pomocy w różnych
sytuacjach problemowych PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zaplanować i przeprowadzić diagnozę psychologiczną.
Zna najważniejsze narzędzie diagnostyczne
wykorzystywane w kontekście psychologii klinicznej
i psychologii zdrowia.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2 rozpoznać objawy zaburzeń psychicznych i odnieść je
do podstawowych systemów klasyfikacyjnych PSYF_K3_U14 zaliczenie

U3 zidentyfikować potencjalne przyczyny i mechanizmy
rozwoju zaburzeń psychicznych PSYF_K3_U14 zaliczenie

U4 uwzględnić dane z diagnozy w doborze i projektowaniu
interwencji psychologicznych PSYF_K3_U13 zaliczenie

U5
student posiada podstawowe umiejętności związane
z udzielaniem pomocy psychologicznej w różnych
kontekstach

PSYF_K3_U14 zaliczenie

U6
krytycznie ocenić metody leczenia zaburzeń
psychicznych w świetle dostępnych dowodów
naukowych

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student przejawia gotowość dalszego poszerzania
swojej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii
klinicznej i psychologii zdrowia

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalizacyjnej
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1

2. Realizacja pod nadzorem opiekuna kursów obligatoryjnych i fakultatywnych z listy
kursów ścieżkowych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie
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Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6db080be.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę z zakresu diagnozy
psychologicznej zaburzeń psychicznych PSYF_K3_W13 zaliczenie

W2 student posiada wiedzę na temat uwarunkowań
zdrowia i zaburzeń psychicznych PSYF_K3_W14 zaliczenie

W3 założenia podstawowych podejść w psychoterapii oraz
podobieństwa i różnice między nimi

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

W4 student zna najważniejsze regulacje prawne
w zakresie zdrowia psychicznego PSYF_K3_W15 zaliczenie
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W5 podstawowe zasady udzielania pomocy w różnych
sytuacjach problemowych PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zaplanować i przeprowadzić diagnozę psychologiczną.
Zna najważniejsze narzędzie diagnostyczne
wykorzystywane w kontekście psychologii klinicznej
i psychologii zdrowia.

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2 rozpoznać objawy zaburzeń psychicznych i odnieść je
do podstawowych systemów klasyfikacyjnych PSYF_K3_U14 zaliczenie

U3 zidentyfikować potencjalne przyczyny i mechanizmy
rozwoju zaburzeń psychicznych PSYF_K3_U14 zaliczenie

U4 uwzględnić dane z diagnozy w doborze i projektowaniu
interwencji psychologicznych PSYF_K3_U13 zaliczenie

U5
student posiada podstawowe umiejętności związane
z udzielaniem pomocy psychologicznej w różnych
kontekstach

PSYF_K3_U14 zaliczenie

U6
krytycznie ocenić metody leczenia zaburzeń
psychicznych w świetle dostępnych dowodów
naukowych

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student przejawia gotowość dalszego poszerzania
swojej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii
klinicznej i psychologii zdrowia

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalizacyjnej
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1

2. Realizacja pod nadzorem opiekuna kursów obligatoryjnych i fakultatywnych z listy
kursów ścieżkowych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1
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3. Rozliczenie ścieżki specjalizacyjnej na podstawie zrealizowanych zajęć
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowany kurs: Ścieżka psychologii klinicznej i zdrowia (A)
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Ścieżka psychologii organizacji (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6db26ff8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zdobycie wiedzy o wymaganiach wobec psychologów organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student wie jakie są standardy pracy psychologa
organizacji. PSYF_K3_W15 zaliczenie
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W2 Student rozumie etyczne wymagania wobec
psychologów organizacji. PSYF_K3_W15 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się pojęciami z obszaru
psychologii organizacji. PSYF_K3_U10 zaliczenie

U2 Student potrafi formułować wnioski z analizy literatury
w obszarze psychologia organizacji. PSYF_K3_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do działań zgodnie z wytycznymi
wobec psychologów organizacji. PSYF_K3_K15 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konsultacje planu realizacji ścieżki psychologia organizacji W1, U1

2. Najważniejsze stowarzyszenia zajmujące się psychologią organizacji W1

3. Wymagania wobec psychologów organizacji W1, W2

4. Istotne badania i odkrycia w psychologii organizacji U1, U2

5. Przedstawienie pomysłu na projekt dotyczący wykorzystania wiedzy z psychologii
organizacji W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie
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Ścieżka psychologii organizacji (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6db44b82.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zdobycie wiedzy o wymaganiach wobec psychologów organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student wie jakie są standardy wobec psychologów
organizacji PSYF_K3_W15 zaliczenie
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W2 Student rozumie etyczne wymagania wobec
psychologów organizacji PSYF_K3_W15 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się pojęciami z obszaru
psychologi organizacji PSYF_K3_U10 zaliczenie

U2 Student potrafi formułować wnioski z analizy literatury
w obszarze psychologia organizacji PSYF_K3_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do działań zgodnie z wytycznymi
wobec psychologów organizacji PSYF_K3_K15 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Plan realizacji ścieżki psychologia organizacji W1, W2

2. Najważniejsze stowarzyszenia zajmujące się psychologią organizacji W1

3. Wymagania wobec psychologów organizacji W1, W2

4. Istotne badania i odkrycia w psychologii organizacji U1, U2

5. Przedstawienie pomysłu na projekt dotyczący wykorzystania wiedzy z zakresu
psychologii organizacji W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie
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Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6db61d22.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę środowiska rodzinnego i szkolnego w rozwoju
człowieka. PSYF_K3_W11 zaliczenie

W2
rolę, zadania i funkcje psychologa szkolnego,
pracującego w poradni psychologiczno -
pedagogicznej oraz innych placówkach
wspomagających rozwój dzieci i młodzieży.

PSYF_K3_W11 zaliczenie

W3
najważniejsze regulacje prawne dotyczące zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -
pedagogicznej oraz pracy psychologa w placówkach
oświatowych.

PSYF_K3_W15 zaliczenie



Sylabusy 481 / 710

W4
rolę oraz podstawowe zasady diagnozy zespołu
klasowego oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

W5 student zna podstawowe zasady udzielania wsparcia
i pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

W6
student zna podstawowe obszary psychoprofilaktyki
i psychoedukacji oraz zasady budowania programów
psychoprofilaktycznych i  psychoedukacyjnych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać wiedzę psychologiczną w działaniach
dydaktyczno - wychowawczych. PSYF_K3_U11 zaliczenie

U2 diagnozować sytuacje wychowawcze oraz potrzeby
rozwojowe i  edukacyjne uczniów.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

U3 podjąć działania wspomagające uczniów, nauczycieli
oraz rodziców.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

U4 prowadzić działania psychoprofilaktyczne oraz
promujące rozwój i zdrowie psychiczne.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przejawia gotowość do popularyzowania
wiedzy psychologicznej.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

K2
dalszego poszerzania wiedzy z zakresu psychologii
rozwoju i edukacji oraz rozwijania i doskonalenia
warsztatu pracy psychologa pracującego
w placówkach oświatowych.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalizacyjnej.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

2. Realizacja kursów obligatoryjnych i fakultatywnych z listy kursów ścieżkowych.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowany kurs Psychologia edukacji.
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Ścieżka psychologii rodziny i edukacji (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6db8072b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę środowiska rodzinnego i szkolnego w rozwoju
człowieka. PSYF_K3_W11 zaliczenie

W2
rolę, zadania i funkcje psychologa szkolnego,
pracującego w poradni psychologiczno -
pedagogicznej oraz innych placówkach
wspomagających rozwój dzieci i młodzieży.

PSYF_K3_W11 zaliczenie

W3
najważniejsze regulacje prawne dotyczące zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -
pedagogicznej oraz pracy psychologa w placówkach
oświatowych.

PSYF_K3_W15 zaliczenie
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W4
rolę oraz podstawowe zasady diagnozy zespołu
klasowego oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

W5 student zna podstawowe zasady udzielania wsparcia
i pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

W6
student zna podstawowe obszary psychoprofilaktyki
i psychoedukacji oraz zasady budowania programów
psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać wiedzę psychologiczną w działaniach
dydaktycznych i wychowawczych. PSYF_K3_U11 zaliczenie

U2 diagnozować sytuacje wychowawcze oraz potrzeby
rozwojowe i  edukacyjne uczniów.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

U3 podjąć działania wspomagające uczniów, nauczycieli
oraz rodziców.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

U4 prowadzić działania psychoprofilaktyczne oraz
promujące rozwój i zdrowie psychiczne.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przejawia gotowość do popularyzowania
wiedzy psychologicznej.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

K2
dalszego poszerzania wiedzy z zakresu psychologii
rozwoju i edukacji oraz rozwijania i doskonalenia
warsztatu pracy psychologa pracującego
w placówkach oświatowych.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalizacyjnej.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

2. Realizacja kursów obligatoryjnych i fakultatywnych z listy kursów ścieżkowych
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

3. Rozliczenie ścieżki specjalizacyjnej na podstawie zrealizowanych zajęć.
W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowany kurs: Psychologia rodziny i edukacji (A)
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Ścieżka psychologii sądowej (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6db9db88.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę psychologii sądowej i jej odniesienia
do innych dziedzin psychologii, jak również innych
nauk.

PSYF_K3_W01 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przedstawić charakterystykę psychologii sądowej. PSYF_K3_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii sądowej
w praktyce. PSYF_K3_K01 zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Blok: Konsultacje związane z realizacją ścieżki specjalizacyjnej Psychologia
sądowa. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie Zrealizowanie ustaleń w zakresie trybu realizacji ścieżki specjalizacyjnej.
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Ścieżka psychologii sądowej (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dbbcbb4.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę psychologii sądowej i jej odniesienia
do innych dziedzin psychologii, jak również innych
nauk.

PSYF_K3_W01 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potrafi przedstawić charakterystykę
psychologii sądowej. PSYF_K3_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii sądowej
w praktyce. PSYF_K3_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Blok: Konsultacje związane z realizacją ścieżki specjalizacyjnej Psychologia
sądowa. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie Zrealizowanie ustaleń w zakresie trybu realizacji ścieżki specjalizacyjnej.
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Ścieżka psychologii sportu (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dbdada9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy z zawodnikami różnych dyscyplin - treningu
wspomagającego trening sportowy, treningu psychologicznego czy tzw. coachingu, a także interwencyjnej pracy
indywidualnej z zawodnikiem

C2
Program ma ułatwić orientację w dokonaniach tej nowej dyscypliny psychologii oraz wskazać możliwości
wykorzystania istniejącej wiedzy psychologicznej do stawiania i rozwiązywania problemów, jakie stwarza
człowiekowi aktywność sportowa. Jednocześnie proponowane kursy zapewniają wiedzę objaśniającą istotę
aktywności sportowej i związanych z nią procesów biologicznych.

C3 Warsztaty i praktyki są okazją do zapoznania się z różnymi aspektami treningów sportowych i realnymi
problemami psychologicznymi, jakie ta działalność powoduje.



Sylabusy 491 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada podstawową wiedzę z zakresu: fizjologii
wysiłku sportowego oraz wypoczynku, anatomii
czynnościowej człowieka, biomechaniki sportu, teorii
sportu, psychologii sportu.

PSYF_K3_W05 zaliczenie

W2 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: rozpoznania
problemów psychologicznych w działalności sportowej, PSYF_K3_W13 zaliczenie

W3
Ma wiedzę o zasadach współpracy z zawodnikiem,
grupą sportową z uwzględnieniem wieku rozwojowego,
zasad współpracy z trenerem i sztabem szkoleniowym,

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi sformułować problem, jaki ma zawodnik lub
zespól oraz zbudować program praktycznego
działania.

PSYF_K3_U10 zaliczenie

U2
Potrafi zastosować odpowiednie strategie działania
i przeprowadzić interwencję w sytuacjach związanych
z działalnością sportową (w tym również kryzysową)

PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dostosowuje strategię działania do konkretnej
sytuacji. PSYF_K3_K06 zaliczenie

K2
Uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości
zawodnika, specyfikę dyscypliny, okres treningowy
oraz poziom sportowy

PSYF_K3_K09 zaliczenie

K3
Posiadając podstawy wiedzy z zakresu nauk o sporcie,
prawidłowo komunikuje się z zawodnikami oraz
sztabem szkoleniowym.

PSYF_K3_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalistycznej W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

2. Realizacja pod nadzorem opiekuna kursów z listy kursów ścieżkowych W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie Zrealizowanie ustaleń w zakresie trybu realizacji ścieżki specjalizacyjnej
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Ścieżka psychologii sportu (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dc04e00.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy z zawodnikami różnych dyscyplin - treningu
wspomagającego trening sportowy, treningu psychologicznego czy tzw. coachingu, a także interwencyjnej pracy
indywidualnej z zawodnikiem

C2
Program ma ułatwić orientację w dokonaniach tej nowej dyscypliny psychologii oraz wskazać możliwości
wykorzystania istniejącej wiedzy psychologicznej do stawiania i rozwiązywania problemów, jakie stwarza
człowiekowi aktywność sportowa. Jednocześnie proponowane kursy zapewniają wiedzę objaśniającą istotę
aktywności sportowej i związanych z nią procesów biologicznych.

C3 Warsztaty i praktyki są okazją do zapoznania się z różnymi aspektami treningów sportowych i realnymi
problemami psychologicznymi, jakie ta działalność powoduje.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Posiada podstawową wiedzę z zakresu: fizjologii
wysiłku sportowego oraz wypoczynku, anatomii
czynnościowej człowieka, biomechaniki sportu, teorii
sportu, psychologii sportu.

PSYF_K3_W05 zaliczenie

W2 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: rozpoznania
problemów psychologicznych w działalności sportowej, PSYF_K3_W13 zaliczenie

W3
Ma wiedzę o zasadach współpracy z zawodnikiem,
grupą sportową z uwzględnieniem wieku rozwojowego,
zasad współpracy z trenerem i sztabem szkoleniowym,

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi sformułować problem, jaki ma zawodnik lub
zespól oraz zbudować program praktycznego
działania.

PSYF_K3_U10 zaliczenie

U2
Potrafi zastosować odpowiednie strategie działania
i przeprowadzić interwencję w sytuacjach związanych
z działalnością sportową (w tym również kryzysową)

PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dostosowuje strategię działania do konkretnej
sytuacji. PSYF_K3_K06 zaliczenie

K2
Uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości
zawodnika, specyfikę dyscypliny, okres treningowy
oraz poziom sportowy

PSYF_K3_K09 zaliczenie

K3
Posiadając podstawy wiedzy z zakresu nauk o sporcie,
prawidłowo komunikuje się z zawodnikami oraz
sztabem szkoleniowym.

PSYF_K3_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenie z opiekunem indywidualnego planu realizacji ścieżki specjalistycznej W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

2. Realizacja pod nadzorem opiekuna kursów z listy kursów ścieżkowych W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie Zrealizowanie ustaleń w zakresie trybu realizacji ścieżki specjalizacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wcześniejsza lub równoległa realizacja kursu "Ścieżka psychologii sportu (A)"
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Ścieżka psychoterapii (A)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dc2422b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia psychoterapii
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada podstawowe umiejętności niezbędne do nauki
zawodu psychoterapeuty

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student gotów jest do pogłębiania swej wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie psychoterapii

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Student realizuje kursy podstawowe i wybrane dodatkowe z listy kursów
ścieżkowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ścieżka specjalizacyjna przygotowana jest z myślą o studentach zamierzających w przyszłości podjąć szkolenie w zakresie
psychoterapii
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Ścieżka psychoterapii (B)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dc4207b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje indywidualne: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia psychoterapii
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada podstawowe umiejętności niezbędne do nauki
zawodu psychoterapeuty

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student gotów jest do pogłębiania wiedzy
i umiejętności praktycznych w zakresie psychoterapii

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konsultacje indywidualne 15

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Student realizuje kursy podstawowe i wybrane dodatkowe z listy kursów
ścieżkowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje indywidualne zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ścieżka specjalizacyjna przygotowana jest z myślą o studentach zamierzających w przyszłości podjąć szkolenie w zakresie
psychoterapii
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Świadomość w ujęciu kognitywistycznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dc68fd2.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB20

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w problematykę współczesnych teorii i badań związanych
z problematyką świadomości. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi koncepcjami
filozoficznymi, głównymi pytaniami, na które starają się odpowiedzieć badacze zajmujący się tematyką
świadomości oraz prześledzić metodologię wybranych ujęć badawczych. Pierwsza część kursu poświęcona będzie
filozoficznym sporom dotyczącym definicji i funkcji świadomości, a także analizie relacji między subiektywnym,
pierwszoosobowym doświadczeniem i procesami neuronalnymi. W tym kontekście dyskutować będziemy
problem jednorodności świadomości (por. np. Block). Analizie poddana zostanie również zależność między
świadomością i samoświadomością (w tym świadomością własnego ciała, por. Metzinger). W drugiej części kursu
przyjrzymy się neurobiologicznym teoriom świadomości dyskutując możliwość identyfikacji neuronalnych
korelatów świadomości. Dyskutować będziemy modele postulujące zarówno lokalny jak i globalny charakter
proponowanych mechanizmów neuronalnych (np. modele Dehaene i Lamme). Analizie poddane zostaną również
przykłady klinicznych przypadków zaburzeń świadomości. Trzecia część kursu poświęcona będzie prezentacji
poznawczych modeli świadomości (np. modele Kouidera i Cleeremansa). Analizie poddana zostanie relacja
pamięci roboczej, uwagi i świadomości. Przestawione zostaną również wybrane paradygmaty badawcze i metody
pomiaru poziomu uświadomienia świadomych treści. Celem tej części kursu będzie wykazanie wkładu badań
poznawczych i interdyscyplinarnych w dyskusję dotyczącą mechanizmu formowania się świadomego
doświadczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teorie i paradygmaty badawcze w dziedzinie badań
nad świadomością PSYF_K3_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 poddać krytycznej analizie współczesne teorie
świadomości PSYF_K3_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat roli świadomości w wyjaśnianiu
zachowania człowieka PSYF_K3_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Świadomość – problemy filozoficzne: Spory wokół definicji świadomości. Funkcja
świadomości (świadomość jako epifenomen?). Czy mózg może generować
świadome doznania? Jedna czy wiele świadomości? Ujęcie treściowe i procesualne
świadomości. Subiektywność doznań świadomych (fenomenologia, qualia).
Pomiędzy fizykalizmem a dualizmem (argumenty Mary, zombie). Świadomość i
samoświadomość (świadomość własnego ciała, analiza doznań zmysłowych).
Sztuczna świadomość.

W1, U1, K1

2.

Świadomość w ujęciu neurobiologicznym
Neuronalne korelaty świadomości; neuronalne podstawy świadomej percepcji i
uwagi; Jak rozróżnić uwagę od świadomości? Neuronalne podstawy
stopniowalności świadomości. Global neuronal workspace theory; Świadomość a
pobudzenie. Zaburzenia świadomości (minimalne stany świadomości, stany
wegetatywne. locked-in syndrome).

W1, U1, K1

3.

Świadomość a procesy przetwarzania informacji
Poznawcze mechanizmy świadomości – znaczenie procesów przetwarzania
informacji. Świadomość fenomenologiczna w badaniach percepcji. Relacja pamięci
roboczej i świadomości. Metodologia wybranych paradygmatów badawczych
(m.in. change blindness, sequence learning, rubber hand, binocular rivalry).
Metody pomiaru poziomu uświadomienia reprezentacji wiedzy (szacowanie
pewności, post-decision wagering, poczucie ciepła, procesura rozszczepiania
procesów). Granice świadomości i nieświadomości w ujęciu poznawczym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny
egzamin pisemny z lektury i informacji dyskutowanych na zajęciach (w
formie pytań otwartych punktowanych na skali 0-2, do zaliczenia będzie
potrzebna co najmniej połowa punktów możliwych do uzyskana w teście)

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną analizę tekstów
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Techniki narracyjne w pomocy psychologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dc8759e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB18

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatu będzie zapoznanie studentów z tematyką narracji i technik narracyjnych jako narzędzia pracy
psychologa udzielającego pomocy psychologicznej. Podczas zajęć podjęte zostanie również zagadnienie języka,
mowy i pisma jako form narracji i ich roli, gdy techniki narracyjne służą do pomocy psychologicznej. W tym celu
zapoznają się z podstawowymi koncepcjami z zakresu pragmatyki jezyka pokazującymi, iż akty mowy spełniają
różne funkcje poza przekazywaniem treści. W trakcie warsztatów studenci będą rozpoznawać okoliczności
pomocy psychologicznej, w których język, mowa, rozmowa i narracja są drogami poznawania i oddziaływania
na osobę, której udziela się pomocy psychologicznej oraz ćwiczyć umiejętność korzystania z narracji i mowy, jako
narzędzi pracy psychologa. Zamysłem warsztatu jest nauka poprzez doświadczenie samodzielnie podejmowanej
aktywności (mówienia, rozmawania, opowiadania, tworzenia narracji), bycia odbiorcą działania innych studentów
i wspólną refleksję nad tym doświadczeniem. W tym celu studenci pracować będą na podstawie trzech technikh
wykorzystywanych w pomocy psychologicznej: treningu relaksacyjnym, bajce terapeutycznej (dla dzieci
i dorosłych) i rozmowie psychologicznej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę dotyczącą charakteru
i zastosowań technik narracyjnych jako narzędzia
pracy psychologa zajmującego się promocją zdrowia,
profilaktyką i udzielającego pomocy psychologicznej
w zakresie zdrowia psychicznego. Rozumie ich zalety
i ograniczenia w pracy psychologa z różnymi grupami
odbiorców promocji zdrowia, profilaktyki i pomocy
psychologicznej.

PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować różne techniki narracyjne i zaplanować ich
stosowanie w ramach interwencji związanych
z promocją zdrowia, profilaktyką i pomocą
psychologiczną w zakresie zdrowia psychicznego
skierowanymi do różnych grup odbiorców.

PSYF_K3_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zastosowania technik narracyjnych w związku
z udzielaniem pomocy psychologicznej w nagłych
przypadkach, a także w związku z ochroną i promocją
zdrowia psychicznego własnego i innych osób.

PSYF_K3_K14 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Narracja - wprowadzenie. W1, U1, K1
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2. Wykorzystanie narracji w psychologii i pomocy psychologicznej. W1, U1, K1

3. Mowa jako narzędzie pracy psychologa. Warsztat pracy z językiem i mową. W1, U1, K1

4. Mowa jako narzędzie pracy psychologa. Warsztat emisji głosu. W1, U1, K1

5.
Techniki relaksacyjne w pomocy psychologicznej - wprowadzenie. Różne techniki
treningu relaksacyjnego, różne konteksty wykorzystywania treningu
relaksacyjnego w pomocy psychologicznej.

W1, U1, K1

6. Techniki relaksacyjne - warsztat. W1, U1, K1

7.
Bajka i opowieść terapeutyczna - wprowadzenie. Różne konteksty
wykorzystywania bajki terapeutycznej w pomocy psychologicznej, odbiorcy bajki
terapeutycznej w różnym wieku.

W1, U1, K1

8. Bajka i opowieść terapeutyczna - warsztat. W1, U1, K1

9. Biblioterapia. W1, U1, K1

10.
Wywiad narracyjny - wprowadzenie. Wykorzystanie wywiadu narracyjnego w
badaniach jakościowych i w pomocy psychologicznej. Różne techniki wywiadu
narracyjnego.

W1, U1, K1

11. Wywiad narracyjny - warsztat. Przeprowadzanie wywiadów narracyjnych. W1, U1, K1

12. Wywiad narracyjny - warsztat. Analiza wywiadów narracyjnych. W1, U1, K1

13. Rozmowa psychologiczna - dyskusja nad tekstami. Tworzenie mapy pojęć
rozmowy psychologicznej. W1, U1, K1

14. Rozmowa psychologiczna - warsztat W1, U1, K1

15. Rozmowa psychologiczna - warsztat. Podsumowanie zajęć. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, warsztaty

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

Dwie krótkie prace pisemne (zadania domowe w trakcie semestru): 1.
przygotowanie samodzielnie według podanych zasad tekstu treningu
relaksacyjnego i odczytanie go w trakcie zajęć 2. skomponowane
samodzielnie dwie krótkie bajki terapeutyczne dostosowane do wieku i
potrzeby psychologicznej odbiorcy i odczytanie ich w trakcie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo dla osób realizujących ścieżkę "Psychologia zdrowia" lub "Psychoterapia". W przypadku wiekszej niż limit
ilości zgłoszeń, pierwszeństwo dla osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą lub dobrą z kursu "Metodologia II - metody
analizy jakościowej".
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Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dca7509.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest wprowadzenie studentów w praktyczne aspekty terapii poznawczo-behawioralnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu diagnozy
psychologicznej w terapii poznawczo-behawioralnej;
rozpoznaje jej specyfikę w odniesieniu do innych
modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej);zna
podstawowe metody diagnozowania problemów
psychicznych w odniesieniu do modelu poznawczego,
zna podstawowe metody wykorzystywane w ocenie
postępów terapii poznawczo-behawioralnej

PSYF_K3_W13 projekt

W2

absolwent zna i rozumie wiedzę dotyczącą zdrowia
psychicznego w paradygmacie poznawczo-
behawioralnym; zna ogólny model pozanwczy
zaburzeń oraz modele podstawowych zaburzeń;
rozumie relację między korzystaniem z protokołów
a pracą terapeutyczną opartą o konceptualizację
poznawczą, rozumie różnice i specyfikę pracy
w terapeutycznej w podejściach poznawczo-
behawioralnych w kontekście indywidualnym, par oraz
grupowym, zna i rozumie podstawowe różnice
w pomiędzy różnymi podejściami w obrębie terapii
poznawczo-behawioralnych oraz terapii poznawvczo-
behawioralnej w różnych kontekstach,

PSYF_K3_W14 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić proces
diagnostyczny potrzebny do przygotowania
konceptualizacji poznawczej problemu; zna
podstawowe narzędzia diagnozy w terapii poznawczo-
behawioralnej i potrafi dokonać wyboru najbardziej
adekwatnego narzędzia;

PSYF_K3_U13 projekt

U2

absolwent potrafi rozpoznać istotne z punktu widzenia
modelu poznawczego informacje dotyczące: myślenia,
emocji, reakcji fijologicznych i zachowania, potrafi
stworzyć podsatwową konceptualizację i przekazać ją
pacjentowi, potrafi przeprowadzić psychoedukację
na temat modelu poznawczego oraz wybranych
technik terapeutycznych, potrafi korzystać z literatury
i doniesień z badań w przygotowywaniu
konceptualizacji

PSYF_K3_U14 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent uznaje diagnozowanie i tworzenie
konceptualizacji poznawczej za proces stawiania
i testowania hipotez oparty o zasadę empiryzmu
zakłądającego współpracę z pacjentem, uznaje
istotność akceptowalności konceptualizacji przez
pacjenta dla powodzenia leczenia

PSYF_K3_K13 projekt

K2

docenia potrzebę korzystania z lietratury i doniesień
z badań oraz stosowania praktyki opartej o dowody
naukowe, rozumie, że korzytanie z badań nad
skutecznością terapii może być pomocne
w dopasowaniu leczenia do problemu pacjent, rozumie
potrzebę oraz zasadność istnienia stowarzyszeń
i instytucji promoujących oraz kontrolujących
wykonywanie usług terapeutycznych

PSYF_K3_K14 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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warsztaty 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczny i instytucjonalny kontekst terapii pozanwczo-behawioralnej (TPB) w
Polsce i na Świecie. Nurty w obrębie TPB. W2, K2

2. Badania nad skutecznością TPB i wykorzystanie ich w praktyce klinicznej. W1, W2, U2, K2

3. Psychoterapia poznawczo-behawioralna oparta o sformułowanie przypadku a
protokoły terapeutyczne. W1, W2, U1, U2

4. Techniki poznawcze i behawioralne w praktyce. Analiza nagrania sesji
terapeutycznej. W2, U2, K1

5. Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin. W2, U2

6. Grupowa terapia poznawczo-behawioralna. W2, U2, K1

7. Grupowe treningi umiejętności oraz autoterapia. W2, U2

8. Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej W2, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt Praca zaliczeniowa: Przygotowanie posteru koneferencyjnego
przeglądowego lub zawierajacego doniesienie z badań własnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów naukowych i rozumienie wystąpień naukowych. Zaliczenie
zajęć z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osobowości w semestrze zimowym. W przypadu dużej liczby
zainteresowanych o przyjęciu na kurs decyduje średnia arytmetyczna ocen z prerekwizytów.
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Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dcc5f9b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie uczetsników do specyfiki leczenia zaburzeń osbowości w terapii poznawczo-
behawioralnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 modele poznacze modele zaburzeń osobowości. PSYF_K3_W08 projekt
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W2
rolę specyficzności poznawczej w leczeniu zaburzeń
osobowości oraz wykorzystanie konceptualizacji
poznawczej w leczeniu zaburzeń osobowości.

PSYF_K3_W14 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

sprawnie posługuje się językiem poznawczym
z zakresu psychologii osobowości; potrafi
zinterpretować zachowania osób w odniesieniu do ich
schematów poznawczych oraz stosowanych strategii
behawioralnych.

PSYF_K3_U08 projekt

U2

absolwent potrafi potrafi rozpoznać specyficzne
zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji,
motywacji w odniesieniu do poszczególnych
poznawczych modeli zaburzeń osobowości, potrafi
rozpoznać objawy zaburzeń w odniesieniu
do systemów klasyfikacyjnych;

PSYF_K3_U14 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do interpretacji zachowań osób
z zaburzeniami osobowości w kategoriach poznawczo-
behawioralnych koncepcji i modeli osobowości; uznaje
względną stabilność i spójność zachowania człowieka;
uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania,
równoważąc czynniki sytuacyjne i osobowościowe
w jego wyjaśnianiu;

PSYF_K3_K08 projekt

K2

absolwent osoby rozumie osoby z zaburzeniam
oosbowości, unikając stereotypów i uprzedzeń; potrafi
nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej
wsparcia i pomocy psychologicznej; uznaje możliwość
i zasadność stosowania terapii poznawczo-
behawioralnej w leczeniu zaburzeń osobowości.

PSYF_K3_K14 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Poznawcza koncepcja osobowości – schemat poznawczy, przekonania kluczowe,
wczesne nieadaptacyjne schematy. W1, W2, U1

2. Konceptualizacja poznawcza w leczeniu zaburzeń osobowości. W2, U1, U2, K2

3. Specyfika terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osobowości. Techniki i
strategie. W2, U1, K2

4. Specyfika terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osobowości. Przymierze i
relacja terapeutyczne. W2, U1, K2

5. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości zależnej. W1, W2, U2, K1

6. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości unikającej. W1, U1, U2, K1

7. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. W1, W2, U1, U2, K1

8. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości depresyjnej. W1, W2, U1, U2, K1

9. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości paranoicznej,
schizoidalnej i schizotypowej W1, W2, U1, U2, K1

10. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości bierno-agresywnej. W1, W2, U1, U2, K1

11. Terapia poznawczo-behawioralna narcystycznego zaburzenia osobowości. W1, W2, U1, U2, K1

12. Terapia poznawczo-behawioralna histrionicznego zaburzenia osobowości. W1, W2, U1, U2, K1

13. Terapia poznawczo-behawioralna antyspołecznego zaburzenia osobowości. W1, W2, U1, U2, K1

14. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia osobowości borderline. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt Przygotowanie sformułowania przypadku na podstawie otrzymanego
opisu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość jężyka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem artykułów naukowych w tym języku. W
przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc o przyjeciu na kurs decyduje średnia ocen z psychopatologii i
psychologii poznawczej I i II.
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The psychology of the refugee ‘’crisis’’
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595314948.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The overall aim of this course is to address the psychological aspects of the present ‘humanitarian crisis’. The
humanitarian crisis can be seen from the perspective of the refugees, what they experience, why they flee, the
mental health of refugees, refugees in European refugee camps and also from the perspective of the host
citizens in terms of refugee acceptance. The course will thus focus on various aspects of the situation of refugees
and also various antecedents and consequences of the so-called refugee crisis in the society. Antecedents will
include values, attitudes, motivations and ideologies. Consequences would include concepts of dehumanisation,
integration policies, pro-social behaviour and so on. The class will be structured as lectures with recommended
readings. There will also be workshops and discussions in class. The classes will be interactive with
movie/documentary screenings, field trip and engage in a conversation via skype with refugees. We will primarily
follow research articles on particular topics and references will be provided for the same.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Students should understand the nuances of the
situation of refugees PSYF_K3_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students be able to apply social psychology
knowledge to understanding this humanitarian crisis PSYF_K3_U10 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students are ready to develop the skill to plan a social
awareness event PSYF_K3_K10 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. psychological aspects of the situation of refugees W1

2. concepts of dehumanisation U1

3. pro-social behaviour U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny

There will be a multiple-choice exam with one 250-word essay. The exam
will consist of a number of questions of which you will have to select one
to answer. These questions will be answerable based on the discussions
we held in class, the handouts prepared by presenters, and your
thoughtful reflection

Wymagania wstępne i dodatkowe
Fluency in English.
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Trauma dziecięca
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dce4258.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB23

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, warsztaty: 10

Liczba
punktów ECTS
2.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem traumy oraz jej możliwymi skutkami krótko
i długoterminowymi u dzieci i młodzieży. W programie znajdą się elementy teoretyczne oraz praktyczne,
potrzebne do pracy indywidualnej z dzieckiem, pracy grupowej oraz współpracy z opiekunami dzieci. Szeroko
omówiony zostanie wpływ traumy wczesnodziecięcej na kształtowanie się stylu przywiązania, specyfika zespołu
stresu pourazowego (PTSD) u dzieci szkolnych oraz metody leczenia traumy u dziecka, w tym techniki
poznawczo-behawioralne (program Trauma Focused CBT). Kurs nie uczy bezpośrednio prowadzenia terapii, ale
uczestnicy będą mogli doświadczyć sesji symulowanych oraz ćwiczeń i technik proponowanych pacjentom. Teoria
ilustrowana będzie nagraniami sesji terapeutycznych i opisami przypadków klinicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zdrowie psychiczne, diagnoza psychologiczna PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 proces diagnozy i doboru metody leczenia
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kompetencje emocjonalne, etyka pracy, promocja
zdrowia psychicznego

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

warsztaty 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 23

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicja traumy i traumatycznego zdarzenia, specyfika traumy interpersonalnej.
Wprowadzenie do tematyki kursu. Przedstawienie się uczestników i ich oczekiwań
co do przebiegu zajęć. Przedstawienie programu i wymagań dotyczących
zaliczenia. Zasada tajemnicy omawianych przypadków klinicznych i osobistych
treści wnoszonych przez uczestników.

W1, K1

2.
Objawy, kryteria diagnostyczne PTSD, specyfika traumy u dziecka, czynniki ryzyka
i czynniki chroniące. Rozumienie objawów w podejściu poznawczo-behawioralnym
– konwersatorium w oparciu o lekturę.

W1, U1



Sylabusy 517 / 710

3.
Wpływ traumy na kształtowanie się wzoru przywiązania u dziecka.
Długoterminowe skutki traumy. Metody leczenia PTSD – konwersatorium w
oparciu o lekturę.

W1, U1, K1

4.
Diagnoza dziecka po sytuacji urazowej – kontakt z rodzicem/ami, analiza
dokumentów, nawiązywanie kontaktu z dzieckiem, wywiad rozwojowy,
obserwacja, testy psychologiczne – konwersatorium w oparciu o lekturę.

U1

5. Pierwsze spotkanie z dzieckiem, budowanie przymierza terapeutycznego z
dzieckiem i jego opiekunem/ami - zajęcia warsztatowe. U1, K1

6. Techniki terapii indywidualnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – analiza
przypadków klinicznych. W1, U1

7. Specyfika pracy z dzieckiem, które doświadczyło przemocy domowej, czyli
interpersonalnej traumy długoterminowej – analiza przypadków klinicznych U1

8. Specyfika pracy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie – analiza przypadków
klinicznych. U1

9.
Grupowa terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na leczeniu traumy
dla dzieci z zespołem stresu pourazowego: Trauma Focused – CBT, opracowana
przez Anna Freud Centre w Londynie. Założenia metody, zasady kwalifikacji do
grupy, kryteria wykluczające – zajęcia ilustrowane nagraniami z sesji grupowych.

W1

10.
Psychoedukacja i relaksacja w procesie terapii dziecka po urazie, znaczenie
współpracy z opiekunami i włączenie ich w pomoc dziecku – zajęcia warsztatowe,
ilustrowane nagraniami z sesji grupowych.

W1, U1

11. Trójkąt poznawczy (uczucia, myśli, zachowanie) w pracy z dzieckiem i jego
opiekunami - zajęcia warsztatowe, ilustrowane nagraniami z sesji grupowych. W1, U1

12.
Narracja o traumie – struktura, znaczenie monitorowania pobudzenia dziecka,
ocena kliniczna potrzebna do zapobiegania wtórnej wiktymizacji - zajęcia
warsztatowe.

W1, U1, K1

13. Znaczenie wsparcia społecznego dziecka po urazie, rozwiązywanie konkretnych
problemów i rzutowanie się w przyszłość - zajęcia warsztatowe. U1

14.
Specyfika i ryzyko kontaktu z dzieckiem po urazie i jego opiekunami. Obciążenia
psychiczne psychologa/psychoterapeuty podejmującego pracę w tym obszarze.
Znaczenie szkolenia, odporności na stres i superwizji pracy.

W1, K1

15.
Zakres odpowiedzialności prawnej związanej z terapią dziecka (prowadzenie
dokumentacji, informowanie rodziców o przebiegu terapii, informowanie służb w
sytuacjach przemocy wobec dzieci, przesłuchanie w sądzie). Podsumowanie
kursu.

W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny

warsztaty

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo dla studentów ścieżki specjalizacyjnej: Psychoterapia i studentów wyższych roczników. Dodatkowe kryterium:
ocena końcowa z kursu „Psychologia zaburzeń”.
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Trening pamięci
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595246621.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką treningów pamięci i jej wspomagania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie specyfikę treningów pamięci
i sposobów jej wspomagania PSYF_K3_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi zaprojektować trening pamięci oraz
prawidłowo go przeprowadzić PSYF_K3_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do efektywnego wykorzystania
treningu pamięci w praktyce PSYF_K3_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
3.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Trening pamięci i jego specyfika W1

2. Identyfikacja i analiza potrzeb treningowych. Określanie celów treningu W1, U1

3. Dobór treści i metod oraz tworzenie scenariusza treningu pamięci W1, U1

4. Organizacja i realizacja treningu pamięci W1, U1, K1

5. Prowadzenie i ocena sesji treningu pamięci U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie

warsztaty zaliczenie
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Trening twórczego myślenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dd103de.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB08

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest praktyczna prezentacja metod stymulowania aktywności twórczej jednostki w ramach treningów
grupowych, oraz zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i wyrobienie podstawowych umiejętności
związanych z planowaniem i prowadzeniem treningów twórczego myślenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada podstawową wiedzę z zakresu
czynników stymulujących i hamujących twórczość
(kreatywność) indywidualną i w pracy grupowej.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10

zaliczenie

W2 student zna zasady projektowania treningów
twórczego myślenia.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10

zaliczenie

W3 student zna wybrane techniki twórczego myślenia.
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10

zaliczenie

W4
student zna podstawowe techniki pracy z grupą
w zakresie integracji, komunikacji i budowania
poczucia bezpieczeństwa w grupie twórczego
myślenia.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać czynniki stymulujące i hamujące twórczość
(kreatywność) indywidualną i w grupie.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10

zaliczenie

U2
zaprojektować krótki warsztat z zakresu rozwijania
twórczego myślenia i przedstawić go w formie
konspektu.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10

zaliczenie

U3
poprowadzić krótki warsztat z zakresu rozwijania
twórczego myślenia dla początkujących grup
odbiorców.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zaprojektowania i przeprowadzenia krótkiego
warsztatu z zakresu rozwijania twórczego myślenia
przeznaczonego dla początkujących grup odbiorców.

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

przygotowanie projektu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Integracja grupy W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

2. Komunikacja i współpraca w grupie twórczego myślenia W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

3. Dokonywanie skojarzeń W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

4. Metaforyzowanie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5. Rozumowanie indukcyjne W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6. Abstrahowanie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7. Rozumowanie dedukcyjne W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

8. Transformowanie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9. Warsztat 1 przygotowany i poprowadzony przez studentów. Omówienie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

10. Warsztat 2 przygotowany i poprowadzony przez studentów. Omówienie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

11. Warsztat 3 przygotowany i poprowadzony przez studentów. Omówienie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

12. Warsztat 4 przygotowany i poprowadzony przez studentów. Omówienie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

13. Warsztat 5 przygotowany i poprowadzony przez studentów. Omówienie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

14. Warsztat 6 przygotowany i poprowadzony przez studentów. Omówienie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

15. Podsumowanie zasad i technik pracy z grupą. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

Zaliczanie na podstawie (1) przygotowania pisemnego konspektu
autorskiego projektu warsztatu, (2) przeprowadzenia zaprojektowanego
warsztatu, (3) sporządzania pisemnego raportu z jego przebiegu, (4)
obecności na zajęciach. Nieobecność na zajęciach przekraczająca 1 dzień
warsztatowy, ale nie przekraczająca 50% godzin zajęciowych, wymaga
zaliczenia w formie dodatkowej pracy pisemnej (min. 8 stron
standardowego arkusza) na zadany temat. Nieobecność przekraczająca
50% godzin zajęciowych skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Prerekwizyty: "Psychologia twórczości". W razie konieczności selekcja uczestników na podstawie ocen z przedmiotu
"Psychologia twórczości" oraz wyników procedury selekcyjnej. Pierwszeństwo udziału dla osób realizujących ścieżkę
"Psychologia organizacji i reklamy". Terminy zajęć są ustalane wspólnie ze studentami na początku semestru. Zajęcia
odbywają się w trybie weekendowym (dwa weekendy).
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Twórcze programy w edukacji.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dd2e416.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-ZB11

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami projektowania programów edukacyjnych, rozwijających
kreatywność.

C2 Zapoznanie studentów z  istniejącymi na rynku edukacyjnym programami twórczymi.

C3 Ćwiczenie i wsparcie w samodzielnym konstruowaniu twórczych programów edukacyjnych przez studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 studenci znają podstawy teoretyczne projektowania
programów edukacyjnych, rozwijających kreatywność.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W09 projekt

W2 studenci znają istniejące na rynku edukacyjnym
programy twórcze.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W11 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
studenci potrafią samodzielnie konstruować twórcze
programy edukacyjne z uwzględnieniem grupy
odbiorców, celów, przebiegu i ewaluacji.

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U11 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie twórczości w psychologii i pedagogice. W1

2. Kreatywność, twórczość i inne uzdolnienia W1

3. Kompetencje twórcze W1

4. Cele dydaktyczne w zajęciach twórczych. twórczość a edukacja. W1

5. Twórczość dziecięca - charakterystyka rozwojowa W1

6. Zasady prowadzenia lekcji twórczości W1

7. Przegląd programów rozwijających twórczość W2

8. Prezentacje projektów przygotowanych przez studentów U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną



Sylabusy 526 / 710

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Ocena autorskiego programu edukacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo w przyjmowaniu na kurs mają studenci V roku. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Udział w badaniach naukowych w psychologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dd4dec4.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-N02

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student porównuje schematy prowadzenia badań
empirycznych PSYF_K3_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student stosuje paradygmaty badań empirycznych PSYF_K3_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ocenia adekwatność użycia konkretnych
paradygmatów badań empirycznych PSYF_K3_K04 zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

wykonanie ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kurs polega na uczestnictwie studentów w badaniach prowadzonych w IPs przez
kadrę naukową Instytutu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie
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Usłyszeć niewypowiedziane – wewnętrzna praca psychoterapeuty jako
podstawowe narzędzie leczenia w procesie psychoterapii.

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.5cc6f6dd6c08f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB24

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i podstawowymi elementami procesu terapeutycznego,
w szczególności zadaniami i wyzwaniami związanymi z rolą psychoterapeuty, potencjalnymi źródłami wiedzy
o pacjencie umożliwiającymi budowanie hipotez i interwencji psychoterapeutycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna i rozumie podstawy diagnozy
psychoterapeutycznej PSYF_K3_W13 egzamin pisemny,

zaliczenie

W2 posiada wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia
psychicznego i czynników je wspierających PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,

zaliczenie

W3
jest świadomy/a najpoważniejszych dylematów
etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
psychologa

PSYF_K3_W15 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację
psychologiczną; PSYF_K3_U13 egzamin pisemny,

zaliczenie

U2 potrafi potrafi rozpoznać zaburzenia procesów
psychicznych: myślenia, emocji, motywacji PSYF_K3_U14 egzamin pisemny,

zaliczenie

U3
umie przytoczyć standardy obowiązujące psychologa
w danych okolicznościach i zastosować je
do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-
zawodowych w konkretnej sytuacji

PSYF_K3_U15 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uznaje proces diagnozy za szczególną postać
interakcji międzyosobowej PSYF_K3_K13 egzamin pisemny,

zaliczenie

K2 nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej
wsparcia i pomocy psychologicznej PSYF_K3_K14 egzamin pisemny,

zaliczenie

K3
przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu
zawodu psychologa; z szacunkiem i życzliwością
odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie
podejmowania działań zawodowych

PSYF_K3_K15 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 30

warsztaty 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zagadnienia wstępne. Proces szkolenia psychoterapeuty w Polsce (Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne). W3, U3, K3

2. Proces psychoterapeutyczny - podstawowe pojęcia i zagadnienia praktyczne. W2, W3, U2, U3, K2, K3

3. Diagnoza kliniczna jako podstawowe narzędzie w pracy psychoterapeutycznej -
analiza przypadków (2 kolejne zajęcia). W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zajęcia warsztatowe - pierwsze spotkanie, wywiad kliniczny w procesie
psychoterapii.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. Analiza przypadku - warsztat. U1, U2, K1, K2, K3

6. Proces psychoterapeutyczny - rola terapeuty w relacji psychoterapeutycznej. W2, W3, U2, U3, K2, K3

7. Proces psychoterapeutyczny - siły oddziałujące na psychoterapeutę (2 kolejne
zajęcia). W3, U2, U3, K2, K3

8. Rozpoznanie i praca z przeciwprzeniesieniem. W2, W3, U2, U3, K2, K3

9. Rozpoznanie i praca z przeciwprzeniesieniem - analiza procesu
psychoterapeutycznego - warsztat. U2, U3, K2, K3

10. Zawód psychoterapeuty - zagrożenia, dylematy, troska. W3, U3, K3

11. Korzystanie z superwizji. W2, W3, U3, K2, K3

12. Podsumowanie, dyskusja. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwiów

warsztaty zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności
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Uzależnienia behawioralne - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dd8c498.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB36

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna najważniejsze modele wyjaśniające
genezę i utrzymywanie się uzależnień behawioralnych PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,

prezentacja

W2
student posiada wiedzę na temat biologicznych,
psychologicznych i społeczno-kulturowych
uwarunkowań i czynników ryzyka uzależnień
behawiorlanych

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,
prezentacja

W3 student zna kryteria diagnostyczne rozpoznawania
poszczególnych uzależnień behawioralnych PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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W4 student zna podstawowe metody diagnozy uzależnień
behawioralnych PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić diagnozę uzależnień behawioralnych
i na jej podstawie zaplanować interwencję
terapeutyczną

PSYF_K3_U13 zaliczenie

U2 sporządzić opinię na podstawie przeprowadzonej
diagnozy PSYF_K3_U13 zaliczenie

U3
wskazać biologiczne, psychologiczne i społeczno-
kulturowe przyczyny uzależnień i czynniki je
podtrzymujące

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązać kontakt z osobą uzależnioną PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 zaliczenie

K2 krytycznie ocenić własne działania diagnostyczne
i interwencyjne

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15 zaliczenie

K3 student rozumie i uznaje konieczność poddawania się
superwizji w pracy terapeutycznej PSYF_K3_K15 zaliczenie

K4
student rozumie potrzebę rozszerzania i ciągłego
aktualizowania wiedzy z zakresu uzależnień
behawioralnych

PSYF_K3_K15 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

warsztaty 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uzależnienia od substancji a uzależnienia behawioralne. Uzależnienia od
czynności w klasyfikacjach diagnostycznych W1, W3, K4

2. Mechanizmy i uwarunkowania uzależnień behawioralnych W1, W2, U3, K4

3. Patologiczny hazard W1, W2, W3, W4, U3, K2,
K4

4. Uzależnienie od internetu i gier W1, W2, W3, W4, U3, K4

5. Uzależnienie od sieci społecznościowych i technologii mobilnych W1, W2, W3, W4, U3, K4

6. Uzależnienie od seksu i cyberseksu W1, W2, W3, W4, U3, K4

7. Uzależnienie od pracy W1, W2, W3, W4, U3, K4

8. Nałogowe opalanie się i szkodliwe uprawianie ćwiczeń fizycznych W1, W2, W3, W4, U3, K4

9. Kompulsywne kupowanie W1, W2, W3, W4, U3, K4

10. Budowanie kontaktu z osobą uzależnioną K1, K3, K4

11. Wywiad diagnostyczny W4, U1, U2, K1, K2, K3,
K4

12. Testy przesiewowe wykorzystywane w diagnozie uzależnień behawioralnych W4, U1, U2, K1, K2, K3,
K4

13. Podstawowe podejścia terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu uzależnień od
czynności U1, K1, K2, K3, K4

14. Trudności i dylematy w pracy terapeuty uzależnień U2, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, prezentacja przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, zaliczenie egzaminu
pisemnego - próg zaliczenia: 50%+1

warsztaty zaliczenie aktywny udział w zajęciach, praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone kursy: "Psychologia zaburzeń", "Pomoc psychologiczna", "Diagnoza psychologiczna", "Psychologia zdrowia"
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Warsztat pracy psychologa szkolnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6ddab22b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB29, WFz.IPs-N-RB29-pr

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student rozumie rolę psychologa szkolnego, poznaje
organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole, zna elementy z przepisów prawa
oświatowego.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się
w mowie i na piśmie na tematy związane
z funkcjonowaniem uczniów w szkole, na podstawie
obserwacji, wywiadów i analizy dokumentów potrafi
przeprowadzić diagnozę najważniejszych aspektów
funkcjonowania ucznia/ szkoły; potrafi generować
rozwiązania złożonych problemów psychologicznych

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student dostrzega i formułuje dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych zachowań

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 15

konsultacje 30

wykonanie ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psycholog w szkole. W1

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. W1

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. W1

4. Praca indywidualna z uczniem. W1, U1, K1

5. Zajęcia specjalistyczne w szkole. W1

6. Praca z zespołem klasowym. W1, U1, K1

7. Zajęcia w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego. W1, U1, K1
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8. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców i nauczycieli. W1, U1, K1

9. Współpraca psychologa szkolnego z innymi placówkami edukacyjnymi. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
zaplanowanie i przeprowadzenie elementu z programu profilaktycznego w
zespołach klasowych; przeprowadzenie i analiza ankiet diagnostycznych;
przygotowanie planu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Wymagania wstępne i dodatkowe
IV lub V rok studiów – pierwszeństwo mają osoby realizujące ścieżkę specjalizacyjną „Psychologia rodziny i edukacji” oraz
ubiegające się o uprawnienia pedagogiczne w ramach Studium Pedagogicznego
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Wprowadzenie do bio-feedbacku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6ddcb0ed.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MB17

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wymienia i opisuje techniki bio-feedbacku PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W12 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi zastosować określoną technikę bio-feedbacku PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U12 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ocenia wady i zalety zastosowania określonej techniki
bio-feedbacku

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K12 raport
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 15

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Omówienie technik pomiarowych (EEG, EMG, EDA, HRV) W1, U1

2. Zarys anatomii ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego. W1

3. Protokoły badania biofeedback. Podstawowe techniki relaksacyjne. W1, U1, K1

4. Podstawy neurofeedbacku. W1, U1

5. Zastosowanie EMG do bio-feedbacku. U1

6. Zastosowanie HRV do bio-feedbacku. U1

7. Zastosowanie EDA do bio-feedbacku U1

8. Zastosowanie EEG do bio-feedbacku U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
Selekcja poprzez ranking ocen z kursów „Biologiczne mechanizmy zachowania” I i II (A02a-I A02b-II).
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Wprowadzenie do psychofizjologii (laboratorium)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6ddea3ad.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB02b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody empiryczne psychofizjologii PSYF_K3_W04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30
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przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- aktywność układu sercowo-naczyniowego
- aktywność elektryczna mięśni
- aktywność elektrodermalna
- spontaniczna aktywność EEG
- miary fazowe EEG
- analiza danych EEG
- analiza danych fMRI
- okulografia

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie obceność (dopuszczone max 2 nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs Biologiczne mechnizmy zachowania 1+2
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Wprowadzenie do psychofizjologii (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6de155b3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-FB02a

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody psychofizjlogii PSYF_K3_W05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Relacja „umysł – mózg” jako fundamentalne zagadnienie psychofizjologii
Podstawy pomiarów i teorii sygnałów
Podstawowe pojęcia psychofizjologii
Reakcja elektrodermalna
Reakcje sercowo-maczyniowe
Spontaniczna aktywność EEG
Fazowa aktywność EEG
Technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Potencjały mięśniowe
Okulografia
Biofeedback i interefejsy mózg-komputer

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie kursu Biologiczne Mechanizmy Zachowania 1+2
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Wprowadzenie do psychoterapii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6de351a7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB02

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma charakter wprowadzający w podstawowe zagadnienia związane z psychoterapią. Na początku zostaną
przedstawione główne szkoły psychoterapeutyczne, a następnie zostanie omówiony proces psychoterapeutyczny,
ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w nim zjawisk w relacji między terapeutą a pacjentem. Omówiona
zostanie również specyfika poszczególnych form psychoterapii: terapii indywidualnej, grupowej, terapii par oraz
terapii dzieci i młodzieży.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia i procesy psychoterapeutyczne PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się podstawową terminologią dotycząca
psychoterapii PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 na podstawowym poziomie przeanalizować przebieg
procesu terapeutycznego. PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja psychoterapii i czynniki leczące W1, U1

2. Podstawowe podejścia w psychoterapii W1, U1

3. Proces psychoterapii indywidualnej W1, U1, K1

4. Proces psychoterapii grupowej W1, U1, K1

5. Terapia par i rodzin W1, U1, K1

6. Psychoterapia dzieci i młodzieży W1, U1, K1

7. Dylematy etyczne w pracy psychoterapeuty W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Próg zaliczenia: prawidłowa odpowiedź na 16 z 30 pytań.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
IV rok studiów
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Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6de53828.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB20

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i charakterystyką psychoterapii psychoanalitycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe założenia teoretyczne
psychoanalizy. PSYF_K3_W02 egzamin pisemny
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W2 student zna podstawowe pojęcia dla klinicznej
psychoanalizy . PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 podać założenia teoretyczne psychoanalizy. PSYF_K3_U02 egzamin pisemny

U2
posługiwać się podstawowymi pojęciami klinicznymi,
opisującymi zjawiska w procesie psychoterapii
psychoanalitycznej.

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumienia miejsce i psychoanalizy w rozwoju myśli
psychologicznej oraz w obszarze pomocy
psychologicznej.

PSYF_K3_K02 egzamin pisemny

K2 doceniania wartości klinicznej pojęć, które
wypracowała psychoanaliza. PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie W1

2. Założenia psychoterapii psychoanalitycznej W1, U1, K1

3. Relacja terapeutyczna jako kontekst badania i zmiany W1, W2, U1, K1

4. Przeniesienie W2, U2, K2

5. Przeciwprzeniesienie W2, U2, K2

6. Mechanizmy obronne W2, U2, K2

7. Diagnoza psychoanalityczna W2, U2, K2

8. Symbolizacja W1, U2, K2

9. Marzenia senne W2, U2
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10. Opór W2, U2, K2

11. Proces terapeutyczny (cz. I) W2, U2, K2

12. Proces terapeutyczny (cz. II) W2, U2, K2

13. Badania nad skutecznością psychoterapii psychoanalitycznej K1

14. Psychoterapia psychoanalityczna w leczeniu zaburzeń psychicznych na świecie i w
Polsce K1

15. Podsumowanie zajęć W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności); uzyskanie min. 51%
punktów na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Wprowadzenie do psychoterapii"
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Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja samobójstw
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6de72f75.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB25

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę dotyczącą diagnozy i prewencji występowania
skłonności samobójczych; zna główne modele
występowania skłonności samobójczych; posiada
wiedzę na temat czynników wspierających w prewencji
samobójstw; zna powszechnie stosowane narzędzia
stosowane do diagnozy występowania skłonności
samobójczych; posiada wiedzę o biologicznych,
społecznych i kulturowych uwarunkowaniach
występowania samobójstw.

PSYF_K3_W14 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

rozpoznać występowanie skłonności samobójczych.
Potrafi wskazać potencjalne przyczyny wystąpienia
zachowań samobójczych– czynniki o charakterze
biologicznym, psychicznym i społeczno – kulturowym.
Rozumie znaczenie czynników psychologicznych
w etiologii i przebiegu występowania skłonności
samobójczych. Potrafi rozpoznać potencjalne
zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie prewencji
występowania zachowań samobójczych. Potrafi
w sposób kompetentny udzielić pomocy
psychologicznej w nagłych wypadkach - interwencja
kryzysowa.

PSYF_K3_U14 egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności
w najlepiej pojętym interesie społecznym.Jest
wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie
problemy, zwłaszcza stygmatyzację społeczną jakiej
doświadczają osoby o skłonnościach samobójczych,
ich bliscy oraz osoby, które przeżywają żałobę
po samobójczej śmierci bliskiego. Uwzględnia czynniki
społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych
ludzi.

PSYF_K3_K10 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematykę kursu. W1, U1, K1

2. Rozmowa i milczenie o samobójstwie (Tim i Jane). W1, U1, K1

3. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w prewencji samobójstw. W1, U1, K1

4. Doświadczenie własnej cielesności w przypadku prób samobójczych i zachowań
autodestrukcyjnych W1, U1, K1
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5. Choroba afektywna dwubiegunowa a skłonności samobójcze W1, U1, K1

6. Zaburzenia odżywania a skłonności samobójcze. W1, U1, K1

7. Eutanazja i samobójstwo wspomagane. W1, U1, K1

8. Diagnoza skłonności samobójczych - momenty syndromu presuicydalnego. W1, U1, K1

9. Żałoba niepodzielona – PTSD, prolonged grief disorder (PGD), complicated grief
disorder (CGD). W1, U1, K1

10. Proces adaptacji po doświadczeniu samobójczej śmierci. W1, U1, K1

11. Spojrzenie na śmierć z perspektywy życia - doświadczenie suicide survivors. W1, U1, K1

12. Wyzwania terapii rodziny po samobójczej śmierci pacjenta. W1, U1, K1

13. Terapeuta jako suicide survivor. W1, U1, K1

14. Samobójstwo przekazane przez media. W1, U1, K1

15. Dzienniki, listy, notatki – analiza wytworów w metodologii badania skłonności
samobójczych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs skierowany jest szczególnie do osób zainteresowanych poznaniem specyfiki występowania skłonności suicydalnych oraz
poznaniem form ich prewencji. Wymagana bierna znajomość języka angielskiego (w celu lektury tekstów, poleconych do
wybranych zajęć).
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Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6de913d1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna poznawczy model zaburzeń psychicznych,
rozumie mechanizmy powstawania i utrzymywania się
zburzeń psychicznych.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny / ustny

W2 student rozumie podstawowe pojęcia i założenia
modelu.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny / ustny

W3 student zna różne poznawczo behawioralne metody
i techniki pracy z pacjentem PSYF_K3_W14 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 zarysować konceptualizację problemów pacjenta
w ujęciu poznawczo-behawioralnym

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny / ustny

U2 zaplanować interwencję psychoterapeutyczną PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny / ustny

U3 zastosować kilka technik terapeutycznych
(poznawczo-behawioralnych)

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student przejawia gotowość do udzielenia pomocy
psychologicznej, uznając złożoność determinacji
ludzkiego zachowania i emocji

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13 egzamin pisemny / ustny

K2
udzielić pomocy psychologicznej, traktując osoby
z zaburzeniami psychicznymi z szacunkiem
i zrozumieniem.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

warsztaty 15

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy podejścia poznawczo-behawioralnego w terapii. Założenia i specyfika
rozumienia problemów pacjenta w modelu poznawczo-behawioralnym. W1, W2, K1

2. Konceptualizacja przypadku. Praca z myślami automatycznymi, identyfikacja i
modyfikacja. W3, U1

3. Eksperymenty behawioralne W3, U2

4. Poznawczy model lęku napadowego/OCD/depresji. Protokoły leczenia, analiza
przypadków. W3, U1, U2, U3, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny / ustny zdanie egzaminu pisemnego - próg zaliczenia 50% +1

warsztaty egzamin pisemny / ustny zdanie egzaminu pisemnego - próg zaliczenia 50% +1

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa Wymaganie wstępne : zaliczenie przedmiotu Psychologia zaburzeń.
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Wprowadzenie do terapii rodzin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6deb14d9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-HB26

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie studentów do systemowego rozumienia rodziny i nabycie wiedzy potrzebnej
do przeprowadzania wywiadu, stawiania hipotez i diagnozy systemowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 koncepcje stanowiące bazę dla systemowego
rozumienia rodziny. PSYF_K3_W11 prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzać wywiad z rodziną, narysować jej
genogram i wykorzystać systemowe rozumienie
do planowania pomocy jednostce lub całej rodzinie.

PSYF_K3_U11 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
sformułowania sposobu myślenia i uzasadnienia
wyboru koncepcji, które stoją u podstaw interwencji
terapeutycznych.

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie do myślenia systemowego. W1

2. 2. Etyka w terapii rodzin. W1

3. 3. Cykl życia rodzinnego. W1

4. 4. Podejście strukturalne. Podejście strategiczne i komunikacyjne w terapii rodzin. W1, U1

5. 5. Teoria Bowena. Indywiduacja relacyjna. Zaburzenia procesu delegacji rodzinnej. W1, U1

6. 6. Modele wiązania i odrzucenia. Lojalność rodzinna i mity rodzinne. W1, U1

7. 7. Wywiad i konsultacja z rodziną. W1, U1

8. 8. Diagnoza systemowa i stawianie hipotez. W1, U1, K1

9. 9. Genogram. W1, U1

10. 10. Wybrane metody i techniki terapeutyczne. U1, K1

11. 11. Nastolatek w terapii. W1, U1

12. 12. Rola rodzeństwa w terapii rodzin. W1, U1

13. 13. Żałoba w rodzinie. W1, U1, K1
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14. 14. Terapia narracyjna. W1, K1

15. 15. Wybrane metody i techniki terapeutyczne - inspiracje postmodernistyczne. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja Obecność, czytanie literatury, przygotowanie ćwiczeń dla grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowany wykład: Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej i Studenci wyższych lat studiów
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Wprowadzenie do terapii zabawą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6decf2be.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu będzie przedstawienie terapii zabawą w szerokim kontekście z uwzględnieniem jej historii i rozwoju,
a przede wszystkim różnorodności teoretycznej i wynikających z niej szczegółowych rozwiązań praktycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student rozumie założenia i mechanizmy zmiany
w głównych podejściach teoretycznych w terapii
zabawą.

PSYF_K3_W14
Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

W2 student zna najważniejsze techniki terapeutyczne
wykorzystywane w terapii zabawą.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

W3 student rozumie znaczenie właściwej aranżacji
przestrzeni i wyposażenia dla procesu terapii zabawą.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wybrać technikę terapeutyczną adekwatnie do wieku
i potrzeb dziecka.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

U2 zorganizować i przeprowadzić sesję zabawową
z wykorzystaniem wybranej techniki zabawowej.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

U3 dokonać krytycznej analizy przeprowadzonej sesji
zabawowej z dzieckiem.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
określenia własnych preferencji teoretycznych
w terapii poprzez zabawę i świadomego wyboru
dalszego kształcenie się w terapii zabawą.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

K2
student jest gotowy do autorefleksji i korzystania
z wiedzy na temat własnych mocnych stron
i ograniczeń w kontakcie zabawowym z dzieckiem.

PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

Prezentacja fragmentu
sesji zabawowej z
dzieckiem (z pisemnym
raportem)

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

rozwiązywanie zadań problemowych 8

przygotowanie raportu 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie i funkcje zabawy w rozwoju dziecka. W1, U3, K2

2. Od zabawy w psychoterapii do terapii zabawą – historia i rozwój terapii zabawą. W1, K1

3. Terapia zabawą w ujęciu psychodynamicznym. W1, W2, U1, K1

4. Terapia zabawą w podejściu Gestalt. W1, W2, U1, K1

5. Zorientowana na dziecko Terapia Zabawą (Child Centered Therapy) . W1, W2, U1, K1

6. Podejście dyrektywne na przykładzie Poznawczo-Behawioralnej Terapii Zabawą
(CBPT). W1, W2, U1, K1

7. Co leczy w terapii zabawą? – mechanizm zmiany w głównych podejściach
teoretycznych - podsumowanie. W1, W2, U1, K1

8. Organizacja terapii zabawą – znaczenie przestrzeni i materiałów do zabawy. W3, U2

9. Technika sandplay/sandtray w terapii dzieci i młodzieży. W2, U1, U2

10. Wykorzystanie pacynek w terapii zabawą. W2, U1, U2, U3

11. Tworzenie historii w terapii zabawą. W2, U1, U2, U3

12. Tradycyjne gry vs gry terapeutyczne w terapii zabawą. W2, U1, U2, U3

13. Wykorzystanie ekspresji plastycznej i rysunkowej w terapii zabawą. W2, U1, U2, U3

14. Ustanawianie granic w terapii zabawą i inne problemy praktyczne. W1, U3, K2

15. Terapia zabawą w Polsce i na świecie – możliwości i ograniczenia w zakresie
kształcenia. W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, analiza treści filmów prezentujących omawiane podejścia teoretyczne lub
techniki zabawowe analiza treści nagrań sesji zabawowych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty
Prezentacja fragmentu sesji
zabawowej z dzieckiem (z
pisemnym raportem)

1.Obecność na zajęciach. 2.Prezentacja fragmentu
nagrania samodzielnie zorganizowanej i przeprowadzonej
sesji zabawowej z dzieckiem (max 10 min.) z
wykorzystaniem wybranej techniki. Omówienie sesji wg
określonego przez prowadzącego schematu. 3. Pisemny
raport z przeprowadzonej zabawy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Bierna znajomość języka angielskiego (większość tekstów i filmów jest w języku angielskim). 2. Dostęp do miejsca i
sprzętu umożliwiających przeprowadzenie i zarejestrowanie zabawy z dzieckiem w w przedziale wiekowym 3-10 lat na
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terenie dowolnej instytucji lub w domu dziecka. 3. Pierwszeństwo dla studentów realizujących ścieżkę Psychologia Kliniczna
Dziecka
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Współdziałanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6deef016.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-OB38

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zalety i ograniczenia sformułowanych dotąd wyjaśnień
procesu współdziałania.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
projekt

W2 zalety i ograniczenia poznania naukowego
i metodologii badań współdziałania. PSYF_K3_W04 egzamin pisemny,

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać ze zrozumieniem dotychczasowe
ustalenia z zakresu psychologii poznawczej
i społecznej w analizie współdziałania.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U10

egzamin pisemny,
projekt
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U2
współpracując w zespole badawczym zaplanować
i przeprowadzić badanie empiryczne dotyczące
współdziałania.

PSYF_K3_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretacji manifestacji współdziałania odwołując się
do ustaleń psychologii poznawczej oraz psychologii
społecznje .

PSYF_K3_K06 projekt

K2 efektywnego przeprowadzenia badania empirycznego
dotyczącego współdziałania. PSYF_K3_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

warsztaty 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 14

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współdziałanie – wstępne definicje. W1, W2, U1

2. Współdziałanie na podstawie emergentnej koordynacji. W1, W2, U1

3. Współdziałanie na podstawie zaplanowanej koordynacji. W1, W2, U1

4. Psychologiczne konsekwencje synchronizacji interpersonalnej. W1, W2, U1

5. Sposoby analizy koordynacji interpersonalnej. W1, W2, U1, U2

6. Realizacja projektów badawczych. W1, W2, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny 50% + 1 poprawnych odpowiedzi z testu; obecność na zajęciach.

warsztaty projekt realizacja projektu badawczego
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Wybrane metody badania i diagnozy psychologicznej osób dorosłych
i starszych.

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6df1a150.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB34

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej; rozumie
złożony charakter diagnozy psychologicznej jako
procesu; zna podstawowe metody diagnozy
psychologicznej w zakresie obserwacji, wywiadu
i swobodnych technik diagnostycznych; orientuje się
w ich wartościach psychometrycznych

PSYF_K3_W13 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej i wiedzę
poszerzoną z zakresu etyki zawodu; zna podstawowe
stanowiska w etyce i zasady rozumowania etycznego;
jest świadomy/a najpoważniejszych dylematów
etycznych związanych z pracą diagnostyczną
z klientem/pacjentem

PSYF_K3_W15 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny
od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną
po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej;
potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia; potrafi
przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną;
jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań
diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy
z zakresu psychologii; umie sporządzić raport
z diagnozy, potrafi podjąć adekwatną decyzję
na podstawie wyników diagnozy;

PSYF_K3_U13 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych:
myślenia, emocji, motywacji itd, a także podstawowe
objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów
klasyfikacyjnych; potrafi wskazać potencjalne
przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze
biologicznym, psychicznym i społeczno-kulturowym

PSYF_K3_U14 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje proces diagnozy za szczególną postać
interakcji międzyosobowej; zdaje sobie sprawę
z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku
diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że
diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem,
będący przedmiotem diagnozy; rozumie konieczność
stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione;
nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby
umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie
testów; zachowuje bezstronność w interpretacji
wyników diagnozy; potrafi w sposób jasny
komunikować wyniki diagnozy innym psychologom;
przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej,
stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając
etykietowania i stereotypizacji; formułując raport,
opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych
uogólnień; szanuje poufność wyników diagnozy

PSYF_K3_K13 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do ćwiczeń 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające: organizacja i zasady. Zapoznanie się i praca z
Kwestnionariuszem Stylów Przywiązania KSP. W1, W2, U1, K1

2.
Zaburzenia osobowości - przypomnienie. Wprowadzenie i zapoznanie się z
Ustrukturalizowanym wywiadem klinicznym do badania zaburzeń osobowości z
Osi II: SCID II

W1, W2, U2

3. Kontynuacja pracy z Ustrukturalizowanym wywiadem klinicznym do badania
zaburzeń osobowości z Osi II: SCID II U2, K1

4. Wprowadzenie do tematyki i zapoznanie się z Kwestionariuszem Kompetencji
Społecznych KKS W1, W2, U2

5. Kontynuacja pracy z Kwestionariuszem Kompetencji Społecznych. U1, K1

6. Teoria stresu – przypomnienie. Zapoznanie się z wybranymi Narzędziami Pomiaru
Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem NPSR. W1, W2, U1, U2, K1

7. Teoria systemowa – przypomnienie. Zapoznanie się ze Skalą Oceny Rodziny SOR. W1, W2

8. Kontynuacja pracy ze Skalą Oceny Rodziny SOR U1, U2, K1

9. Wprowadzenie i zapoznanie się z Kwestionariuszem do Pomiaru Depresji KPD. W1, W2, U2

10. Dokończenie pracy z Kwestionariuszem do Pomiaru Depresji KPD. Omówienie prac
zaliczeniowych. Podsumowanie zajęć. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

aktywny udział w zajęciach, praca pisemna na
podstawie wyników przeprowadzonego samodzielnie
badania diagnostycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa
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Wybrane metody psychologiczne zmiany nawyków zdrowotnych -
wprowadzenie

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6df3ac1f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB34

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student rozumie pojęcie zachowań zdrowotnych i zna
główne modele wyjaśniające ich zmianę PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W2
student jest świadomy specyfiki pracy psychologa
z osobami podejmującymi ryzykowne zachowania
zdrowotne

PSYF_K3_W14 prezentacja

W3
student posiada wiedzę na temat biologicznych,
psychologicznych, społeczno-kulturowych czynników
wpływających na zdrowie i zachowania zdrowotne

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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W4
student zna podstawowe założenia dialogu
motywującego. Posiada wiedzę o technikach
i metodach pracy wykorzystywanych w tym podejściu

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,
prezentacja

W5

student zna podstawowe założenia teoretyczne terapii
poznawczo-behawioralnej. Ma świadomość, które
narzędzia i techniki wypracowane przez to podejście
mogą zostać zastosowane w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,
prezentacja

W6

student zna podstawowe założenia teoretyczne terapii
dialektyczno-behawioralnej. Ma świadomość, które
narzędzia i techniki wypracowane przez to podejście
mogą zostać zastosowane w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
na podstawie danych empirycznych ocenić
skuteczność różnych podejść terapeutycznych
w zmianie zachowań zdrowotnych

PSYF_K3_U04 prezentacja

U2
zdiagnozować gotowość osoby do wprowadzenia
zmiany i na tej podstawie zaprojektować odpowiednią
interwencję

PSYF_K3_U13 egzamin pisemny

U3
stosować techniki dialogu motywującego, terapii
poznawczo-behawioralnej i terapii dialektyczno-
behawioralnej do zmiany wybranych zachowań
zdrowotnych

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
nawiązać relację z klientem przejawiającym
zachowania antyzdrowotne i udzielić mu pomocy
i wsparcia

PSYF_K3_K14 zaliczenie

K2
student odnosi się z szacunkiem, życzliwością i troską
do osób z którymi pracuje. Respektuje ich system
wartości i decyzje

PSYF_K3_K15 zaliczenie

K3
krytycznie ocenić własną pracę z klientem
i na podstawie analizy ewentualnych błędów
wyciągnąć wnioski na przyszłość

PSYF_K3_K15 zaliczenie

K4
student docenia unikalną wartość zdrowia i uznaje
istotną rolę promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
w pracy psychologa

PSYF_K3_K14 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30
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przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teorie i modele wyjaśniające zmianę i kształtowanie zachowań zdrowotnych. W1, K4

2. Rola i udział psychologa w modyfikowaniu zachowań zdrowotnych. W2, K3, K4

3. Wywiad motywujący (MI) jako metoda wydobywania motywacji do zmiany
zachowań: założenia teoretyczne W3, W4, U2, K1, K2

4. Wnioski z badań nad skutecznością wywiadu motywującego jako metody pracy
terapeutycznej W4, U1, K3

5. Możliwość wykorzystania technik i narzędzi MI do zmiany zachowań zdrowotnych. W2, W4, U2, U3, K1, K2,
K3

6. Praca z oporem i ambiwalencją wobec zmiany w MI W2, W4, U2, U3, K1, K2,
K3

7. Wywiad motywujący w zmianie zachowań żywieniowych. W2, W4, U2, U3, K1, K2,
K3

8. Wywiad motywujący w zmianie zachowań związanych z używaniem i
nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

W2, W4, U2, U3, K1, K2,
K3

9. Perspektywa poznawczo-behawioralna (CBT) w psychologii zdrowia. Skuteczność
technik poznawczo-behawioralnych w zmianie nawyków zdrowotnych. W3, W5, U1

10. Kluczowe umiejętności i techniki CBT znajdujące zastosowanie w zmianie
nawyków zdrowotnych. W5, U2, U3, K1, K2, K3

11. Terapia dialektyczno-behawioralna w modyfikowaniu i kształtowaniu zachowań
zdrowotnych W3, W6, U1

12. Wybrane techniki DBT znajdujące zastosowanie w zmianie nawyków zdrowotnych W6, U2, U3, K1, K2, K3

13. Czynniki indywidualne i środowiskowe wpływające na skuteczność zmiany
nawyków. Nawroty zachowań antyzdrowotnych.

W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, prezentacja,
zaliczenie

aktywny udział w ćwiczeniach realizowanych na
zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji,
egzamin pisemny - próg zaliczenia 50% +1
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs "Psychologia zdrowia"
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Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(warsztat)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6df58ff8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB13b, WFz.IPs-N-KB30

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę dotyczącą zdrowia
psychicznego. Zna główne modele zdrowia
formułowanie w paradygmacie psychologicznym
i medycznym. Posiada wiedzę na temat uwarunkowań
zdrowia psychicznego i czynników je wspierających.
Posiada wiedzę o biologicznych, społecznych
i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń
psychicznych.

PSYF_K3_W14 esej, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny
od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż
po wydanie opinii psychologicznej. Zna podstawowe
narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać
wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi
przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną.
Jest zdolny/na zinterpretować wyniki
przeprowadzonych badań w świetle szeroko
rozumianej wiedzy z zakresu psychologii.

PSYF_K3_U13 esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje proces diagnozy i terapii za szczególną postać
interakcji międzyosobowej. Zdaje sobie sprawę
z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku
relacji terapeutycznej, w tym również z faktu, że
diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem,
będący przedmiotem badania. Zachowuje
bezstronność w interpretacji wyników diagnozy.
Przekazując informację zwrotną dla pacjenta/ klienta,
dba o rzetelność przekazu, unikając etykietowania
i stereotypizacji. Formułując opinię psychologiczną
unika nieuprawnionych uogólnień. Szanuje poufność
w relacji terapeutycznej.

PSYF_K3_K13 esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia wprowadzające. Refleksyjność badacza i praktyka. W1, U1, K1

2. Co to jest psychologia i psychoterapia egzystencjalna? Podstawowe pojęcia. W1, U1

3. Doświadczenie, ekspresja, symbol I. W1, U1
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4. Doświadczenie, ekspresja, symbol II. W1, U1

5. Doświadczenie, ekspresja, symbol III. W1, U1

6. Sytuacje egzystencjalne. Śmierć. U1, K1

7. Sytuacje egzystencjalne. Los, przypadek. U1, K1

8. Inspiracje fenomenologiczne w psychologii i psychoterapii egzystencjalnej I W1

9. Ja/inny. Doświadczenie kryzysu psychicznego U1, K1

10. Ja/inny. Próby relacji – etyka relacji. U1, K1

11. Ja/inny. Doświadczenie niepełnosprawności. K1

12. Ja/inny. Ja jako Inny W1, K1

13. Inspiracje fenomenologiczne w psychologii i psychoterapii egzystencjalnej II W1

14. Inspiracje fenomenologiczne w psychologii i psychoterapii egzystencjalnej III W1, U1

15. Inspiracje fenomenologiczne w psychologii i psychoterapii egzystencjalnej IV U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty esej, zaliczenie
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach
warsztatowych, przygotowanie pisemnej pracy (dziennika refleksyjnego)
oraz lektura jednej ze wskazanych książek.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa jednoczesna realizacja kursu: "Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej (wykład)"
(KB13a-II).
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Wybrane zagadnienia z psychologii i psychoterapii egzystencjalnej
(wykład)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6df7a370.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB13a, WFz.IPs-N-KB30

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada wiedzę z zakresu przedmiotu, metod i języka
psychologii egzystencjalnej oraz jej praktycznych
zastosowań.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
potrafi zastosować podstawową wiedzę z zakresu
psychologii egzystencjalnej do planowania
i przeprowadzania badań naukowych, a także refleksji
nad procesem psychoterapii.

PSYF_K3_U03,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U13

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student gotów jest do podejmowania problemów
badawczych i praktycznych w czasie dyskusji
grupowych.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie raportu 10

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wykład wprowadzający w tematykę kursu W1

2. Przedmiot psychologii egzystencjalnej W1

3. Przedmiot psychologii egzystencjalnej. Dalsze dociekania W1

4. Sytuacje egzystencjalne a problemy praktyki psychoterapeutycznej W1, U1, K1

5. Metody psychologii egzystencjalnej W1, U1, K1

6. Metody psychoterapii egzystencjalnej W1, U1, K1

7. Psychoterapia egzystencjalna. Podstawowe zagadnienia W1, U1, K1

8. Psychoterapia egzystencjalna. Studia przypadków W1, U1, K1

9. Psychoterapia egzystencjalna. Dylematy etyczne W1, U1, K1

10. Język psychologii egzystencjalnej W1, U1, K1
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11. Język psychoterapii egzystencjalnej W1, U1, K1

12. Dialog terapeutyczny W1, U1, K1

13. Dialog terapeutyczny. Ilustracje kliniczne W1, U1, K1

14. Sztuka psychoterapii. W1, U1, K1

15. Psychologia i psychoterapia egzystencjalna na tle innych kierunków w psychologii
i psychoterapii. Podsumowanie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony trzeci rok studiów. Obowiązkowy dla studentów z seminarium magisterskiego nt. Człowiek w sytuacjach
granicznych". Posiadanie własnych , praktycznych doświadczeń z zakresu pomocy psychologicznej.
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Wybrane zagadnienia psychologii śledczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33F00.1595246249.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy o zachowaniach przestępczych, nauka wnioskowania o nich
na podstawie przesłanek pośrednich, a także poznanie specyfiki rzeczywistości więziennej i zjawiska podkultury
więziennej. W zakresie psychologii śledczej przedmiotem analizy będą przejawy zachowań sprawców zabójstw,
a także mechanizmy przejawianej przez nich agresji i przemocy. Zwrócimy uwagę na znaczenie danych
wiktymologicznych dla wnioskowania o motywacji zabójstwa oraz cechach sprawcy tego czynu. Uwzględniona
zostanie specyfika zabójstw seryjnych oraz dokonanych przez kobiety. W zakresie psychologii penitencjarnej
skoncentrujemy się na charakterystycznych aspektach sytuacji człowieka uwięzionego oraz krytycznej ocenie
kary pozbawienia wolności. Przedstawione zostaną istotne przejawy podkultury więziennej, cele i normy
zachowania obowiązujące wśród jej reprezentantów, komunikacja wewnątrz grupy (gwara więzienna), hierarchia
społeczna w więzieniu, tatuaże i wytwory.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie przyczyny zachowań
przestępczych, specyfikę rzeczywistości więziennej
i zjawiska podkultury więziennej

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W2
Student posiada wiedze na temat znaczenia danych
wiktymologicznych dla wnioskowania o motywacji
zabójstwa oraz cechach sprawcy tego czynu

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi określić specyfikę motywacyjną
różnych rodzajów czynów przestępczych

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej analizy emocji
i motywów związanych z popełnianiem czynów
przestępczych

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K13 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wiktymologia w profilowaniu W1, W2, U1

2. Model profilowania nieznanego sprawcy przestępstwa. W1, W2, U1

3. Wyjaśnienia podejrzanych i oskarżonych jako przedmiot sadowej opinii
psychologicznej. W1, W2, U1, K1

4. Specyfika agresji kobiet. Analiza przypadku rozszerzonego samobójstwa. W1, W2, U1, K1

5. Przejawy podkultury więziennej; cele i normy, komunikacja, hierarchia społeczna.
Zjawisko autoagresji, tatuaże, wytwory. W1, U1, K1



Sylabusy 581 / 710

6. Podstawowe problemy resocjalizacji i pracy psychologa penitencjarnego U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Pisemny test wyboru oraz uzupełnienia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie innych kursów z psychologii sądowej, szczególnie dot. zeznań świadków. Kandydat powinien posiadać wiedzę z
zakresu osobowości i motywacji, mechanizmów agresji, działania w stresie.



Sylabusy 582 / 710

Zaburzenia lękowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6df99f00.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wszystkie rodzaje zaburzeń lękowych oraz kryteria ich
rozpoznawania zgodnie z głównymi systemami
klasyfikacji

PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

W2
student zna podstawowe ujęcia lęku i zaburzeń
lękowych i rozumie najważniejsze mechanizmy
powstawania i utrzymywania się tych zaburzeń

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

W3 modele wyjaśniające zaburzenia lękowe oraz
psychologiczne i społeczne uwarunkowania lęku

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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W4 student zna podstawowe metody leczenia zaburzeń
lękowych PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych
w zaburzeniach lękowych : myślenia, emocji,
motywacji

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U2
wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń lękowych –
czynniki o charakterze psychicznym, społeczno-
kulturowym i biologicznym,

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

U3
krytycznie posługuje się koncepcjami
psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń
lękowych

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przejawia gotowość do udzielenia pomocy
psychologicznej osobom z zaburzeniami lękowymi PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

K2 cenić unikalną wartości zdrowia psychicznego, uznając
złożoność determinacji ludzkiego zachowania i emocji PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przebieg, występowanie i współwystępowanie zaburzeń lękowych. Zaburzenia
lękowe w klasyfikacjach ICD i DSM. W1, W2, U1

2. Fobie specyficzne i fobie społeczne W3, U1, U2, K1

3. Zaburzenie lęku uogólnionego oraz panika i agorafobia W3, W4, U1, U3, K1

4. Selektywny mutyzm, lęk separacyjny i inne zaburzenia związane z lękiem W1, W3, U2, U3, K2

5. Metody i modele leczenia.Psychoterapia zaburzeń lękowych. W4, U2, U3, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny zdanie egzaminu pisemnego - próg zaliczenia 50% +1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zaburzenia nastroju
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dfb9d38.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student orientuje się w aktualnym stanie wiedzy
na temat zaburzeń nastroju; ma wiedzę dotyczącą
objawów i przebiegu różnych typów zaburzeń
afektywnych; posiada wiedzę na temat
psychologicznych uwarunkowań tych zaburzeń; zna
kryteria diagnstyczne zaburzeń nastroju i potrafi je
stosować.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

rozpoznać objawy zaburzeń nastroju i odnieść je
do systemów klasyfikacyjnych ICD i DSM; potrafi
wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń nastroju;
rozumie znaczenie czynników psychologicznych
w etiologii i przebiegu chorób afektywnych; potrafi
rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić
wskazówek w zakresie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania nawrotom zaburzeń nastroju.

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student docenia unikalną wartość zdrowia
psychicznego, promocję zdrowia uznaje za jeden
z głównych priorytetów w pracy psychologa; osoby
z zaburzeniami psychicznymi traktuje z szacunkiem
i zrozumieniem, unikając stereotypów i uprzedzeń;
potrafi nawiązać kontakt z osobą cierpiącą
na zaburzenia nastroju i udzielić jej wsparcia i pomocy
psychologicznej; uznaje możliwość i zasadność działań
prozdrowotnych mających na celu zmniejszenie
prawdopodobieństwa występowania zaburzeń
psychicznych, w tym chorób afektywnych, przejawia
gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej
w nagłych wypadkach.

PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zaburzenia nastroju w kontekście historycznym: melancholia w starożytności,
średniowieczu i Renesansie. W1

2. Zaburzenia nastroju w XVIII i XIX wieku, koncepcja choroby maniakalno –
depresyjnej E. Kraepelina. W1

3. Postaci i kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju, problem ciągłości depresji,
rozpowszechnienie zaburzeń nastroju. W1, U1
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4. Epizod maniakalny: nastrój maniakalny, zaburzenia aktywności i zaburzenia
poznawcze w stanach maniakalnych, objawy psychotyczne, hipomania. W1, U1, K1

5. Epizod depresyjny: nastrój, zaburzenia aktywności i zaburzenia poznawcze w
depresji, subdepresja, stany mieszane. W1, U1, K1

6. Myśli i tendencje samobójcze jako objaw zaburzeń nastroju, czynniki ryzyka
samobójstw. W1, U1, K1

7. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe: czynniki wyzwalające, przebieg zaburzeń
afektywnych dwubiegunowych. W1, U1, K1

8. Zaburzenie depresyjne nawracające: czynniki wyzwalające, przebieg. W1, U1, K1

9. Uporczywe zaburzenia nastroju - dystymia i cyklotymia: objawy, przebieg i
rozpowszechnienie. W1, U1, K1

10. Krótkotrwałe zaburzenia depresyjne. W1, U1, K1

11.
Zaburzenia nastroju o przebiegu sezonowym: depresja zimowa i depresja letnia,
secyfika, przyczyny, objawy, przebieg i rozpowszechnienie, sezonowe zaburzenia
nastroju u dzieci i młodzieży

W1, U1, K1

12. Stany depresyjne i stany maniakalne w przebiegu chorób somatycznych, depresje
poporodowe. W1, U1, K1

13. Zaburzenia nastroju w przebiegu chorób neurologicznych: trudności
diagnostyczne. W1, U1, K1

14. Choroby układu nerwowego współwystępujące z zaburzeniami nastroju, otępienie
rzekome. W1, U1, K1

15. Zaburzenia nastroju u osób uzależnionych od alkoholu. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin w formie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
dopuszczalne dwie nieobecności na zajęciach, wymagania wstępne: ukończony kurs Psychologia zaburzeń
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Zaburzenia nastroju. Diagnoza i interwencje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6dfd9912.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami diagnozy zaburzeń nastroju, a także
z zasadami planowania i przeprowadzania interwencji skierowanych do osób cierpiących na choroby afektywne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wiedzę z zakresu diagnozy zaburzeń nastroju; rozumie
złożony charakter diagnozy zaburzeń afektywnych;
zna podstawowe metody diagnozy zaburzeń nastroju
w tym metody pomiaru testowego, obserwacji,
wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych;
orientuje się w ich wartościach psychometrycznych;
zna wybrane metody interwencji psychologicznych
kierowane do osób cierących na zabrzenia natroju i ich
rodzn, rozumie cele stosowania tych metod.

PSYF_K3_W13 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny
od pierwszego kontaktu z osobą mającą objawy
zaburzenia nastroju po wydanie opinii czy ekspertyzy
psychologicznej; zna podstawowe narzędzia diagnozy
zaburzeń afektywnych i potrafi dokonać wyboru
najbardziej adekwatnego narzędzia diagnozy; potrafi
przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną;
jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań
diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy
z zakresu psychologii; umie sporządzić raport
z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną;
potrafi podjąć adekwatną decyzję na podstawie
wyników diagnozy.

PSYF_K3_U13 egzamin pisemny,
prezentacja

U2

rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych:
myślenia, emocji, motywacji itd, występujące u osób
cierpiących na zaburzenia nastroju, potrafi rozpoznać
objawy zaburzeń afektywnych w odniesieniu
do systemów klasyfikacyjnych ICD i  DSM; potrafi
dostrzec potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek
w zakresie promocji zdrowia psychicznego; potrafi
w sposób kompetentny udzielić pomocy
psychologicznej w nagłych wypadkach.

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy
o pacjencie uzyskanej w toku badania
psychologicznego z użyciem metod
kwestionariuszowych, obserwacji i wywiadu; rozumie
konieczność stosowania metod diagnozowana
zaburzeń nastroju wyłącznie przez osoby uprawnione;
zachowuje bezstronność w interpretacji wyników
diagnozy; unika nieuprawnionej generalizacji wyników
badań

PSYF_K3_K12 egzamin pisemny,
prezentacja

K2

student uznaje proces diagnozy zaburzeń nastroju
za szczególną postać interakcji międzyosobowej; zdaje
sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku
uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym
również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie
ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy;
nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną; zachowuje
bezstronność w interpretacji wyników diagnozy
zaburzeń psychicznych; potrafi w sposób jasny
komunikować wyniki diagnozy innym psychologom;
przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej
stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając
etykietowania i stereotypizacji; formułując raport,
opinię lub ekspertyzę dotyczącą diagnozowanego
pacjenta unika nieuprawnionych uogólnień; szanuje
poufność wyników diagnozy.

PSYF_K3_K13 egzamin pisemny,
prezentacja
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K3

student traktuje osoby z zaburzeniami psychicznymi
z szacunkiem i zrozumieniem unikając stereotypów
i uprzedzeń; potrafi nawiązać kontakt z osobą
cierpiącą na zaburzenia nastroju i udzielić jej wsparcia
i pomocy psychologicznej.

PSYF_K3_K14 egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zaburzenia nastroju - rodzaje, objawy, przebieg. W1, U2

2. Wywiad swobodny w diagnostyce zaburzeń nastroju. Dane obserwacyjne. W1, U1, U2, K1, K2, K3

3. Wywiad ustrukturowany w diagnostyce zaburzeń nastroju. W1, U1, U2, K1, K2, K3

4. Skale do oceny zaburzeń nastroju, właściwości psychometryczne i zastosowanie. W1, U1, U2, K1, K2, K3

5. Zastosowanie Wielowymiarowego Minnesockiego Inwentarza Osobowosci
(MMPI-2) w diagnozie zaburzeń nastroju. W1, U1, U2, K1, K2, K3

6. Diagnoza różnicowa zaburzeń nastroju. Opinia psychologiczna. W1, U1, U2

7. Psychoedukacja - cele, metody, tematyka spotkań. W1, U2, K3

8. Psychoedukacja dla rodzin osób z zaburzeniami nastroju. W1, U2, K3

9. Omówienie materiałow psychoedukacyjnych przygotowanych przez uczestników
kursu (prezentacje). U1, U2, K1, K2, K3

10. Chronoterapia w leczeniu zaburzeń nastroju. W1, U2, K3

11. Wykorzystanie metod komputerowych w terapii depresji. W1, U2, K3

12. Arteterapia. Podstawy teoretyczne i scenariusze zajęć. W1, U2, K3
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13. Aktywacja behawioralna w leczeniu depresji. W1, U2, K3

14. Wybrane techniki terapeutyczne w leczeniu depresji i zaburzeń afektywnych
dwubiegunowych. W1, U2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, prezentacja przygotowanie prezentacji, egzamin w formie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursów Zaburzenia nastroju, Diagnoza psychologiczna
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Zaburzenia psychiczne w okresie dorastania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e0054ac.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB23

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi zaburzeniami u młodzieży. Szczególny
nacisk zostanie położony na ich rozumienie w kontekście procesów zachodzących w relacjach rodzinnych.
Poszczególne zaburzenia zostaną omówione na zajęciach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zapozna się z obrazem klinicznym zaburzeń
psychicznych u młodzieży. PSYF_K3_W14 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
student będzie potrafił postawić wstępną diagnozę
zaburzeń psychicznych u młodzieży i zaplanować
proces terapii.

PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student będzie potrafił nawiązać kontakt z pacjentem
w wieku dorastania.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
41

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Etiologia zaburzeń psychicznych w okresie dorastania. Problem
separacji/indywiduacji i jego konsekwencje dla dalszego rozwoju. W1, U1

2. Depresja u dzieci i młodzieży. Problematyka samobójstw. W1, U1, K1

3. Zaburzenia psychotyczne u dzieci i młodzieży. W1, U1, K1

4. Anoreksja i bulimia psychiczna. W1, U1, K1

5. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży – norma i patologia. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Egzamin pisemny, pytania zamknięte, próg zaliczenia 50% poprawnych
odpowiedzi + 1
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo dla studentów wyższych lat, średnia ocen z dotychczasowych studiów.
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Zaburzenia psychotyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e025184.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-KB22

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zaburzeń psychotycznych. Wśród omawianych zagadnień
znajdą się między innymi: kryteria diagnostyczne zaburzeń psychotycznych, modele etiologiczne, specyfika
psychoterapii tej grupy pacjentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna kategorie diagnostyczne zaburzeń
psychotycznych, rozumie psychologiczne mechanizmy
urojeń i halucynacji, rozumie podstawowe zasady
pracy terapeutycznej z tą grupą pacjentów.

PSYF_K3_W14 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 postawić diagnozę zaburzeń psychotycznych
i zaplanować pracę terapeutyczną. PSYF_K3_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązać profesjonalną relację z osobą chora
na zaburzenia psychotyczne PSYF_K3_K14 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do ćwiczeń 9

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryteria diagnostyczne i obraz psychopatologiczny zaburzeń psychotycznych. W1

2. Diagnoza różnicowa, przebieg choroby i rokowanie. W1, U1

3. Etiologia zaburzeń psychotycznych. Psychologiczne modele urojeń i halucynacji. W1

4. Subiektywne aspekty przeżywania zaburzeń psychotycznych. K1

5. Kontekst kulturowy i społeczny występowania zaburzeń psychotycznych. W1

6. Specyfika psychoterapii, psychoedukacji i rehabilitacji pacjentów z rozpoznaniem
psychozy. K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Udzielenie prawidłowej odpowiedzi w teście na 50% pytań + 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo dla studentów realizujących ścieżkę "Psychologia kliniczna" oraz dla studentów starszych lat. Średnia ocen ze
studiów.
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Zaburzenia rozwoju w dzieciństwie i adolescencji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e04568c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB27

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaburzeniami rozwoju dzieci i młodzieży. Kurs ma formę
konwersatorium. Uczestnicy zapoznają się z zaburzeniami poznawczego, językowego, społecznego,
emocjonalnego i behawioralnego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Każde zaburzenie będzie omawiane pod
kątem kryteriów diagnostycznych ICD i DSM, mechanizmów powstawania, przebiegu zaburzeń w ciągu życia oraz
proponowanych form terapii. Na zajęciach omawiane będą treści zawarte w literaturze oraz opisy przypadków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna obowiązujące kryteria diagnostyczne
zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 mechanizmy i uwarunkowania powstawania zaburzeń
rozwojowych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać zaburzenia okresu dzieciństwa
i adolescencji w odniesieniu do kryteriów
diagnostycznych.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14 zaliczenie pisemne

U2 wyjaśnić mechanizm powstawania i uwarunkowania
rozwoju zaburzeń w okresie dzieciństwa i adolescencji.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
traktowania z szacunkiem i zrozumieniem osób
z zaburzeniami rozwoju, zdając sobie sprawę
z wielości czynników warunkujących powstawanie
zaburzeń rozwoju.

PSYF_K3_K14 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2 dokonać różnicowania osób z zaburzeniami rozwoju
uwzględniając perspektywę rozwojową. PSYF_K3_K11 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zaburzenia rozwoju dzieciństwa i adolescencji - wprowadzenie W1, U1, K1, K2

2. Niepełnosprawność intelektualna W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Specyficzne trudności w uczeniu się W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zaburzenia mowy, języka i komunikacji W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Całościowe zaburzenia rozwoju W1, W2, U1, U2, K1, K2
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6. Zaburzenia relacji przywiązania W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Zaburzenia lękowe W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. PTSD i przemoc wobec dzieci W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Zaburzenia nastroju W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Zaburzenia zachowania W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. ADHD W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Zaburzenia odżywiania W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Uzależnienia i używanie substancji psychoaktywnych W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Zaburzenia ruchowe. Zaburzenia wydalania W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Zaburzenia rozwoju dzieciństwa i adolescencji - podsumowanie W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony lub realizowany równolegle kurs "Psychopatologia Rozwojowa. Wprowadzenie". Pierwszeństwo mają studenci
realizujący ścieżkę "Psychologia Kliniczna Dziecka".
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Zadania psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e0642b5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-RB23

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej PSYF_K3_W13 zaliczenie

W2 wiedzę o zadaniach psychologa w MOW PSYF_K3_W14 zaliczenie

W3 posiada wiedzę dotyczącą diagnozy uzależnień oraz
zaburzeń zachowania PSYF_K3_W14 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przeprowadzić diagnozę psychologiczną
wychowanka PSYF_K3_U13 zaliczenie
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązania dobrego kontaktu z osobą badaną oraz
rzetelnego przekazania wyników badania i zaleceń PSYF_K3_K13 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Podstawa prawna funkcjonowania MOW, podstawy prawne środków
wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich, dokumentacja
nieletniego.

W2

2. 2. Diagnoza psychologiczna - obszary badań, metody, narzędzia. W1, U1

3. 3. Diagnoza psychologiczna – wywiad, rozmowa wstępna, analiza dokumentacji
sądowej. W1, U1

4. 4. Uzależnienie, nadużywanie, zażywanie ryzykowne – substancje psychoaktywne
w życiu młodzieży W3, U1

5. 5. Zaburzenia zachowania W3, U1

6. 6. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

7. 7. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

8. 8. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

9. 9. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

10. 10. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

11. 11. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

12. 12. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

13. 13. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

14. 14. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

15. 15. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1
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16. 16. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

17. 17. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

18. 18. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

19. 19. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

20. 20. Zajęcia praktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
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Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e0843c2.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawy nowoczesnej ekonomii w ujęciu krytycznym
z naciskiem na keynesizm, kaleckianizm
i postkeynesizm.

PSYF_K3_W01 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyjaśnić związki ekonomii jako nauki z politykami
gospodarczymi z naciskiem na keynesizm,
kaleckianizm i postkeynesizm.

PSYF_K3_U03 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
do kwestionowania i poddawania w wątpliwość ustaleń
ekonomii neoklasycznej oraz indywidualizmu
metodologicznego głównie w perspektywie
keynesowskiej i postkeyensowskiej.

PSYF_K3_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi wprowadzenie do porównawczego ujęcia różnych szkół
ekonomicznych i ich społecznej użyteczności. Punktem wyjścia będą ustalenia
szkoły neoklasycznej, które następnie konfrontowane będą z odmiennymi
podejściami i tradycjami. Konwersatorium jest rozszerzeniem treści
zaprezentowanych podczas wykładu wykładu.

W1, U1, K1

2. Epistemologiczne granice nauki a nowoczesne polityki gospodarcze. W1, U1, K1

3. Po co nam państwo w gospodarce? Ideologie, instytucje, polityki. W1, U1, K1

4. Prywatyzacja, deregulacja i liberalizacja: polityczna geneza mainstreamowych
polityk gospodarczych w Europie i USA. W1, U1, K1

5. Zdrowie publiczne jako obszar polityki państwa W1, U1, K1

6. Praca kobiet. W1, U1, K1

7. Przyszłość pracy: dochód podstawowy, automatyzacja, podział pracy, polityka
pełnego zatrudnienia. W1, U1, K1

8. Polityka innowacyjności i własność intelektualna (Mazzucato, Stilglitz, Robinson) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
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Ekonomia polityczna. Wprowadzenie (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e0a2ef0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozumienie różnych nurtów ekonomii oraz debat toczących się w jej obrębie w ujęciu porównawczym
i krytycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy nowoczesnej ekonomii w ujęciu krytycznym. PSYF_K3_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wyjaśnić związki ekonomii jako nauki z politykami
gospodarczymi. PSYF_K3_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do kwestionowania i poddawania w wątpliwość ustaleń
ekonomii neoklasycznej oraz indywidualizmu
metodologicznego.

PSYF_K3_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi wprowadzenie do porównawczego ujęcia różnych szkół
ekonomicznych i ich społecznej użyteczności. Punktem wyjścia będą ustalenia
szkoły neoklasycznej, które następnie konfrontowane będą z odmiennymi
podejściami i tradycjami. Podczas zajęć, pracując na konkretnych problemach,
zastanowimy się nad następującymi pytaniami:

W1, U1, K1

2. czy podatki powinny być niskie? W1, U1, K1

3. emerytura z OFE czy emerytura obywatelska? W1, U1, K1

4. mały rząd to dobry rząd? W1, U1, K1

5. skąd się biorą innowacje? jakie miejsce w gospodarce zajmują uniwersytety? W1, U1, K1

6. jak finansować służbę zdrowia? W1, U1, K1

7. czy pracownicy i przedsiębiorcy mają te same interesy? Czy pełne zatrudnienie
jest możliwe? W1, U1, K1

8. Czy kraje mogą zadłużać się we własnej walucie? W1, U1, K1

9. I wreszcie: dlaczego ekonomia jest polityczna? W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 60%



Sylabusy 610 / 710

Stan krytyczny. Media, elity i inne instytucje demokracji liberalnej
w sytuacji kryzysu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e0c3035.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykład ma na celu omówienie źródeł kryzysu demokracji liberalnej w Polsce i na świecie na przykładzie
wybranych sporów politycznych i społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna relacje zachodzące między procesami, strukturami
i instytucjami społecznymi. Potrafi dokonać ich
krytycznej analizy.

PSYF_K3_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W2
potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk
humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą
o tym, jak angażować się społecznie i politycznie.

PSYF_K3_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej
i filozoficznej oraz refleksji humanistycznej dla
rozumienia współczesnych procesów społecznych,
politycznych, gospodarczych i kulturowych. Jest
krytyczna/a wobec współczesnego kapitalizmu i jego
instytucji politycznych

PSYF_K3_K11 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład ma na celu omówienie źródeł kryzysu demokracji liberalnej w Polsce i na
świecie na przykładzie wybranych sporów politycznych i społecznych.

Głównym przedmiotem zaintersowania będzie wzrost nacjonalistycznego
populizmu i zjawiska z nim związane. Materiałem źródłowym dla zajęć będą
debaty toczone w obrębie polskich (a take anglosaskich i francuskich) mediów
głownego nurtu. Nacisk zostanie położony liberalne media polskojęzczyne,
głównie: “Newsweek”, “Gazetę Wyborczę”, “Politykę”, TVN, naTemat.pl. To media
iberalne i mainstreamowe, ponieważ mariaż demokracji liberalnej i gospodarki
wolnorynkowej stanowią dla nich nienegocjowalną ramę odniesienia. Liberalizm
rozumiany będzie więc zarówno jako filozoficzna doktryna indywidualizmu, jak i w
znaczeniu nadanym przez ekonomię neoklasyczną (tzw. neoliberalizm).

W ten sposób podczas zajęć przetestujemy szereg hipotez, z których wiodąca
zakłada, że demokracja liberalna w kształcie znanym nam współcześnie w Polsce
zaimplementowała w swoich instytucjach koncepcję równowagi wywiedzioną z
ekonomii neoklasyczynej i właściwej jej zasady równowagi rynku. Idea
politycznego konsensusu i równowagi rynków stały się do pewno stopnia tożsame,
także dlatego że rynek, stał się matrycą dla zasad działania polskich i
europejskich instytucji politycznych. Doprowadziło do kryzysu w jądrze demokracji
liberalnej, przygotowując pole dla nacjonalistycznego populizmu.

W1, W2, K1
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2. 1. Kraje umiarkowanej demorkacji: geneza nowoczesnej demokracji liberalnej W1, W2, K1

3. 2. Pokolenie końca historii i postpolitka. W1, W2, K1

4. 3. Główni aktorzy demokracji liberalnej: media, społeczeństwo obywatelskie,
eksperci. W1, W2, K1

5. 4. Bitwy o demokrację liberalną. Analiza porównanwcza: populizm w USA, Brexit,
flamandzkie ruchy separatystyczne, Syriza, niemiecka skrajna prawica. W1, W2, K1

6.
5. Główne spory polityczne w Polsce wobec problemu postpolityki. Case studies:
debata wokół świadczenia 500plus, debata wokół reformy sądownictwa, debata
wokół kryzysu PISF, polityka historyczna.

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, zaliczenie ustne zaliczenie od 60%, dopuszczalne 2 nieobecności
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Granice doświadczenia/granice konceptualizacji. Spór o naturę treści
mentalnej w filozofii współczesnej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e0e1c33.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WFz.IPs-N-N13

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie Studenta ze stanem badań w zakresie sporu na naturę treści mentalnej we współczesnej filozofii
angloamerykańskiej

C2 Pogłębienie umiejętności w zakresie rekonstrukcji podstawowych argumentów oraz ich dyskusji w obrębie debaty
na temat natury treści mentalnej

C3 Praca nad projektem badawczym powiązanym z debatą nad naturą treści mentalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada poszerzoną wiedzę na współczesnych debat
filozoficznych w obrębie filozofii angloamerykańskiej;
zna wybrane argumenty dotyczące podstawowych
stanowisk w obrębie tych debat.

PSYF_K3_W03 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować stanowiska w wybranej debacie w obrębie
współczesnej filozofii angloamerykańskiej
z wykorzystaniem analizy tekstów naukowych, potrafi
odnieść rozważane problemy filozoficzne do teorii
psychologicznych i zastosować te teorie
do rozwiązywania problemów filozoficznych

PSYF_K3_U03 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potrafi przedstawić swoje stanowisko teoretyczne
używając odpowiednich narzędzi filozoficznych;
w sposób krytyczny analizuje tezy własne i innych
w odniesieniu do wybranej i zaawansowanej koncepcji
filozoficznej; krytycznie rozumie trudności związane
z prowadzeniem własnych badań

PSYF_K3_K03 raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie raportu 20

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedstawienie Słuchaczom podstawowych teorii w zakresie natury treści
mentalnej sformułowanych we współczesnej filozofii anglomarykańskiej W1

2. Zaprezentowanie Słuchaczom sporu o naturę treści mentalnej w relacji do
zagadnienia treści niepojęciowej (ang. non-conceptual content). W1, U1
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3. Zaprezentowanie przez Słuchaczy w postaci krótkich referatów argumentów z
wybranych tekstów reprezentatywnych dla zagadnienia treści niepojęciowej. K1

4.
Przygotowanie i zaprezentowanie przez Słuchaczy pomysłów badawczych
wiążących debatę na temat natury treści mentalnej (w odniesieniu do zagadnienia
treści niepojęciowej) z badaniami z zakresu psychologii

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, raport, prezentacja Uczestnictwo w zajęciach i praca grupowa
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Psychiatria kliniczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e10e535.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912Medycyna

Kod USOS
WFz.IPs-N-N09

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie uczestników z podstawami Psychiatrii

C2 Rozwój umiejętności myślenia klinicznego w odniesieniu do zaburzeń psychicznych

C3 Przybliżenie praktycznych aspektów psychiatrii

C4 Rozwój umiejętności integracji myślenia o leczeniu biologicznym i psychologicznym zaburzeń psychicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zasady diagnozowania i leczenia zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin ustny

W2 zasady stosowalności diagnozy psychiatrycznej
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić diagnozę i diagnozę różnicową zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin ustny

U2 prowadzić dyskusję kliniczną na tematy zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U14

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia współpracy z osobami innych zawodów
zajmującymi się osobami z zaburzeniami psychicznymi
(lekarz, pielęgniarka)

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do zajęć 75

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podmiotowe i przedmiotowe objawy psychopatologiczne. Badanie: wywiad
kliniczny i ocena stanu psychicznego W1, W2

2. Psychopatologia Ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych
Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń psychicznych W1, W2
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3. Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne
Zaburzenia urojeniowe W1, U1, U2, K1

4. Zaburzenia nastroju Samobójstwa W1, U1, U2, K1

5.
Zaburzenia lękowe w postaci fobii
Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe
Zespoły natręctw
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

W1, U1, U2, K1

6.
Zaburzenia dysocjacyjne
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
Zaburzenia psychosomatyczne

W1, U1, U2, K1

7.
Zaburzenia snu
Zaburzenia osobowości
Zaburzenia seksualne i zaburzenia identyfikacji płciowej
Zaburzenia odżywiania się

W1, U1, U2, K1

8. Delirium, otępienie, zespoły amnestyczne,
Zaburzenia spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych W1, U1, U2, K1

9.
Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne związane ze
starzeniem się (psychogeriatria)
Zaburzenia psychiczne spowodowane schorzeniami somatycznymi

W1, U1, U2, K1

10. Stany nagłe w psychiatrii, prawne aspekty zaburzeń psychicznych W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny Obecność na wszystkich zajęciach, dopuszczalna 1 nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone zajęcia z Psychologii Zaburzeń
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Podstawy prawa dla psychologów (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6e12e3cc.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 polskie, wspólnotowe i międzynarodowe regulacje
prawne dotyczące wykonywania zawodu psychologa PSYF_K3_W15 egzamin pisemny

W2
relacje między psychologią, medycyna i prawem oraz
zna teortyczno-filozoficzne uzasadnienie dla
wprowadzania regulacji okresłonego rodzaju

PSYF_K3_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozstrzygać problemy zawodowe w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa PSYF_K3_U15 egzamin pisemny
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U2
wskazać obowiązujące przepisy prawne dotyczące
zawodu psychologa (de lege lata), a także
sproblematyzować i uzasadnić potrzebę wprowadzenia
nowych regulacji (de lege ferenda)

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U03,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pomocy pacjentom i innym ludiom w granicach
obowiązującego prawa PSYF_K3_K15 egzamin pisemny

K2
by zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc;
ma krytyczny stosunek do własnej pracy i uznaje
wartość samokształcenia zawodowego

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przeprowadzenie badań literaturowych 25

uczestnictwo w egzaminie 1

rozwiązywanie kazusów 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
45

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje dwie części: ogólną i szczegółową. W części ogólnej zostaną
objaśnione podstawowe pojęcia prawne, a także przedstawione w zarysie zasady
funkcjonowania krajowego porządku prawnego, szczególny nacisk zostanie
położony przy tym na tematykę dot. prawa karnego. W części szczegółowej
zostaną omówione wybrane problemy prawne związane z wykonywaniem zawodu
psychologa, a w szczególności: problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o
zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, prawno-
porównawcza analiza regulacji "tajemnicy zawodowej" psychologa, analiza pojęcia
"dokumentacji psychologicznej", czy omówienie roli biegłego psychologa
sądowego w postępowaniu karnym czy cywilnym. Na ostatnim wykładzie zostaną
przedstawione także regulacje zawodu psychologa w innych krajach (UE, USA,
Kanadzie).

Temat wykładu 1: Co to jest prawo?
Temat wykładu 2: Podstawowe zagadnienia ustrojowe; słownik podstawowych
pojęć prawnych. Zawód wolny, regulowany, zaufania publicznego; pojęcie
"samorządu".
Temat wykładu 3: Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów
Temat wykładu 4: Rola psychologa w postępowaniu karnym - cz. 1.
Temat wykładu 5: Rola psychologa w postępowaniu karnym - cz. 2.
Temat wykładu 6: Rola psychologa w postępowaniu cywilnym oraz w sprawach z
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego - cz. 1.
Temat wykładu 7: Rola psychologa w postępowaniu cywilnym oraz w sprawach z
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego - cz. 2.
Temat wykładu 8: Zawód psychologa - perspektywa prawno-porównawcza

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin, test jednokrotnego wyboru (ABCD), 21 pytań
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Podstawy prawa dla psychologów (konwersatorium)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33F00.5cc6f6d48f541.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-N12b

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 obowiązujące psychologów akty prawne (krajowe
i wspólnotowe) PSYF_K3_W15 egzamin pisemny, kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisać różne stany prawne przy pomocy języka
prawniczego i prawnego PSYF_K3_U15 egzamin pisemny, kazus

U2 określić sytuację prawną psychychologa i pacjenta PSYF_K3_U15 egzamin pisemny, kazus
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U3
krytycznie odnieść się do obowiązujacych
psychologów przepisów prawnych i sformułować
postulaty reformy prawnej zawodu

PSYF_K3_U15 egzamin pisemny, kazus

U4
rozwiązywać proste kazusy prawne dotyczące sytuacji
zawodowej psychologa, jego relacji z pacjentem, i jego
roli w postępowaniach prawnych (m.in. karnym
i cywilnym)

PSYF_K3_U15 egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat obowiązującego prawa i jego
reformy

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny, kazus

K2 dalszej edukacji prawnej dotyczącej zawodu
psychologa PSYF_K3_K15 egzamin pisemny, kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 8

konsultacje 1

analiza aktów normatywnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
44

ECTS
1.5

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się i będą dyskitować o obowiązujących psychologa
aktach prawnych. Chodzi między innymi o akty takie jak:

- ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (wraz z przedstawianymi na
przestrzeni ostatnich 10 lat projektami jej zmiany)

- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

- Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta

- KK, KPC, KPK, KPA (wybrane przepisy, gł. dot. tajemnicy lekarskiej i roli psychologa jako biegłego)

TEMATY ZAJĘĆ:
1: Prawo a moralność: kazusy problematyzujące relację między prawem i moralnością. Przygotowane
kazusy.
LITERATURA: O.W. Holmes, Path of the Law - fragment; R. Dworkin "Biorąc prawa poważnie" -
fragment; L.L. Fuller "Moralnóść prawa" - fragmen

2: Samorząd zawodowy - regulacje de lege lata i de lege ferenda + kazusy
LITERATURA: Historlia legislacji, ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów, stosowne rozporządzenia, alternatywne projekty nowelizacji przepisów

3:Zawód psychologa - regulacje de lege lata i de lege ferenda + kazusy
LITERATURA: Historlia legislacji, ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów, stosowne rozporządzenia, alternatywne projekty nowelizacji przepisów

4:Tajemnica zawodowa psychologa - kazusy

LITERATURA: USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego; Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 r. (I KZP 6/05)
; Art. 304 KPK, Art. 240 KK, art 261, 248 KPC; Art. 12 Ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.

5:Dokumentacja medyczna, pozwolenie na broń - kazusy
LITERATURA: Art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i
psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

6: Biegły psycholog
LITERATURA:
–Kodeks postępowania karnego
–Prawo o ustroju sądów powszechnych
–Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych
–Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii
biegłych w postępowaniu sądowym
–Ustawia o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

7: Osobne regulacje dot. wykonywania określonej działalności psychologicznej, regulowane w
oddzielnych rozporządzeniach, dotyczące badań:
–osób starających się o pozwolenia na broń,
–pracowników ochrony w elektrowni jądrowej,
–detektywów,
–strażników miejskich i gminnych,
–osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i sprzedaży materiałów wybuchowych
–inspektorów transportu drogowego,
–kierowców
LITERATURA: wybrane ozporządzenia Ministra Zdrowia.

8: Zajęcia podsumowujące

DO KAŻDYCH ZAJĘĆ OBOWIĄZUJE TAKŻE LITERATURA WSKAZANA NA ZAJĘCIACH PRZEZ
PROWADZĄCEGO!

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, kazus aktywnosć na zajęciach (max 2 nieobecności), oceniana praca
pisemna (kazus) pisana na ostatnich zajęciach (tj. egzamin-kazus)
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Metodologia III - wnioskowanie statystyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3200.5cc6f6e19a9a8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-A03c

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z ogólnym schematem wnioskowania statystycznego oraz z wybranymi,
najpopularniejszymi w psychologii metodami analizy danych empirycznych. Problematyka: Statystyczne metody
analizy danych empirycznych. Natura, przeznaczenie, wady i zalety różnych metod analizy. Zagadnienia
metodologiczne związane z analizą statystyczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe metody analizy statystyczne. PSYF_K3_W04
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student rozumie wyniki analiz statystycznych i potrafi
sam je wykonać. PSYF_K3_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 analizy danych. PSYF_K3_K04
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie projektu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do ćwiczeń 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy wnioskowania statystycznego W1, K1

2. Test t Studenta W1, U1, K1

3. Analiza wariancji W1, U1, K1

4. Analiza regresji W1, U1, K1
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5. Statystyki nieparametryczne W1, U1, K1

6. Wielkość efektu, przedziały ufności, moc W1, U1, K1

7. Analiza mediacji i moderacji W1, U1, K1

8. Analiza czynnikowa W1, U1, K1

9. Modele równań strukturalnych W1, U1, K1

10. Metaanaliza W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny 60% poprawnych odpowiedzi

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Obecności (maks. 4 opuszczone), praca
pisemna, zaliczenie wszystkich kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma
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Bliskie związki z perspektywy motywowanego poznania. Nowa edycja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3fec76a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR65

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tematem seminarium będą zagadnienia dotyczące motywowanego poznania w bliskich relacjach
interpersonalnych. W kręgu zainteresowań badawczych magistrantów mogą znaleźć się takie kwestie jak wpływ
motywacji na spostrzeganie partnera i zachowania wobec niego, standardy i oczekiwania wobec bliskiej osoby
oraz reakcje na ich realizację (lub brak realizacji, czyli rozczarowanie). Projekty badawcze powinny analizować
interakcje pomiędzy zmiennymi indywidualnymi (np. samooceną, responsywnością, poziomem narcyzmu)
i zmiennymi sytuacyjnymi (aktualny stan związku i motywacja).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedzę z dziedziny psychologii bliskich związków; zna
podstawowe teorie oraz badania empiryczne z tego
zakresu

PSYF_K3_W09 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi umie samodzielnie i w zespole
badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie
empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych
i jakościowych; potrafi poddać analizie zebrane dane
empiryczne i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także
przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu
lub prezentacji multimedialnej

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U09

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadząc badania empiryczne, potrafi nawiązać
kontakt z uczestnikami badania, w sposób zrozumiały
formułować instrukcje i prezentować uczestnikom cel
badania; współpracuje w zespole badawczym; jest
skłonny/a do dzielenia się swoją wiedzą; dba o wartość
aplikacyjną prowadzonych badań

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań empirycznych 20

analiza i przygotowanie danych 20

przygotowanie pracy dyplomowej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza najważniejszych tekstów z dziedziny motywowanego poznania w bliskich
związkach W1

2. Projektowanie własnych badań empirycznych U1, K1

3. Prowadzenie badań U1, K1

4. Analiza statystyczna danych oraz ich interpretacja W1

5. Dyskusja nad uzyskanymi wynikami W1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia przeprowadzenie badań empirycznych i przygotowanie pracy
magisterskiej

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przeprowadzenie badań empirycznych i przygotowanie pracy
magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności na semestr) Wymagania wstępne: zaliczenie kursu
Bliskie Związki, znajomość języka angielskiego
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Doświadczenia psychotyczne. Od normy do psychopatologii. Nowa edycja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3fc9438.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR64

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Projekty realizowane w ramach seminarium będą miały na celu określenie czynników psychologicznych
sprzyjających powstawaniu i podtrzymywaniu zaburzeń psychotycznych oraz redukowaniu ich objawów. Zgodnie
z modelem kontinuum psychozy uczestnicy seminarium będą mogli realizować badania zarowno w grupach
klinicznych, jak i w grupach ryzyka zaburzeń psychotycznych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

uczestnik seminarium zna i rozumie wiedzę z zakresu
psychometrii; zna podstawy teoretyczne pomiaru
zmiennych psychologicznych, w tym objawów
zaburzeń psychicznych, konstruowania i stosowania
testów psychologicznych, a także ich adaptacji
językowej i kulturowej; zna zasady prowadzenia badań
i diagnozy zaburzeń psychotycznych z zastosowaniem
metod kwestionariuszowych i eksperymentalnych,
a także zasady interpretacji wyników tych badań.

PSYF_K3_W12 zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

uczestnik seminarium posiada wiedzę dotyczącą
zaburzeń psychotycznych; zna główne modele
zaburzeń psychotycznych formułowane
w paradygmacie psychologicznym i medycznym; ma
wiedzę na temat przyczyn, objawów i przebiegu
zaburzeń psychotycznych oraz czynników
podtrzymujących te zaburzenia; posiada wiedzę
o biologicznych, społecznych i kulturowych
uwarunkowaniach zaburzeń psychotycznych.

PSYF_K3_W14 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1

uczestnik seminarium potrafi samodzielnie i w zespole
badawczym zaplanować i przeprowadzić badanie
empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych
i jakościowych; potrafi poddać analizie zebrane dane
empiryczne i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także
przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu
lub prezentacji multimedialnej.

PSYF_K3_U04 zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

uczestnik seminarium potrafi rozpoznać zaburzenia
procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji
itd, występujące w zaburzeniach psychotycznych
o różnym nasileni; potrafi rozpoznać podstawowe
objawy zaburzeń psychotycznych w odniesieniu
do systemów klasyfikacyjnych; potrafi wskazać
potencjalne przyczyny zaburzeń psychotycznych
o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno-
kulturowym; krytycznie posługuje się koncepcjami
psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń
psychotycznych.

PSYF_K3_U14 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnik seminarium jest gotów do prowadzenia
badań empirycznych, potrafi nawiązać kontakt
z uczestnikami badania, w sposób zrozumiały
formułować instrukcje i prezentować uczestnikom
zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak
i cel samego badania; współpracuje w zespole
badawczym; jest skłonny/a do dzielenia się swoją
wiedzą; dba o wartość aplikacyjną prowadzonych
badań.

PSYF_K3_K04 zaliczenie, brak
zaliczenia
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K2

uczestnik seminarium zdaje sobie sprawę z ograniczeń
wiedzy o człowieku uzyskanej w toku badania
z użyciem testu psychologicznego; rozumie
konieczność stosowania metod diagnozy
psychologicznej wyłącznie przez osoby uprawnione;
zachowuje bezstronność w interpretacji wyników
badań; unika nieuprawnionej generalizacji wyników
badan; popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych
psychologicznych w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

PSYF_K3_K12 zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

uczestnik seminarium traktuje osoby z zaburzeniami
psychicznymi z szacunkiem i zrozumieniem, unikając
stereotypów i uprzedzeń; potrafi nawiązać kontakt
z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i pomocy
psychologicznej.

PSYF_K3_K14 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przeprowadzenie badań empirycznych 30

analiza i przygotowanie danych 10

przygotowanie pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza literatury pod kątem sformułowania projektu badawczego W2

2. Przygotowanie projektu badawczego W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury; znajomość metod analizy statystycznej.
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Ewolucyjna psychologia osobowości. Nowa edycja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.1595321913.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Możliwe tematy projektów powinny się mieścić w szeroko rozumianej psychologii osobowości: w ujęciu
cechowym, społeczno-poznawczym, poznawczym, etc. Preferowane będą projekty, które uwzględniają
poszukiwanie wyjaśnień ewolucyjnych mechanizmów motywacyjnych, obrazu siebie, radzenia sobie, cech
osobowości, zaburzeń osobowości oraz innych mechanizmów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie ewolucyjne źródła różnic
indywidualnych w zakresie osobowości

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi trafnie określić mechanizm
kształtowania procesów psychicznych w procesie
ewolucji

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U08

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Procesy ewolucji gatunków jako źródło zmienności procesów i cech psychicznych W1, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mile widziane ukończenie lub uczestnictwo w kursie "Ewolucjonizm w psychologii".
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Mechanizmy percepcji twarzy. Nowa edycja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.1595321287.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Badania prowadzone w ramach prac magisterskich będą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące procesu
rozpoznawania ekspresji mimicznej, identyfikacji tożsamości oraz wzajemnego wpływu wywieranego przez te
procesy na siebie. Jednym z kluczowych problemów poruszanych w ramach seminarium jest problem wpływu
uwagi na procesy percepcji twarzy oraz zróżnicowanie na etapy rozpoznawania ekspresji mimicznej
przebiegające mimowolnie oraz mające charakter dowolny.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie specyfikę badań
eksperymentalnych w zakresie mózgowych podstaw
procesów psychicznych

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi poprawnie zaplanować oraz
przeprowadzić badania eksperymentalne dotyczące
mózgowych podstaw procesów psychicznych.
Prawidłowo interpretuje wyniki takich badań.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wnioskowania na podstawie
wyników badań dotyczących mózgowych podstaw
procesów psychicznych

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Mechanizm percepcji twarzy W1

2. Planowanie eksperymentów z wykorzystaniem metod pomiaru aktywności mózgu U1

3. Analiza danych fizjologicznych i wnioskowanie na ich podstawie U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie pełnego projektu badań własnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie lub realizacja równoległa kursu "Percepcja twarzy i realcje społeczne - podłoże mózgowe".



Sylabusy 642 / 710

Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń
pamięciowych. Nowa edycja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3ee4651.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR38b, WFz.IPs-N-MGR38

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Seminarium dotyczy problematyki funkcjonowania pamięci i mechanizmów zniekształceń pamięciowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań
naukowych. PSYF_K3_W04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przeprowadzić badanie. PSYF_K3_U04 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia badań naukowych z zakresu zeznań
świadków. PSYF_K3_K04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Blok: Przygotowanie tematu badań własnych. W1, U1, K1

2. Blok: Analiza metodologii badań własnych. W1, U1, K1

3. Blok: Powtórka z zasad cytowania i zapisywania literatury cytowanej. W1, U1, K1

4. Blok: Zasady opisu i dyskusji wyników. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia
I rok, I semestr - wybranie tematu pracy i analiza literatury przedmiotu I
rok, II semestr - przygotowanie części teoretycznej pracy II rok, I semestr -
opracowanie metody i przeprowadzenie badań II rok, II semestr - analiza
wyników i przygotowanie części empirycznej pracy

Semestr 8

Metody nauczania:

dyskusja, burza mózgów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
I rok, I semestr - wybranie tematu pracy i analiza literatury przedmiotu I
rok, II semestr - przygotowanie części teoretycznej pracy II rok, I semestr -
opracowanie metody i przeprowadzenie badań II rok, II semestr - analiza
wyników i przygotowanie części empirycznej pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs „Dezinformacja a pamięć” (OB21-I) lub jego zrealizowanie równolegle z seminarium; bierna znajomość języka
angielskiego. W razie konieczności o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z kanonu i rozmowa z kandydatem. Obecność
obowiązkowa, dopuszczalne 2 nieobecności na semestr.
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Neuropsychologia eksperymentalna. Nowa edycja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3ebfb65.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wiodący temat seminarium to mózgowe korelaty czynności psychicznych w kontekście lateralizacji i asymetrii
mózgu oraz szeroko zdefiniowanych zagadnień pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy teoretyczne badań neuropsychologicznych
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2 zagadnienia szczegółowe dotyczące wybranego przez
siebie tematu

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zgromadzić i czytać krytycznie literaturę fachową PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2 zaplanować i zrealizować badania empiryczne
z zakresu neuropsychologii eksperymentalnej

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3 opisać wyniki analiz teoretycznych
i przeprowadzonych badań w rozprawie magisterskiej

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z innymi członkami zespołu badawczego PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe są dobierane indywidualnie i są wypadkową zainteresowań
uczestników oraz kompetencji i zainteresowań badawczych prowadzącego W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

seminarium, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia
W pierwszym roku zaliczenie na podstawie oceny postępów pracy nad
projektem magisterskim. W drugim - złożenie pracy spełniającej
wymagania stawiane rozprawom magisterskim

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
W pierwszym roku zaliczenie na podstawie oceny postępów pracy nad
projektem magisterskim. W drugim - złożenie pracy spełniającej
wymagania stawiane rozprawom magisterskim
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Pomiędzy historią i teorią. Nowa edycja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3e7a674.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR04b

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium magisterskie poświęcone teoretycznym oraz historycznym zagadnieniom w szeroko rozumianej
antropologii psychologicznej. Dominować będą dwie grupy problemów: • zagadnienia historyczne (np. dzieje
polskiej psychologii – ze szczególnym uwzględnieniem psychologii nieświadomości, psychopatologii oraz
psychoanalizy) • problematyka nowej duchowości, z naciskiem na antropologie alternatywne, nową duchowość
i nowe ruchy religijne oraz relacje między sferą duchowości a psychologią.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna historię psychologii jako nauki, jak również historię
myśli psychologicznej. Rozumie procesy zachodzące
w toku rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej,
powstawanie i zanikanie paradygmatów w psychologii.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki.

PSYF_K3_W02 zaliczenie, brak
zaliczenia

W2
absolwent zna i rozumie charakter psychologii jako
nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach
do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii
i medycyny

PSYF_K3_W01 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przedstawić historię naukowej psychologii.
Prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne.
Potrafi przedstawić genezę pojęć i twierdzeń
psychologicznych. Umie wymienić i przedstawić
poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej
psychologii.

PSYF_K3_U02 zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

absolwent potrafi przedstawić charakterystykę
psychologii jako nauki i odróżnić naukowe poznanie
psychologiczne od poznania nienaukowego; sprawnie
posługuje się podstawową terminologią z zakresu
całości wiedzy psychologicznej; w stopniu
zaawansowanym zna szczegółową terminologie
wybranej specjalizacji; czyta ze zrozumieniem
psychologiczną literaturę naukową

PSYF_K3_U01 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów
starożytnych. Współczesne teorie i badania umieszcza
w szerszej perspektywie historycznej. Docenia wartość
wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach
kształtowania się naukowej psychologii. Rozumie
konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe
życie.

PSYF_K3_K02 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie pracy dyplomowej 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wystąpienia, dyskusje oraz analizy poświęcone zagadnieniom będącym
przedmiotem seminarium oraz przygotowywanym pracom magisterskim. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia
• IV rok: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie szczegółowego
konspektu pracy magisterskiej. • V rok: napisanie i obrona pracy
magisterskiej.

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
• IV rok: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie szczegółowego
konspektu pracy magisterskiej. • V rok: napisanie i obrona pracy
magisterskiej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowania problematyką teoretyczną i historyczną. Umiejętność pisania na poziomie ponadprzeciętnym.
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Problemy i możliwości rozwojowe młodzieży i dorosłych. Nowa edycja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3f3c62d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Seminarium obejmuje zagadnienia związane z okresem dorastania, wkraczania w dorosłość oraz problemy
człowieka dorosłego w różnych fazach życia,we współczesnym społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę dotycząca zasad
przygotowania pracy magisterskiej

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2 student posiada wiedzę o zagadnieniach, które
stanowią przedmiot jego pracy magisterskiej PSYF_K3_W11 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 sformułować temat pracy magisterskiej, problemy
badawcze oraz hipotezy

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2 zaplanować badania PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U11

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przedstawienia założeń i koncepcji pracy magisterskiej PSYF_K3_K03 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 25

przeprowadzenie badań literaturowych 45

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Realizowane będą treści odpowiednie do tematów prac magisterskich studentów W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia na podstawie zaawansowania w przygotowaniu pracy magisterskiej:
przyjęty temat, problemy i hipotezy badawcze

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na podstawie zaawansowania w przygotowaniu pracy magisterskiej:
przyjęty temat, problemy i hipotezy badawcze

Wymagania wstępne i dodatkowe
rozmowa kwalifikacyjna
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Procesy afektywne i poznawcze w zaburzeniach zachowania. Nowa edycja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3f5f999.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR53

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Tematyka prac realizowanych w ramach seminarium dotyczy procesów afektywnych i poznawczych
w zaburzeniach zachowania. Badania realizowane są zarówno w grupach klinicznych jak i subklinicznych (np.
osoby lękowe czy depresyjne) a także z udziałem osób zdrowych, poddanych traumatycznym doświadczeniom
(np. zmaganie się z kryzysem życiowym, stres traumatyczny).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady krytycznej analizy literatury naukowej. PSYF_K3_W17 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować koncepcje empirycznego projektu
badawczego z zakresu psychologii klinicznej. PSYF_K3_U04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student prezentuje etyczną postawę wobec
prowadzenia badań psychologicznych. PSYF_K3_K04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza badań i sprawozdań 15

przygotowanie projektu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza literatury z zakresu psychologii klinicznej, zdrowia i stresu realizowana
pod kątem sformułowania własnego projektu badawczego. W1, U1, K1

2. Przygotowanie projektu badawczego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia przygotowanie projektu badawczego

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie projektu badawczego
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Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń
sennych. Nowa edycja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3f165c8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR43

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie projektu badawczego będącego przedmiotem realizacji w ramach pracy
magisterskiej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawowe teorie, wyniki badań oraz
narzędzia z dziedziny której dotyczy problematyka
pracy

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2 psychology of dreams PSYF_K3_W04 zaliczenie, brak
zaliczenia

W3 potrafi na bazie literatury przedmiotu uzasadnić wybór
problematyki badań własnych. PSYF_K3_W04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować koncepcje i badania naukowe
z interesującej go problematyki. Potrafi przygotować
własny projekt badawczy, w tym stworzyć - jeśli
zaistnieje taka potrzeba - autorskie narzędzie.

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązać kontakt z badanymi, przeprowadzić badania
(pilotażowe) zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie projektu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychology of dreams W1, W2, W3, U1, K1

2.

Student zapoznaje się z literaturą przedmiotu: koncepcjami teoretycznymi,
badaniami oraz metodami w danej dziedzinie. Są to (do wyboru) psychologia
rozwoju i edukacji, psychologia marzeń sennych, psychologiczne aspekty
internetu. Efektem tych analiz ma być, przygotowany do końca roku
akademickiego, własny projekt badawczy i - jeśli tego wymaga projekt -
przeprowadzone badanie pilotażowe i/lub opracowana wstępna wersja narzędzi
autorskich.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia przygotowanie własnego projektu badawczego

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie własnego projektu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie problematyką psychologii snu i marzeń sennych, rozwoju i edukacji oraz nowymi technologiami
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Psychologia społeczna kontroli, władzy i polityki. Nowa edycja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3fa6805.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR63

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W jaki sposób poczucie kontroli lub jego brak wpływa na percepcję otoczenia społecznego jednostki, w tym
innych osób i grup społecznych? Jak pozyskanie lub utrata władzy zmienia sposób myślenia o sobie i o innych? W
jaki sposób kształtują się postawy i zachowania polityczne ludzi, w tym te związane z partycypacją
i zaangażowaniem w politykę lub alienacją i wycofaniem z życia politycznego? Seminarium adresowane jest
do osób zainteresowanych motywacyjnymi czynnikami, które kształtują poznanie społeczne, relacje
międzygrupowe oraz zachowania polityczne. Efektem pracy na seminarium mają być badania empiryczne.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
współczesne teorie i wyniki badań z zakresu
psychologii społecznej oraz metodologii badań
społecznych

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W10

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania
empiryczne

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji i wyjaśnień w tematyce, która jest związana
z pracą

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czynny udział w seminarium, czytanie i dyskusja tekstów, udział w aktywnościach.
Semestr 1: przegląd literatury, wybór tematyki pracy, opracowanie hipotez. W1, U1, K1

2. Semestr 2: przygotowanie planu badania, metod i procedur. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Obecność i czynny udział w seminarium, czytanie i dyskusja tekstów,
udział w aktywnościach. Złożenie na czas odpowiednich części pracy.

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Obecność i czynny udział w seminarium, czytanie i dyskusja tekstów,
udział w aktywnościach. Złożenie na czas odpowiednich części pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z Psychologii Społecznej 1 i 2
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Psychologiczne aspekty rozwoju seksualnego i zaburzeń depresyjnych.
Nowa edycja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.1595323683.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium realizowane jest w dwu podgrupach: 1. prowadzonej przez dr hab. Grzegorza Iniewicza oraz 2.,
prowadzonej przez dr Agatę Blaut. Tematyka grupy 1. dotyczy szeroko pojętych psychologicznych aspektów
seksualności człowieka - funkcjonowania osób LGBT, funkcjonowania osób należących do różnych grup
mniejszościowych czy zachowań seksualnych młodzieży i dorosłych, a także różnych aspektów funkcjonowania
w związkach. W grupie 2, w ramach seminarium przygotowywane będą prace empiryczne dotyczące
psychologicznych aspektów obniżonego nastroju i depresji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy
poznawczej. Projekty badawcze, będą dotyczyć między innymi takich zagadnień jak: 1. Tendencyjność
pamięciowa w depresji, 2. Poznawcze strategie regulacyjne w depresji, 3. Metapoznawcze mechanizmy
tendencyjności poznawczej w depresji 4. Społeczne i emocjonalne aspekty funkcjonowania w depresji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie psychologiczne aspekty
seksualności człowieka

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2
Student zna i rozumie psychologiczne aspekty
obniżonego nastroju i depresji, ze szczególnym
uwzględnieniem perspektywy poznawczej

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W13

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi trafnie wskazać źródła zróżnicowania
w seksualnych zachowaniach człowieka oraz opisać
specyfikę tych zachowań u dorosłych i młodzieży

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U13

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

Student potrafi trafnie opisać relacje między
procesami afektywnymi i poznawczymi,
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk
tendencyjności pamięciowej w depresji a także
społecznych i emocjonalnych aspektów
funkcjonowania w depresji,

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologiczne aspekty seksualności człowieka W1, U1

2. funkcjonowanie osób należących do różnych grup mniejszościowych W1, U1

3. zachowania seksualne młodzieży i dorosłych W1, U1

4. Tendencyjność pamięciowa w depresji W2, U2

5. Poznawcze strategie regulacyjne w depresji W2, U2

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
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Psychologiczne aspekty seksualności oraz lęku i depresji. Nowa edycja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f3f8320a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR60b

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tematyka dotyczy szeroko pojętych psychologicznych aspektów seksualności człowieka - funkcjonowania osób
LGBT, funkcjonowania osób należących do różnych grup mniejszościowych czy zachowań seksualnych młodzieży
i dorosłych, a także różnych aspektów funkcjonowania w związkach. W ramach seminarium przygotowywane
będą także prace empiryczne dotyczące psychologicznych aspektów obniżonego nastroju i depresji,
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy poznawczej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znajomość zagadnień związanych z pisaną pracą
magisterską PSYF_K3_W14 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować badania PSYF_K3_U17 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zaprezentować swoja badania PSYF_K3_K17 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści uzależnione sa od tematu pracy magisterskiej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Zaliczenie na podstawie postępów w pisaniu pracy magisterskiej

Semestr 8

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Zaliczenie na podstawie postępów w pisaniu pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rozmowa kwalifikacyjna
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Samokontrola: Uwarunkowania i mechanizmy zdolności człowieka
do kierowania własnym zachowaniem. Nowa edycja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.1595323881.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Samokontrola to zdolność człowieka do kierowania własnym zachowaniem we względnej autonomii od nacisków
zewnętrznych i bieżących potrzeb fizjologicznych. Zdolność ta jest uwarunkowana wieloma czynnikami
społecznymi i sytuacyjnymi. Jest też względnie trwałą cechą jednostki, wchodzącą w skład struktury jej
osobowości. Dzięki samokontroli jesteśmy zdolni oprzeć się pokusom, odraczać zaspokojenie potrzeb i realizować
długofalowe plany. Natomiast dysfunkcje samokontroli prowadzą do problemów osobistych (np. uzależnienia,
szkodliwe nałogi, niezdolność do zrealizowania potencjalnych możliwości) lub społecznych (np. trudności
w relacjach z innymi ludźmi). Seminarium będzie poświęcone badaniom samokontroli przy użyciu narzędzi
wypracowanych w zespole prowadzącego zajęcia. Będzie możliwość zrealizowania własnych projektów w ramach
dużego grantu badawczego, poświęconego badaniu behawioralnych, poznawczych i mózgowych mechanizmów
samokontroli.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie zjawisko samokontroli i jej
znaczenie w funkcjonowaniu poznawczym człowieka

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi w sposób trafny i rzetelny dokonać
pomiaru poznawczych i mózgowych mechanizmów
samokontroli.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zjawisko samokontroli w aspekcie poznawczym i mózgowym W1, U1

2. Pomiar samokontroli W1, U1

3. Dysfunkcje samokontroli W1, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 7

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest złożenie i przyjęcie przez
prowadzącego krótkiego planu pracy magisterskiej (2-3 strony).
Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest złożenie i przyjęcie przez
prowadzącego pracy teoretycznej (10-50 stron).
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Wybrane problemy psychologii. Nowa edycja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.3C00.5cd02f401c14d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR66

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 8

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Tematyka prac będzie dotyczyć obszarów badawczych, w których specjalizują się prowadzący, a studenci- przed
zapisaniem proszeni są o kontakt z wybranym prowadzącym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada poszerzoną wiedzę na temat cech poznania
naukowego w psychologii i metodologii badań
psychologicznych; zna i stosuje aparat pojęciowy
psychologii jako nauki empirycznej; posiada w stopniu
zaawansowanym wiedzę na temat planowania badań
empirycznych i analizy statystycznej zebranych
danych

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

zna bazy danych literatury naukowej w dziedzinie
psychologii; zna polskie naukowe czasopisma
psychologiczne; posiada dobrą orientację
w technologii multimedialnej; zna formalne zasady
przygotowywania prezentacji multimedialnych; zna
standardy edycji artykułów naukowych

PSYF_K3_W17 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umie samodzielnie i w zespole badawczym
zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne
z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych;
potrafi poddać analizie zebrane dane empiryczne
i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także
przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu
lub prezentacji multimedialnej

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

potrafi przeszukiwać bazy danych literatury naukowej
i poszukiwać informacji w literaturze psychologicznej;
potrafi przygotować multimedialną prezentację
raportu z badań własnych, wniosków z analizy
literatury naukowej itp.; potrafi przygotować pracę
pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym
również empiryczną lub teoretyczną pracę
magisterską

PSYF_K3_U17 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada poczucie tożsamości zawodowej; potrafi
współpracować z innymi psychologami, w zespołach
badawczych i w dziedzinie praktyki psychologicznej;
uznaje granice swoich kompetencji zawodowych
w kontaktach ze specjalistami z innych dziedzin;
potrafi popularyzować wiedzę psychologiczną bez
straty dla jej wartości naukowej

PSYF_K3_K01 zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu
zawodu psychologa; z szacunkiem i życzliwością
odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie
podejmowania działań zawodowych; dobro
klienta/pacjenta stawia ponad interesem grupy
zawodowej; uznaje wartość solidarności zawodowej i
współdziałania środowisk psychologicznych; potrafi
zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc; ma
krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a
poddać ją superwizji i ocenie ze strony innych
psychologów; uznaje wartość samokształcenia,
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

PSYF_K3_K15 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
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Semestr 7

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 5

przeprowadzenie badań empirycznych 45

przeprowadzenie badań literaturowych 15

konsultacje 5

przygotowanie pracy dyplomowej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 8

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Seminarium prowadzone jest w pięciu podgrupach, każda z innym prowadzącym.
Tematyka prac będzie dotyczyć obszarów badawczych, w których specjalizują się
prowadzący, a studenci- przed zapisaniem proszeni sa o kontakt z wybranym
prowadzącym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 7
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia
zaliczenie pierwszego roku seminarium na podstawie przynajmniej
konspektu pracy oraz wyników badania pilotażowego. Zaliczenie drugiego
roku seminarium na podstawie złożenia pracy magisterskiej.

Semestr 8

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
zaliczenie pierwszego roku seminarium na podstawie przynajmniej
konspektu pracy oraz wyników badania pilotażowego. Zaliczenie drugiego
roku seminarium na podstawie złożenia pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prowadzący: dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr hab. Michał Kuniecki, dr hab. Michał Wierzchoń, dr hab. Aleksandra Gruszka-
Gosiewska, dr hab. Przemysław Bąbel - rozmowa kwalifikacyjna z wybranym prowadzącym - znajomość dowolnego pakietu
statystycznego, bierna znajomość angielskiego umożliwiająca lekturę tekstów źródłowych dodatkowo: - osoby realizujące
prace pod kierunkiem ZW: zrealizowany (lub realizowany w I semestrze 2019-2020 kurs (wykład + ćwiczenia/seminarium)
“Life in two languages: cognitive aspects of bilingualism and second language learning”, ukończony z oceną 5; pozytywna
opinia innego pracownika naukowego; preferowane osoby z doświadczeniami w prowadzeniu badan naukowych; w procesie
rekrutacji osoby zainteresowane realizacja pracy magisterskiej pod moim kierunkiem proszone będą o przesłanie max.2-
stronicowego listu motywacyjnego z opisem wstępnego pomysłu badawczego. Praca magisterska musi być związana z
jednym z projektów badawczych realizowanych obecnie w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności "LangUsta" -
osoby realizujące prace pod kierunkiem MW: realizacja kursu „Problematyka świadomości w ujęciu kognitywnym” i/lub
„Psychologia i neurobiologia świadomości”, ewentualne kryterium selekcji: oceny z psychologii poznawczej - osoby
realizujące prace pod kierunkiem PB: ukończenie lub przyjęcie na kurs „Psychologia placebo” (wykład i konwersatorium)
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Motywacja aktywności celowej i twórczej. Kontynuacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f46474ad.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR02b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Seminarium dotyczy problematyki motywacji do pracy, jej uwarunkowań osobowościowych i kontekstowych
u pracowników w różnych okresach życia oraz specyfiki i korelatów pasji harmonijnej vs obsesyjnej u różnych
grup pracowników. Realizowane są również badania z zakresu psychologii sportu: osobowościowe i poznawcze
uwarunkowania oraz korelaty profesjonalnej i amatorskiej aktywności sportowej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Problematyka motywacji do pracy, jej uwarunkowań
osobowościowych i kontekstowych u pracowników
w różnych okresach życia oraz specyfiki i korelatów
pasji harmonijnej vs obsesyjnej u różnych grup
pracowników.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W07

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2
Realizowane są również badania z zakresu psychologii
sportu: osobowościowe i poznawcze uwarunkowania
oraz korelaty profesjonalnej i amatorskiej aktywności
sportowej.

PSYF_K3_W08 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Znajomość zagadnień, badań i zasad aplikacji wiedzy
z dziedziny psychologii organizacji

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2 Znajomość zagadnień, badań i zasad aplikacji wiedzy
z dziedziny psychologii sportu PSYF_K3_U07 zaliczenie, brak

zaliczenia

U3
Znajomość zagadnień, badań, strategii badawczych
z dziedziny psychologii emocji, motywacji, osobowości,
organizacji, co jest podstawą projektowania i realizacji
badań

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Prezentacji wiedzy, jej rozumienia, gromadzenia
i stosowania: diagnozy sytuacji, zadania, roli osoby
działającej

PSYF_K3_K04 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 55

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Repetytorium metodologiczne: przegląd strategii, technik, metod pomiaru w
dziedzinie psychologii organizacji i sportu W1, W2, U1, U2, U3

2. Przegląd realizowanych programów badawczych, taksonomia trudności, dyskusja
nad nierozwiązywanie problemów związanych z realizacją badań W1, W2, U1, U2, U3

3. Prezentacja zaplecza teoretycznego i wyników badań z dziedziny psychologii
organizacji i sportu W1, W2, K1

4. Prezentacja zaplecza teoretycznego i wyników badań z dziedziny psychologii
organizacji i sportu W1, W2, K1

5. Prezentacja zaplecza teoretycznego i wyników badań z dziedziny psychologii
organizacji i sportu W1, W2, K1

6. Prezentacja zaplecza teoretycznego i wyników badań z dziedziny psychologii
organizacji i sportu W1, W2, K1

7. Prezentacja zaplecza teoretycznego i wyników badań z dziedziny psychologii
organizacji i sportu W1, W2, U1, U2, U3, K1

8. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1

9. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, K1

10. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1

11. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1

12. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1

13. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1

14. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1

15. Dyskusja nad tekstem magisterium z dziedziny psychologii organizacji i sportu,
korekty W1, W2, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Przedstawienie pracy magisterskiej zgodnej ze standardami
merytorycznymi i metodologicznymi

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przedstawienie pracy magisterskiej zgodnej ze standardami
merytorycznymi i metodologicznymi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony trzeci rok studiów (kanon). Dobra znajomość języka angielskiego.
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Człowiek w sytuacjach granicznych. Wybrane zagadnienia z psychologii
i psychoterapii egzystencjalnej. Kontynuacja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f469a8b9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR23, WFz.IPs-N-MGR23b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Seminarium obejmuje realizację prac poświęconych wybranym zagadnieniom z psychologii i psychoterapii
egzystencjalnej, a w szczególności psychologicznej problematyce człowieka w sytuacjach granicznych, takich jak
śmierć, wina, los, przypadek.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia psychologii i psychoterapii
egzystencjalnej

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić badania naukowe w zakresie
problemów poruszanych w psychologii i psychoterapii
egzystencjalnej

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do pracy zespołowej w zakresie organizacji
i przeprowadzenia badań w zakresie psychologii
i psychoterpii egzystencjalnej

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 13

przeprowadzenie badań empirycznych 26

przygotowanie pracy dyplomowej 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dyskusja grupowa dotyczaca prowadzonych badań W1, U1, K1

2. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

3. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

4. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

5. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

6. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

7. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

8. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

9. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

10. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

11. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

12. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

13. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

14. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

15. Dyskusja grupowa dotycząca prowadzonych badań W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Złożenie do recenzji pracy magisterskiej

Semestr 10
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Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
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Neuropsychologia eksperymentalna. Kontynuacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f46c20f8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR26b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wiodący temat seminarium to mózgowe korelaty czynności psychicznych w kontekście lateralizacji i asymetrii
mózgu oraz szeroko zdefiniowanych zagadnień pokrewnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy teoretyczne badań neuropsychologicznych
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2 zagadnienia szczegółowe dotyczące wybranego przez
siebie tematu

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zgromadzić i czytać krytycznie literaturę fachową PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2 zaplanować i zrealizować badania empiryczne
z zakresu neuropsychologii eksperymentalnej

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3 opisać wyniki analiz teoretycznych
i przeprowadzonych badań w rozprawie magisterskiej

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z innymi członkami zespołu badawczego PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe są dobierane indywidualnie i są wypadkową zainteresowań
uczestników oraz kompetencji i zainteresowań badawczych prowadzącego W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia
W pierwszym roku zaliczenie na podstawie oceny postępów pracy nad
projektem magisterskim. W drugim - złożenie pracy spełniającej
wymagania stawiane rozprawom magisterskim

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
W pierwszym roku zaliczenie na podstawie oceny postępów pracy nad
projektem magisterskim. W drugim - złożenie pracy spełniającej
wymagania stawiane rozprawom magisterskim
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Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń
pamięciowych. Kontynuacja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f46ebb3a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR38, WFz.IPs-N-MGR38b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Seminarium dotyczy problematyki funkcjonowania pamięci i mechanizmów zniekształceń pamięciowych.



Sylabusy 689 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedzę na temat metodologii prowadzenia badań
naukowych. PSYF_K3_W04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przeprowadzić badanie. PSYF_K3_U04 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia badań naukowych z zakresu zeznań
świadków. PSYF_K3_K04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe



Sylabusy 690 / 710

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Blok: Przygotowanie tematu badań własnych. W1, U1, K1

2. Blok: Analiza metodologii badań własnych. W1, U1, K1

3. Blok: Powtórka z zasad cytowania i zapisywania literatury cytowanej. W1, U1, K1

4. Blok: Zasady opisu i dyskusji wyników. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Przygotowanie pracy dyplomowej.

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, burza mózgów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Dezinformacja a pamięć". Obecność obowiązkowa, dopuszczalne 2 nieobecności na semestr.



Sylabusy 691 / 710

Seksualność człowieka. Kontynuacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f471edb3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR41

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem seminarium magisterskiego będzie przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących seksualności
człowieka oraz napisanie na tej podstawie pracy magisterskiej. W sposób szczególny zostanie uwzględniona
problematyka osób homoseksualnych i biseksualnych.



Sylabusy 692 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna zagadnienia związane z prowadzonymi
badaniami PSYF_K3_W14 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przeprowadzić badania PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zaprezentować swoja badania PSYF_K3_K17 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe



Sylabusy 693 / 710

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści uzależnione są od tematu pracy magisterskiej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Przedstawienie postępów w pisaniu pracy magisterskiej

Semestr 10

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kontynuacja seminarium magisterskiego



Sylabusy 694 / 710

Psychologia edukacji, psychologia internetu i psychologia marzeń
sennych. Kontynuacja

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f4748e8f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR43b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student realizuje badania własnego projektu, zgodnie z wybraną problematyką (z obszaru psychologii rozwoju,
edukacji, marzeń sennych lub psychologii internetu



Sylabusy 695 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student dokonuje analizy i syntezy danych z literatury
przedmiotu, które stanowią podstawy badań własnych

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W12

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student przeprowadza badania właściwe i poddaje
analizie statystycznej ich wyniki

PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przeprowadza badania zgodnie
z obowiązującymi standardami naukowymi i etycznymi PSYF_K3_K15 zaliczenie, brak

zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie pracy dyplomowej 40

przeprowadzenie badań empirycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 696 / 710

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zadanie stojące przed studentem to przeprowadzenie analizy tekstów, badań
własnych oraz opracowania statystycznego i interpretacji ich wyników. Ich
efektem jest oddanie w terminie pracy magisterskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia oddanie w terminie pracy magisterskiej

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie oddanie w terminie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone seminarium na IV roku



Sylabusy 697 / 710

Procesy afektywne i poznawcze w zaburzeniach zachowania. Kontynuacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f4773205.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR53b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Tematyka prac realizowanych w ramach seminarium dotyczy procesów afektywnych i poznawczych
w zaburzeniach zachowania. Badania realizowane są zarówno w grupach klinicznych jak i subklinicznych (np.
osoby lękowe czy depresyjne) a także z udziałem osób zdrowych, poddanych traumatycznym doświadczeniom
(np. zmaganie się z kryzysem życiowym, stres traumatyczny).



Sylabusy 698 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna zasady prowadzenia badań empirycznych
w psychologii. PSYF_K3_W04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować, przeprowadzić i zanalizować badania
empiryczne z zakresu psychologii klinicznej. PSYF_K3_U04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student prezentuje etyczną postawę wobec osób
uczestniczących w badaniach. PSYF_K3_K04 zaliczenie, brak

zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza badań i sprawozdań 15

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 699 / 710

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wyników badań empirycznych w psychologii. W1, U1, K1

2. Przygotowanie raportu z badań w formie pracy magisterskiej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia przygotowanie pracy magisterskiej

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie pracy magisterskiej



Sylabusy 700 / 710

Psychologia płci i rodzaju. Społeczno-moralny rozwój człowieka w biegu
życia. Kontynuacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f47a0c2d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR56, WFz.IPs-N-MGR56b

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przygotowanie i realizacja projektu badawczego czego efektem będzie napisanie pracy
magisterskiej. Przedmiotem zainteresowań uczestniczek/uczestników seminarium będą problemy dotyczące
psychologii płci i rodzaju oraz kwestie dotyczące rozwoju społecznego i moralnego w biegu życia.



Sylabusy 701 / 710

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę z zakresu psychologii płci
i rodzaju. Zna i rozumie znaczenie płci dla sposobu
funkcjonowania osoby.

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju
społeczno - moralnego. Zna i rozumie prawidłowości
rozwoju moralnego w biegu życia, jego
uwarunkowania oraz związki z innymi aspektami
rozwoju człowieka.

PSYF_K3_W11 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1

sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
psychologii moralności, czytać ze zrozumieniem
literaturę z tego zakresu oraz krytycznie ją analizować,
a także zaprojektować i przeprowadzić badania
empiryczne w obszarze psychologii moralności.

PSYF_K3_U11 zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu
psychologii płci i rodzaju oraz potrafi ją krytycznie
analizować. Sprawnie posługuje się terminologią
z zakresu psychologii płci i potrafi zaprojektować
i zrealizować badania empiryczne w tym obszarze.

PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest wrażliwy/a na występujące
w społeczeństwie problemy, zwłaszcza dyskryminację
ze względu na płeć i niesprawiedliwość społeczną.
Unika stereotypów i uprzedzeń. Uwzględnia płeć
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2
student/ka jest gotów/a do prowadzenia badań
z zakresu psychologii płci i rodzaju oraz rozwoju
społeczno - moralnego zgodnie z zasadami etyki .

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K11

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przeprowadzenie badań empirycznych 25

przygotowanie referatu 10



Sylabusy 702 / 710

przygotowanie pracy dyplomowej 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści związane z psychologią płci i rodzaju oraz rozwojem społeczno - moralnym.
Szczegółowe treści zależne od podjętych przez studentów tematów. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie



Sylabusy 703 / 710

Pogranicza poznania. Kontynuacja.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f47c9757.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR57

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0



Sylabusy 704 / 710

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium poświęcone zostanie eksperymentalnym badaniom z zakresu psychologii poznawczej, które - co jest
tradycją tego rodzaju badań w Instytucie Psychologii UJ - miałyby dotyczyć pogranicza poznania i innych
procesów psychicznych. Spektrum tych badań może być stosunkowo szerokie – od studiów teoretycznych i badań
podstawowych, po badania stosowane, których rezultaty mogą mieć istotne konsekwencje praktyczne. Wydaje
się, że jednym z najbardziej obiecujących konstruktów poznawczych w badaniach pogranicza poznania jest
pamięć robocza. Jest ona uznawana za centralny element w systemie poznawczym, a jej podstawowe funkcje, tj.
chwilowe utrzymywanie i obróbka bieżących informacji, istotnie wiążą się z różnymi procesami psychicznymi.
Przy czym, interesujące jest zarówno to, jak pamięć robocza wpływa na inne procesy (np. decyzje), jak i jakim
wpływom sama ulega (np. emocji). Nic więc dziwnego, że badania pamięci roboczej są w rozkwicie. Badania te
wykraczają poza klasycznie rozumianą psychologię poznawczą, wchodząc w inne dziedziny psychologii (np.
różnice indywidualne), jak i w praktykę (np. zachowania konsumenckie). Zakres badań magisterskich, które
potencjalnie mogą być realizowane w ramach seminarium, jest więc dość szeroki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student nabędzie zaawansowaną wiedzę z zakresu
psychologii procesów poznawczych, a po wyborze
tematu wiedzę bardzo zaawansowaną w węższym
obszarze psychologii poznawczej. Zapozna się
ze sposobem korzystania z baz wiedzy i zasadami
pisania prac naukowych.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2 student pozna zaawansowane metody badania
procesów poznawczych.

PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową
z dziedziny psychologii poznawczej, postawić problem
badawczy, zaprojektować i przeprowadzić własne
badania empiryczne, przeanaliować i opisać ich
wyniki.

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zinterpretować zachowania ludzi i zjawiska społeczne
w świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii
poznawczej i zastosować swoją wiedzę do rozwiązania
występujących problemów.

PSYF_K3_K06 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 45

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologia poznawcza i jej związki z innymi dyscyplinami psychologii. Badania
interdyscyplinarne. W1, U1, K1

2. Zaawansowane metody badań procesów poznawczych. W2, U1, K1

3. Konsultacje indywdualnych projektów badawczych. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Przygotowanie i zaprezentowanie projektu badań własnych. Napisanie
konspektu pracy magisterskiej.
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Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przygotowanie i zaprezentowanie projektu badań własnych. Napisanie
konspektu pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kryterium selekcji: średnia ocen z Psychologii poznawczej I i II, rozmowa kwalifikacyjna.
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Rozwój myślenia naukowego w okresie dzieciństwa. Kontynuacja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
psychologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYF00S.33000.5cd02f47f3223.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Kod USOS
WFz.IPs-N-MGR62

Okres
Semestr 9

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych przeprowadzeniem badań empirycznych nad
samodzielnie sformułowanym problemem badawczym, który mieści się w obszarze badań nad rozwojem
myślenia naukowego i  - szerzej krytycznego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada poszerzoną i pogłebioną wiedzę z zakresu
psychologii rozwoju człowieka, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju w okresie dzieciństwa

PSYF_K3_W11 zaliczenie, brak
zaliczenia

W2
zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg
rozwoju myślenia krytycznego i naukowego w okresie
dzieciństwa

PSYF_K3_W11 zaliczenie, brak
zaliczenia

W3
jest świadomy/a czynników, które moga wpływać
na rozwój myslenia krytycznego oraz wiec, jak
myslenie kryutyczne wpływa na rozwój w innych
obszarach

PSYF_K3_W11 zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1
czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwoju, ze szczeólnym uwzgledniem
zagadanień dotcyzących rozwoju myślenia
krytycznego

PSYF_K3_U11 zaliczenie, brak
zaliczenia

U2 sprawnie posługuje się terminologią dotyczącą
myślenia krytycznego PSYF_K3_U11 zaliczenie, brak

zaliczenia

U3
potrafi odnieść swoją wiedzę dotyczącą myślenia
krytycznego do wyników badań w innych dziedzinach
psychologii, a także do wyjaśniania zachowania
człowieka w życiu codziennym;

PSYF_K3_U11 zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi postępować etycznie w czasie badań
naukowych PSYF_K3_K15 zaliczenie, brak

zaliczenia

K2

jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę
i umiejętności w celu rozpoznania zagrożeń dla
rozwoju myslenia krytycznego i w celu działania dla
jego rozwoju, tak indywidualnie, jak i we współpracy
z osobami i instytucjami

PSYF_K3_K11 zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Semestr 9

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie referatu 20

badania terenowe 20
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analiza badań i sprawozdań 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 10

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Opracowanie narzędzi do badania wybranych aspektów myslenia krytycznego W2, U3, K1

2. Opracowanie narzędzi do badania wybranych aspektów myslenia krytycznego cd. W2, U3, K1

3. Opracowanie narzędzi do badania wybranych aspektów myslenia krytycznego cd. W2, U3, K1

4. Przeprowadzenie badań pilotażowych W1, W3, U1, K1, K2

5. Przeprowadzenie badań pilotażowych cd W1, W2, U3, K1, K2

6. Przeprowadzenie badań pilotażowych cd W1, W2, U2, K1, K2

7. Analiza wyników badań i ich opracowanie W1, W2, W3, U1, U3, K2

8. Analiza wyników badań i ich opracowanie cd W2, W3, U1, U2, U3, K2

9. Dyskusja wyników badań. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

10. Dyskusja wyników badań. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11. Dyskusja wyników badań. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12. Przygotowanie przygotowanie przeglądu teoretycznego W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

13. Przygotowanie przygotowanie przeglądu teoretycznego W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

14. Przygotowanie przygotowanie przeglądu teoretycznego W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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15. Prezentacja finalnej wersji pracy W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 9

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium brak zaliczenia Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu w formie pracy
magisterskiej

Semestr 10

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu w formie pracy
magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony pierwszy rok seminarium magisterskiego




