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UCHWAŁA 

nr  3/09/20 

Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach 

z dnia 9. września 2020 r. 

 

 

w sprawie  

przyjęcia programu studiów dla kierunku: Psychologia (jednolite studia magisterskie, profil 

praktyczny)  w Instytucie Psychologii w siedzibie głównej Uczelni 

  

Na podstawie art. 28 ust. 1. pkt 11 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z  dnia 20 lipca 2018 r.                           

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 12 ust. 7 Statutu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach uchwala się,                             

co następuje: 

  

§ 1 

1. Senat Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach zatwierdził, zaopiniowany pozytywnie przez 

Samorząd Studencki StSW, program studiów dla kierunku: Psychologia  

 poziom kształcenia – jednolite studia magisterskie, 

 profil kształcenia – praktyczny, 

 forma studiów – studia stacjonarne, 

 miejsce kształcenia – Instytut Psychologii, siedziba główna Uczelni,  

2. Program studiów, o którym mowa w ust.1,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Program studiów, o którym mowa w § 1 będzie obowiązywał od cyklu kształcenia rozpoczynającego się 1 

października 2020 r.    

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/09/20  

Senatu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 9. września 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Program studiów dla kierunku: Psychologia 

 poziom kształcenia – jednolite studia magisterskie, 

 profil kształcenia – praktyczny, 

 forma studiów – studia stacjonarne, 

 miejsce kształcenia – Instytut Psychologii, siedziba główna Uczelni  
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  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW 

Jednostka prowadząca studia / miejsce Instytut Psychologii, Kielce  

Nazwa programu/kierunku 

studiów/specjalności  

Kierunek: Psychologia  

Specjalności:  

 psychologia edukacji 

 psychologia wsparcia w rozwoju 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  poziom 7 Polskiej  Ramy  Kwalifikacji 

Profil studiów  profil praktyczny 

Forma studiów  studia stacjonarne  

Liczba semestrów i punktów ECTS 

konieczna do ukończenia studiów  
10 semestrów – 303 punktów ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS 303 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych (liczba 

punktów ECTS, liczba godzin) 
32 ECTS - 960 godzin   

Moduły/przedmioty do wyboru (liczba 

punktów ECTS, procent) 
143 ECTS - 47 % 

Moduły/przedmioty praktyczne (liczba 

punktów ECTS, procent) 
223 ECTS - (74%) 

Tytuł zawodowy nadany absolwentom  magister  

Kod ISCED  0313  

Syntetyczny opis charakterystyk 

zawodowych, stanowiska pracy 

absolwenta po ukończeniu studiów 

 

Osoby posiadające ww. kwalifikacje są przygotowane do 

rozpoznawania zjawisk psychologicznych w oparciu o aktualną 

wiedzę psychologiczną. Posiadają zaawansowaną wiedzę 

psychologiczną, która umożliwia zrozumienie złożonych 

mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka w całym cyklu 

życia. Potrafią krytycznie ocenić nabytą wiedzę i są świadome 

konieczności stałego doskonalenia zawodowego. Przejawiają 

wrażliwość etyczną i odpowiedzialność w wykonywaniu zawodu 

zaufania publicznego. Posiadają umiejętności diagnozy i pomocy 

psychologicznej jednostkom oraz grupom społecznym w sytuacjach 

trudnych i w rozwiązywaniu problemów pojawiających się  

w różnych obszarach życia. Posiadają umiejętność samodzielnego lub 

zespołowego prowadzenia badań z wykorzystaniem narzędzi 

psychologicznych analizy i interpretacji wyników. Potrafią 

nawiązywać relację pomocową z zachowaniem zasad Kodeksu 

Etycznego Psychologa. Są gotowe do planowania i przeprowadzania 

działań profilaktycznych wspierających zdrowie psychiczne i rozwój 

człowieka w cyklu życia. Potrafią współpracować z przedstawicielami 

innych specjalności w planowaniu pomocy i interwencji w celu 

optymalizowania funkcjonowania osób i grup społecznych. Będą 

gotowe do podjęcia zatrudnienia w charakterze psychologa w 

placówkach edukacyjnych, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 

penitencjarnej a także w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i 

samorządowych. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych, mogą 

ubiegać się o stanowisko nauczyciela psychologa w placówkach 

oświatowych. Podejmują także samodzielną działalność gospodarczą. 

Dodatkowo, potrafią komunikować się, w tym dyskutować na temat 

zagadnień z zakresu psychologii z zastosowaniem specjalistycznej 

terminologii, także w języku obcym (na poziomie B2+).  

W ramach specjalności: psychologia edukacji absolwent potrafi: 

1. Określać cele postępowania psychologicznego w obszarze 

edukacji (potrafi z klientem ustalić kontrakt – ma umiejętność 

definiowania potrzeb, potrafi zaproponować i wynegocjować 

realistyczny cel, określić kryteria oceny stopnia realizacji 

założonych celów). 

2. Umie formułować diagnozę psychologiczną w obszarze edukacji 

(ma umiejętność diagnozowania zarówno pojedynczej osoby, jak 

i grupy, organizacji i sytuacji). Posiada umiejętność posługiwania 
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się narzędziami psychologicznymi, prowadzenia wywiadu, 

obserwacji psychologicznej, ankietowania itp.  

3. Potrafi projektować usługi psychologiczne związane z procesem 

edukacyjnym. Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy 

teoretycznej i znajomość metod dla zaproponowania nowych 

metod czy „produktów”.  Umie określić cele usługi i jej odbiorcę, 

uwzględniając wymagania i ograniczenia w jej wykorzystaniu, 

dopasować usługę do zmieniających się warunków i potrzeb, 

kontrolować jej jakość i weryfikować przydatność.  

4. Potrafi realizować psychologiczną interwencję – ma umiejętność 

zaplanowania i zrealizowania programów interwencji w różnych 

dziedzinach życia wobec pojedyńczych osób, grup lub sytuacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywności w procesie 

edukacyjnym. Potrafi podjąć interwencję o charakterze 

bezpośrednim (psycholog sam jest realizatorem) lub pośrednim  

wobec działań podejmowanych przez inne osoby lub grupy 

decyzyjne. 

5. Potrafi dokonać psychologicznej ewaluacji – ma  umiejętność 

przygotowania programu psychologicznej ewaluacji dotyczącej 

dziedziny praktyki społecznej w obszarze edukacji, potrafi dobrać 

i zastosować odpowiednie narzędzia pomiarowe, potrafi 

sformułować i opisać wynikające z pomiaru wnioski. 

6. Potrafi efektywnie komunikować się z klientem – ma  zdolność 

dobrego porozumiewania się z klientem, w szczególności – 

umiejętność przekazania informacji w klarownej formie ustnej, 

pisemnej, audiowizualnej 

 

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest przygotowana do pracy na 

stanowisku psychologa w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. 

w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w 

szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy 

profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 

Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na 

wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, 

diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację. 

 

W ramach specjalności: psychologia wsparcia w rozwoju absolwent 

potrafi 

1. Określać cele postępowania psychologicznego we współpracy  

z klientem, potrafi definiować jego potrzeby, proponować sposób 

realizacji  oraz  określić kryteria oceny stopnia realizacji 

założonych celów). 

2. Umie formułować diagnozę psychologiczną - ma  umiejętność 

planowania i diagnozowania zarówno pojedynczej osoby, jak  

i grupy, organizacji i sytuacji. Posiada umiejętność posługiwania 

się narzędziami psychologicznymi, prowadzenia wywiadu, 

obserwacji psychologicznej, ankietowania itp. koniecznymi  

w procesie jej formułowania. 

3. Potrafi projektować usługi psychologiczne wspierające rozwój  

i funkcjonowanie osób lub grup. Posiada umiejętność 

wykorzystywania wiedzy teoretycznej i znajomości metod dla 

zaproponowania nowych metod czy „produktów”.  Umie określić 

cele usługi i jej odbiorcę, uwzględniając wymagania  

i ograniczenia w jej wykorzystaniu, dopasować usługę do 

zmieniających się warunków i potrzeb, kontrolować jej jakość  

i weryfikować przydatność.  

4. Potrafi realizować psychologiczną interwencję – ma umiejętność 

zaplanowania i zrealizowania programów interwencji,  

w zależności od potrzeb pojedynczych osób, grup lub sytuacji. 

Potrafi sam ją realizować lub pośrednio instruować inne osoby   

lub grupy decyzyjne. 

5. Potrafi dokonać psychologicznej ewaluacji – ma  umiejętność 

przygotowania programu psychologicznej ewaluacji dotyczącej 
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potrzeb rozwojowych i koniecznego wsparcia - potrafi dobrać  

i zastosować odpowiednie narzędzia pomiarowe, potrafi  

sformułować i opisać wynikające z pomiaru wnioski. 

6. Potrafi efektywnie komunikować się z klientem – ma  zdolność 

dobrego porozumiewania się z klientem, w szczególności – 

umiejętność przekazania informacji w klarownej formie ustnej, 

pisemnej, audiowizualnej. 

 

Absolwent specjalności wspieranie w rozwoju jest przygotowany do 

interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania, 

problemów rozwojowych dzieci, młodzieży, dorosłych (w tym  

z osobami w okresie późnej dorosłości). Nabyta wiedza i umiejętności 

pozwolą na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach 

podejmujących zadania optymalizacji i stymulacji rozwoju ludzi  

w rożnym wieku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określenie procentowego udziału punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej  

w ogólnej liczbie ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku 

Punkty ECTS 

liczba % 

Dyscyplina wiodąca 

psychologia 282 93 

Pozostałe dyscypliny 

nauki socjologiczne, pedagogika, filozofia, językoznawstwo, nauki 

medyczne, nauki o zdrowiu 

21 7 
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Instytut Psychologii 

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

KIERUNEK: PSYCHOLOGIA – jednolite studia magisterskie – profil praktyczny- studia 

stacjonarne 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K - kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 

 

Objaśnienie znaczeń Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI PIERWSZEGO STOPNIA PRK- POZIOM 7 

 

P7U_W – zna i rozumie: 

 w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu  

z innymi dziedzinami, 

 różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonejdziałalności. 

P7U_U- potrafi: 

 wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także innych 

dziedzin, 

 samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, 

 komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska. 

P7U_K – jest gotów do:  

 tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia, 

 podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia  

w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią. 

 

CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA PRK- POZIOM 7 

Kategoria 

charakterystyki 

efektów 

uczenia się 

Kod składnika opisu i 

kategoria opisowa 
Opis PRK  

 

 

 

 

WIEDZA: 

zna i rozumie 

P7S_WG – zakres i głębia-

kompletność perspektywy 

poznawczej i zależności 

 w pogłębionym stopniu 

– wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe 

dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – również 

zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich 

kierunkiem. 

P7S_WK -   kontekst - 

uwarunkowania i skutki 

 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, 

 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego, 

 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 
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Kategoria 

charakterystyki 

efektów uczenia 

się 

Kod składnika opisu i 

kategoria opisowa 
Opis PRK  

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

potrafi 

P7S_UW - 

wykorzystywanie wiedzy- 

rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania 

 wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 
problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 

przez: 
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy i syntezy twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; 

 wykorzystywać posiadana wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz 
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym; 

 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi –  
w przypadku studiów o profilu praktycznym. 

P7S_UK –komunikowanie 

się- odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy  

w środowisku naukowym  

i posługiwanie się językiem 

obcym 

 komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, 

 prowadzić debatę, 

 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią. 

P7S_UO – organizacja 

pracy- planowanie i praca 

zespołowa 

 kierować pracą zespołu, 

 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą 
rolę  

w zespołach. 

P7S_UU – uczenie się-

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych 

osób 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i 

ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

 

Kategoria 

charakterystyki 

efektów uczenia 

się 

Kod składnika opisu i 

kategoria opisowa 
Opis PRK  

 

KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE: 

jest gotów do 

P7S_KK – oceny- 

krytyczne podejście 

 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, 

 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu. 

P7S_KO – 

odpowiedzialność- 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego 

 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego, 

 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, 

 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

P7S_KR –rola zawodowa - 

niezależność i rozwój etosu 

 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się 

potrzeb społecznych w tym: 
- rozwijania dorobku zawodu, 

- podtrzymywania etosu zawodu, 

-przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad. 
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Symbol EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Uniwersalne 

charakterystyk

i                                         

pierwszego 

stopnia                                         

PRK 

P7U_W 

Charakterystyki

drugiego stopnia 

PRK  dla 

obszaru nauk 

humanistycznych

, społecznych i 

nauk o zdrowiu i 

kulturze 

fizycznej Kod 

opisu 

W ZAKRESIE WIEDZY 

Absolwent: 

K_W01 

Ma pogłębioną wiedzę na tematspecyfiki języka naukowego 

psychologii jako nauki społecznej. Ma pogłębioną ̨ wiedzę na temat 

różnic w zakresie pojęć i metod naukowych używanych  

w psychologii i naukach pokrewnych. Zna złożone powiązania 

pomiędzy psychologią jako nauką a innymi dziedzinami  

i wchodzącymi w ich zakres dyscyplinami naukowymi.  

P7U_W 

P7S_WG 

 

K_ W02 

Zna główne i najnowsze koncepcje filozoficzne (pojawiające się 

chociażby w przestrzeni życia publicznego) dotyczące społeczeństwa, 

państwa, relacji między społeczeństwem a jednostką. Ma 

pogłębionąwiedzę na temat koncepcji filozofii społecznej, filozofii 

umysłu, filozofii nauki, w szczególności antropologii filozoficznej. 

P7U_W 

K_W03 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię używaną  

w poszczególnych dziedzinach psychologii, zna różnorodne i złożone 

uwarunkowania pojęć psychologicznych oraz ich zastosowanie  

w opisie funkcjonowania człowieka. 

P7U_W 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W04 Zna na poziomie pogłębionym historię myśli psychologicznej  

w kontekście jej związków z filozofią klasyczną, aksjologią i etyką. 

P7U_W 

K_W05 
Zna najważniejsze problemy badawcze wczesnego okresu rozwoju 

psychologii i na tym tle rozumie w pogłębionym stopniu ewolucję 

współczesnych nurtów psychologii. 

P7U_W 

K_ W06 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologicznych uwarunkowań 

psychicznego funkcjonowania człowieka uporządkowaną przez 

anatomię i fizjologię układu nerwowego, neurobiologię poznawczą, 

neurologię, a także psychologię ewolucyjną, neuropsychologię. Ma 

pogłębioną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania układu 

nerwowego człowieka, klasycznych i najbardziej aktualnych metod 

badania jego funkcji, powiązań zachodzącychmiędzy aktywnością 

układu nerwowego a narządem ruchu, procesami poznawczymi, 

emocjonalnymi i motywacyjnymi oraz osobowością człowieka. 

P7U_W 

K_ W07 

Posiada w pogłębionym stopniu wiedzę na temat procesów 

emocjonalnychczłowieka.  Zna klasyczne i najbardziej aktualne 

badania empiryczne, których wyniki pomagają w pełni zrozumieć, jak 

powstają różnorodne zjawiska emocjonalne, jakie pełnią funkcje oraz 

jakie są konsekwencje ich wzbudzania dla przebiegu procesów 

poznawczych i obrazu sfery behawioralnej. 

P7U_W 

K_ W08 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie struktury, 

funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka; zna główne 

orientacje psychologii osobowości, posiada pogłębioną wiedzę na 

temat stosowanych przez nie pojęć i metod badań człowieka, posiada 

wiedzę na poszerzonym poziomie na temat integracyjnychmodeli 

osobowości człowieka. 

P7U_W 

 

K_ W09 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i mechanizmy 

motywacjiorazklasyczne i nowe badania odnoszące się do procesów 

motywacyjnych. 

K_ W10 

Ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii psychologii różnic 

indywidualnych; prawidłowości rozwoju cech osobowości  

i temperamentu, inteligencji iinnych zdolności, oraz stylów 

poznawczych. Zna i rozumie na pogłębionym poziomie kryteria 

P7U_W 
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służące do opisu różnic indywidualnych wynikających z czynników 

konstytucjonalnych i środowiskowych. Potrafi wymienić nazwy 

testów psychologicznych, wraz z ich charakterystyką, służących do 

pomiaru różnic indywidualnych. W pogłębionym stopniu zna  

i rozumie funkcjonalne znaczenie różnic indywidualnych.  

K_ W11 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie społecznej psychologii 

rozwoju człowieka, opisujące i wyjaśniające przebieg, złożone 

uwarunkowania i mechanizmy oraz różnorodne efekty rozwoju 

człowieka w całym cyklu jego życia (okres prenatalny, dzieciństwo, 

dorastanie i dorosłość). 

P7U_W 

P7S_WG 

 

 

K_ W12 

Dysponujepogłębionąwiedzą o zdrowiu i zaburzeniach psychicznych 

prezentowaną w rożnych modelach psychopatologii ogólnej  

i szczegółowej, kryteriach rozróżnienia zdrowia od zaburzeń 

psychicznych i ciągle uaktualnianych klasyfikacji chorób 

psychicznych, które znajdują szczególne zastosowanie w praktyce 

klinicznej,aktualnychkryteriach rozróżnienia zdrowia od zaburzeń 

psychicznych. 

P7U_W 

K_ W13 Posiada pogłębionąwiedzę o szkołach psychoterapeutycznych, 

formach pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. 

P7U_W 

K_ W14 

Zna i rozumie na pogłębionym poziomie teorie dotyczące wpływu 

otoczenia społecznego na psychiczne funkcjonowanie i zachowanie 

człowieka w rozumieniu teorii rozwijanych przez psychologię 

społeczną. 

P7U_W 

K_ W15 

Zna i rozumie na pogłębionym poziomie cechy poznania naukowego 

oraz umie odróżniać poznanie naukowe od poznania nienaukowego – 

zwłaszcza w odniesieniu do poznania psychologicznego. Zna 

specyfikę języka naukowego psychologii. Potrafi formułować cele 

naukowe oraz hipotezy związane z problemami wdrożeniowymi 

realizowanymi we współczesnej psychologii. 

P7U_W 

 

P7S_WG 

 

 

 

 

P7S_WG 

K_W16 

Zna metody statystyczne mające zastosowanie we współczesnych 

badaniach psychologicznych. Potrafi za ich pomocą testować hipotezy 

związane z prostymi problemami wdrożeniowymi realizowanymi we 

współczesnej psychologii. 

P7U_W 

K_ W17 
Ma pogłębioną wiedzę na temat tworzenia, weryfikowania  

i stosowania narzędzi pozyskiwania danych dotyczących jednostek 

czygrup społecznych oraz prawidłowości w nich zachodzących.  

P7U_W 

K_ W18 

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu planowania badań empirycznych  

w psychologii, jak również analizy statystycznej danych zebranych  

w dwojakiego rodzaju badaniach: eksperymentalnych i korelacyjnych 

- Zna warsztat badawczy psychologa i etapy prowadzenia badań 

empirycznych, szczególnie w zakresie problemów wdrożeniowych 

realizowanych we współczesnej psychologii. 

P7U_W 

K_ W19 Ma poszerzoną wiedzę teoretyczną do interpretacji wyników 

uzyskanych za pomocą testów psychologicznych. 

P7U_W 

K_ W20 
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu diagnostyki inteligencji, 

osobowości i temperamentu z uwzględnieniem specyfiki badania 

psychologicznego dziecka, młodzieży i człowieka dorosłego. 

P7U_W 

P7S_WG 

K_ W21 

Rozumie na pogłębionym poziomie wpływ zjawisk psychologicznych 

na wyjaśnianie zjawisk kulturowych (w świetle różnorodnych definicji 

kultury i wyróżnianych jej cech). Zna  

i rozumie uwarunkowania i skutki fundamentalnych dylematów 

współczesnej cywilizacji w kontekście ich związków z psychologią. 

P7U_W 

P7S_WK 

K_ W22 

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych  

i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania człowieka. Posiada pogłębioną wiedzę na temat 

możliwości praktycznych zastosowań dorobku psychologii społecznej 

w pracy zawodowej psychologa. 

P7U_W 

P7S_WG 

K_ W23 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu etyki, a zwłaszcza etyki zawodowej. 

Zna aktualne akty prawne normujące pracę zawodową psychologów 

P7U_W 
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oraz przyjęte przez społeczność psychologów dokumenty 

standaryzujące specyfikę tego zawodu np. kodeksy etyczne. 

K_ W24 Zna najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej  

i stosuje te zasady w własnej pracy. 

P7U_W 

P7S_WK 
K_ W25 

Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu psychologii  

w szczególności psychologii edukacji, społecznej, poznawczej, 

motywacji, wspierania rozwoju człowieka. 

P7U_W 

K_ W26 Zna pojęcia z zakresu logiki, związane z komunikacją w języku obcym 

i języku polskim. 

P7U_W 

K_ W27 

Ma uporządkowaną i pogłębioną ̨wiedzę z zakresu przynajmniej jednej 

specjalności psychologii: edukacyjnej lub wspierania rozwoju 

człowieka, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i aplikacyjnym. Ma 

pogłębioną wiedzę na temat znaczenia psychologii w procesie 

wspierania rozwoju i/lub wychowania, nauczania, uczenia się  

w różnych środowiskach. 

P7U_W 

P7S_WG 

 
K_ W28 Ma poszerzoną orientację w zakresie najważniejszych wdrożeń 

realizowanymi we współczesnej psychologii. 

P7U_W 

K_ W29 
Ma pogłębioną wiedzę na temat języka i mowy (uwarunkowań 

neuronalnych i najnowszych osiągnięć nauki)oraz jej funkcjonowania 

w normie i patologii. 

W ZAKRESIE UMIEJETNOŚCI 

Absolwent: 

K _U01 

Posiada poszerzoną umiejętność psychologicznego obserwowania  

i wyjaśniania złożonych i nietypowych sposobów funkcjonowania 

człowieka w grupie społecznej (z punktu widzenia normy  

i patologii), krytycznej oceny, rzetelnej analizy i syntezy, następnie 

twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, z wykorzystaniem 

właściwie dobranych źródeł oraz informacji z nich pochodzącychoraz 

trafnie dobranych właściwych metod i narzędzi metod badawczych, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych. 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 

 

Posiada poszerzoną umiejętność psychologicznego obserwowaniai 

wyjaśniania złożonych czy nietypowych zjawisk psychicznych sfery 

intrapsychicznej człowieka (niezależnie od oddziaływania grupy 

społecznej, z punktu widzenia normy i patologii), krytycznej oceny, 

rzetelnej analizy i syntezy, następnie twórczej interpretacji  

i prezentacji tych informacji, z wykorzystaniem właściwie dobranych 

źródeł oraz informacji z nich pochodzących oraz trafnie dobranych 

właściwych metod i narzędzi metod badawczych, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych. 

K_U03 

Posiada poszerzoną umiejętność psychologicznego obserwowaniai 

wyjaśniania złożonych i nietypowych sposobów zachowania 

człowieka w kontekście zarówno oddziaływania środowiska 

społecznego, jak i intrapsychicznego jak również fizycznego  

(z punktu widzenia normy i patologii), krytycznej oceny, rzetelnej 

analizy i syntezy, następnie twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji, z wykorzystaniem właściwie dobranych źródeł oraz 

informacji z nich pochodzących oraz trafnie dobranych właściwych 

metod i narzędzi metod badawczych, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno- komunikacyjnych. 

K_U04 

Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy 

z zakresu psychologii (i dziedzin pokrewnych) do szczegółowego 

analizowania i rozwiązywania złożonych problemówfunkcjonowania 

człowieka (w tym różnorodnych kryzysów) na każdym etapie cyklu 
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życia,obejmujących obszaryrozwojowe, w tymedukacyjne i 

wychowawcze. 

K_U05 
Posiada ugruntowanąumiejętność skutecznego udzielania wsparcia  

i pomocy psychologicznej. 

K_U06 
Umie nawiązać i skutecznie podtrzymać wsparcie psychologiczne  

z osobą potrzebującą takiej pomocy. 
P7U_U P7S_UW 

K_U07 

Posiada umiejętność skutecznego komunikowania się na tematy 

specjalistyczne z psychologii, w tym formułowania i prezentowania 

własnych opinii i sądów, wnioskowania, argumentowania przy 

pomocą własnego zdania w oparciu o stale aktualizowanąwiedzę 

psychologiczną. P7U_U 

 

P7S_UK 

 

K_U08 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 

polskim lub obcym dla zróżnicowanych odbiorców, w zakresie 

różnych i złożonych zagadnień psychologicznych. Potrafi 

przygotować prezentację w postaci raportu badawczego lub plakatu 

konferencyjnego. 

K_U09 

Posiada umiejętności współdziałania w zespole, w tym kierowania 

ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania badań  

w oparciu o najważniejsze metody i narzędzia badania inteligencji, 

osobowości, procesów poznawczych, emocjonalnych  

i motywacyjnych oraz postaw społecznych. Umie krytycznie ocenić 

jakość testu psychologicznego na podstawie jego szczegółowej 

charakterystyki psychometrycznej. 

P7U_U P7S_UO 

K_U10 

Umie zaprojektować, przeprowadzić i opracować diagnozę 

psychologiczną, zgodnie z obowiązującymi standardami,  

i przedstawić ją na piśmie, uwzględniając złożona specyfikę problemu 

i odbiorcę. 

P7U_U P7S_UK 

K_U11 
Planuje strategie interwencji i konkretną interwencję posługując się 

metodami oddziaływania psychologicznego – potrafi zastosować 

wybrane sposoby interwencji psychologicznej. 

P7U_U 
P7S_UW, 

P7S_UO 

K_U12 
Posiada umiejętność konstruowania narzędzi badawczych zgodnie  

z obranym nurtem teoretycznym i typowe dla obranej działalności 

zawodowej. 

K_U13 

Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe, w tym arkusze 

kalkulacyjne, edytory tekstu, zaawansowane oprogramowanie do 

statystycznej analizy danych celem wykonywania obliczeń  

i opisywania badan empirycznych. 

K_U14 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę psychologiczną do 

formułowania, projektowania i wdrażania działań pomocowych, 

wspierających i terapeutycznych w obrębie wybranej specjalności. 

P7U_U P7S_UK 

K_U15 

Posiada umiejętność prowadzenia badań psychologicznych  

z użyciem właściwych metod i narzędzi,w oparciu o próby kliniczne 

oraz stosowania wiedzy teoretycznej do pogłębionej interpretacji tych 

wyników. 
P7U_U 

 
P7S_UW 

K_U16 
Umie właściwie ocenić i zinterpretować kategorie zaburzeń 

psychicznych na podstawie opisu objawów podstawowych,  

z uwzględnieniem aktualnych klasyfikacji tychże zaburzeń. 
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K_U17 

Potrafiodwołać do wielu teorii społecznych, nie tylko 

psychologicznych, w celu wyjaśnienia określonego problemu 

psychologicznego. 

K_U18 

Posiada umiejętność perswazyjnego i merytorycznego 

argumentowania z wykorzystywaniem własnych poglądów opartych 

na wiedzy z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, choć przede 

wszystkim z dziedziny nauk społecznych. P7U_U P7S_UK 

K_U19 
Ma umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego 

Systemu opisu Kształcenia Językowego. 

K_U20 

Potrafi opracowywać programy rozwijające umiejętności osobiste  

i społeczne ważne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka  

i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,oraz uczenia 

się przez całe życie. 

P7U_U P7S_UU 

K_ U21 
Trafnie identyfikuje dylematy etyczne w działalności psychologa  

i stosuje się do obowiązujących zasad etycznych i dobrych zwyczajów 

obowiązujących w praktyce zawodowej i nauce. 

P7U_U P7S_UW 

K_ U22 
Dostrzega możliwości i ograniczenia różnych podejść badawczych na 

gruncie psychologii jako nauki społecznej. 

P7U_U 

 

P7S_UW 

 

K_ U23 

Potrafi dobrać adekwatne do postawionychw pracy naukowej hipotez 

badawczych narzędzia statystyczne, przetestować założenia, opisać 

wynikioraz wyciągnąć poprawne wnioski z badań. Rozumie  

i prawidłowo interpretuje opracowania statystyczne i wartości 

liczbowe wybranych statystyk. 

K_U24 

Potrafi posługiwać się programem statystycznym do analizy danych w 

stopniu co najmniej niezbędnym do przygotowania pracy 

magisterskieji okazjonalnych potrzeb w pracy psychologa nie 

naukowca. 

K_U25 

Potrafi twórczo organizować swoją pracę, samodzielnie kierować 

własnym rozwojem zawodowym i osobistymoraz rozwiązywać 

problemy zawodowe z uwzględnieniem norm etycznych oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

P7U_U P7S_UU 

K_U26 Umie ocenić prawidłowy i zaburzony rozwój mowy. P7U_U P7S_UW 

K _U27 

Posiada umiejętność formułowania diagnozy psychologicznej  

w obszarzetrudności ucznia w uczeniu się i formułowania wskazówek 

rozwojowych dla różnych ról społecznych systemu edukacyjnego.  

P7U_U 
P7S_UK 

P7S_UO 

K_U28 

Posiada umiejętność formułowania diagnozy psychologicznej  

w obszarze problemów rozwojowych człowieka w całym cyklu życia 

i formułowania wskazówek rozwojowych dla różnych ról społecznych 

systemu udzielającego wsparcia. 

P7U_U P7_UW 

K_U29 

Potrafi ze zrozumieniem czytać publikacje naukowe oraz logicznie  

i rzeczowo streszczać teksty naukowe (w tym napisane w języku 

angielskim) z zakresu psychologii, potrafi poddać merytorycznej 

krytyce naukowy tekst, będący raportem z badań. 

 

 

P7U_U P7S_UK 
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W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

Absolwent: 

K_K01 
Rozumie i stosuje etyczne standardy badań naukowych, stosuje się do 

przestrzegając zasad rzetelności naukowej. 

P7K_K P7S_KO K_K02 
Uwzględnia zasady zachowania się w społeczności akademickiej  

i stosuje się do nich. 

K_K03 
W poszczególnych etapach formułowania diagnozy oraz udzielania 

pomocy jest osobą odpowiedzialną, obiektywną, rzetelnąi empatyczną. 

K_K04 
Analizuje wpływ własnych działań na bezpieczeństwo własne  

i otoczenia. 
P7K_K P7S_KK 

K_K05 

Dostrzega różnorodność celów i wartości uznawanych przez ludzi,  

z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji 

seksualnej, wyznania religijnego, rasy, narodowości, pozycji 

społecznej, innej kategorii grupy społecznej oraz wszelkich różnic 

społecznych. 

P7K_K P7S_KK 

K_K06 W pracy kieruje się dobrem klienta jako naczelna zasadą. 

K_K07 
Ma poczucie odpowiedzialności za wykorzystywanie posiadanej 

wiedzy psychologicznej w sytuacjach zawodowych. 

K_K08 Przestrzega zasad kodeksu etyki psychologa w kontakcie z klientami. 

K_K09 

Krytycznie ocenia ograniczenia własne jako psychologa, rozumie  

i wdraża potrzebę rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, 

uczenia się przez całe życie. 

K_K10 
Współpracując w zespole trzyma się standardów takiej pracy, potrafi 

podejmowaćw nim różne role (np. uczestnik, wykonawca, lider), 

znacząco wpływa swoim zachowaniem na cel pracy zespołu. P7K_K 

P7S_KO 

P7S_KK 

K_K11 
Planuje swoją działalność zawodową w kontekście środowiska 

społecznego, w tym zmieniającego się rynku pracy. 

K_K12 

Poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz świetle danych  

i argumentów przejawia gotowość ich weryfikacji i zmiany, dostrzega 

ograniczenia własnej wiedzy i planuje potrzebę dalszego kształcenia. 

Samodzielnie uzupełnia wiedzę i umiejętności w zależności od potrzeb 

i pojawiających się zmian. Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów z obszaru 

zainteresowania psychologii. 

P7K_K P7S_KK 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: TECHNIKI STUDIOWANIA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Benita Susoł mgr Benita Susoł ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  40      4    

Cel zajęć: 

 

Nabycie przez studentów umiejętności i wiedzy, które są podstawą efektywnego 

studiowania, poprawnej komunikacji z wykładowcami i władzami uczelni.  

Zdobycie wiedzy na temat prawidłowości uczenia się i pamięci w praktycznym 

odniesieniu do organizacji własnej pracy. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Charakteryzuje zagadnienia z zakresu prawidłowości uczenia się. K_W03 

02 Organizuje pracę własną w procesie nabywania wiedzy. K_W03  

K_W25 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Zbiera i opracowuje informacje. K_U07 

02 Stosuje cytowania z uwzględnieniem standardów APA K_U29 

03 Przygotowuje  opracowanie pisemne z poszanowaniem praw autorskich. K_U29 

04 Wykorzystuje  programy  prezentacyjne do przygotowania profesjonalnego 

wystąpienia/prezentacji. 
K_U13 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje otwartość na stosowanie obowiązujących w psychologii standardów 

pracy naukowej. 
K_K01 

02 Aktualizuje systematycznie swoją wiedzę K_K12 
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Treści 

programowe: 

1. Socjalizacja wtórna – zasady funkcjonowania w uczelni  (trudności początkowe,     adaptacja). 

Zasady i techniki działania w zespole 

2. Akademickie formy prezentacji – rodzaje prezentacji plakat, prezentacja, praca pisemna, 

konstrukcja posterów, Autoprezentacja. 

3. Zbieranie i opracowywanie informacji- krytyczna analiza artykułów naukowych. 

 Jak czytać – analiza i interpretacja tekstów. 

 Jak pisać – konstrukcja tekstu zgodnie z standardem APA. 

 Jak mówić – rodzaje wypowiedzi; etapy konstruowania wypowiedzi; styl wypowiedzi; 

przekaz werbalny i pozawerbalny. 

4. Etyka studenta – czyli jak korzystać z poszanowaniem prawa ochrony własności 

intelektualnej. Cytowanie zgodne z standardami APA, rozumienie odwołań zawartych  

w tekstach naukowych oraz trening korzystania ze standardu APA. 

5. Planowanie pracy własnej. 

6. Uczenie się (psychologiczne i fizjologiczne podstawy uczenia się; podstawowe techniki 

uczenia się; uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji; umiejętności osobiste; 

umiejętności intelektualne; rozwiązywanie problemów; wspomaganie motywacji do uczenia się; 

diagnostyka i ocenianie własnego uczenia się) 

7.E-lerning- kultura studiowania w przestrzeni sieci. 

8. Informacja naukowa i biblioteczna 

 

Wymagania wstępne: 

 

 

Brak 

Metody 

dydaktyczne: 

warsztat,  projekt, prezentacja, praca w grupach. 

Literatura 

podstawowa: 

Cottrell, S. (2007). Podręcznik umiejętności studiowania. Warszawa: Zysk i S-ka. 

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012) Podstawowe standardy edytorskie naukowych Tekstów 

psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi. 

Hollins, P. (2010). Sztuka samodzielnej nauki jak zdobyć dowolną umiejętność  

w krótszym czasie i jak pokierować własna edukacją, Gliwice: Onepress. 

Kuźmicz, K. (2015). E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci, Gdańsk: GWP. 

Morris, N., Cottrell. S.(2012). Study Skills Connected, New York: Palgrave Macmillan. 

Orzechowski, J., Szymura, B., Nęcka, E., Wichary, Sz. (2020). Psychologia poznawcza. 

Warszwa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Roediger III H. L., Mcdaniel M. A., Brown P. C. (2016). Harvardzki poradnik skutecznego 

uczenia się. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 

Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2018). Psychologia Akademicka Tom 1. Podręcznik, Gdańsk: 

GWP. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Burns, T., Sinfield, S. (2016). Essential Study Skills: The Complete Guide to Success at 

University. SAGE Publications Ltd. 

Geuenich, B., Hammelmann, I., Havas, H. i inni. (2016). Techniki uczenia się: jak efektywnie 

przyswajać wiedzę. Konstancin – Jeziornia: Wydawnictwo Rea-SJ. 

McCullough, J. (2014). Accelerated Learning Techniques for Students: Learn More in Less Time. 

Createspace Independent Publishing Platform 

Nęcka, E., Stocki, R. (2006). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Universitas.  

Oleś, P. K. (2014). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Piber-Dąbrowska, K.(red.). (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego 

z zakresu psychologii. Vademecum, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

"Academica". 

https://www.libristo.pl/wydawnictwo/Createspace%20Independent%20Publishing%20Platform.html
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 40 

Konsultacje 5 

Projekt; przygotowanie recenzji  artykułu – praca w grupach  30 

Projekt; bibliografia załącznikowa 20 

Samodzielne studiowanie literatury z zakresu zajęć 15 

Godziny razem: 110 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

*Godziny kontaktowe 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1   X   

W2    X  

U1   X   

U2   X   

U3   X   

U4   X   

K1    X  

K2    X  

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści i umiejętności programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające. Wykonuje zadania pod kierunkiem. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu  

o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych  

i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Zbigniew Zieliński dr Zbigniew Zieliński ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  50      3    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania współczesnych cyfrowych systemów komputerowych 

– sprzętu i oprogramowania; 

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnych zasad korzystania  

z podstawowych grup programów komputerowych; 

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi informatycznych w 

psychologii. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Korzysta z wiedzy dotyczącej procesów pośredniego komunikowania się oraz korzyści i zagrożeń 

wynikających z tego rodzaju komunikacji. 
K_W03 

02 Wykorzystuje narzędzia ICT do komunikowania się oraz do wyszukiwania, interpretowania, 

przechowywania oraz tworzenia informacji na swoje potrzeby edukacyjne. 
K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Edytuje tekst i  przygotowuje profesjonalne dokumenty tekstowe. K_U13 

02 Wykorzystuje  arkusz kalkulacyjny w analizie danych psychologicznych. K_U13 

03 Zarządza  danymi w bazach danych . K_U13 

04 Stosuje programy  prezentacyjne  do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Wykorzystuje 

narzędzia ICT do opracowywania i prezentacji wyników badań. 

K_U13 

K_U08 

05 Korzysta  z usług w sieciach informatycznych. K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje otwartość na stosowanie powszechnie dostępnego oprogramowania komputerowego w 

psychologii. 
K_K12 

02 Wykorzystuje powszechnie dostępne oprogramowanie komputerowe  

w badaniach psychologicznych zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej. 
K_K08 

03  Dostrzega zasady korzystania z oprogramowania komputerowego zgodnie  

z odpowiednimi licencjami i obowiązującym prawem 
K_K08 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający :  informatyka na poziomie szkoły średniej. 
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Treści 

kształcenia: 

Podstawowe pojęcia technologii  komunikacyjnej. Sprzęt i oprogramowanie. Technologia 

informacyjna jako składnik warsztatu pracy studenta. Platformy  

e-learningowe.  

Korzystanie z Internetu jako źródła informacji. Naukowe bazy danych. Format .pdf plików – 

zalety i możliwości.  

Posługiwanie się edytorem tekstu – MS Word, OpenOffice (Writer) – formaty .rtf, .doc i .docx, 

.odt. 

 podstawy obsługi programów edytorskich (formatowanie tekstu i strony; tabulatory, 

wstawianie obiektów, obsługa tabel, konwersja tekstu <-> tabela). 

 funkcje graficzne edytorów (wykresy i diagramy) 

 zaawansowane funkcje edytorów (przypisy dolne i końcowe, praca na stylach, spisy 

treści) 

Arkusz kalkulacyjny 1 – podstawy (pojęcia i terminy, organizacja pracy, formatowanie danych). 

MS Excel i Calc. 

Arkusz kalkulacyjny 2 – prosta baza danych (kontrola poprawności danych, korespondencja 

seryjna w MS Word) 

Arkusz kalkulacyjny 3 – formuły i wykresy. Statystyki opisowe (liczebność, częstość, średnia, 

mediana, arcylenia standardowe). Wykresy rozkładu i rozrzutu. 

Prezentacja danych 1 – MS PowerPoint, Impress. Podstawy pracy z programem. 

Prezentacja danych 2 – wykorzystywanie szablonów. 

Prezentacja danych 3 – interaktywność. Tworzenie pokazów slajdowych. 

Strony www. Tworzenie stron internetowych za pomocą poznanych programów. Umieszczanie 

stron w Internecie.  

Tworzenie ankiet i zbieranie danych za pomocą Internetu z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej.  

Aspekty humanistyczne, etyczno – prawne i społeczne w dostępie do IT i w korzystaniu  

z technologii. 

Zaliczenie;  

Sprawdzian komputerowy, 

Projekt "Praca zaliczeniowa z badań" - zapoznanie studenta ze specyfiką tego rodzaju dokumentu, 

a następnie przygotowanie od strony technicznej pracy  wraz z niezbędnymi elementami: 

edytowaniem i formatowaniem tekstu, równaniami, rysunkami, wykresami, tabelami, 

odsyłaczami, spisami treści itp. 

Projekt prezentacja multimedialna dotycząca wylosowanego tematu ICT  

i mediów - student wykorzystując nabytą wiedzę merytoryczną oraz umiejętności, w programie 

prezentacyjnym przygotowuje, a następnie przedstawia na forum grupy prezentację 

multimedialną wraz z wystąpieniem 

Metody 

dydaktyczne: 

Mini wykład informacyjny, metody praktyczne – aktywizujące, metody warsztatowe, 

projekt. 

Literatura 

podstawowa: 

Bąk, A. (red.). (2004). Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wrocław: Wyd. AE. 

Kopertowska-Tomczak, M. (2009). ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4. Warszawa: PWN. 

Kopertowska-Tomczak, M. (2009). ECDL. Bazy danych. Moduł 5. Warszawa: PWN. 

Kopertowska-Tomczak, M. (2009). ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6. Warszawa: 

PWN. 

Kopertowska-Tomczak, M. (2009). ECDL. Przetwarzanie tekstów. Moduł 3. Warszawa: PWN. 

Sikorski, W. (2009). ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. Moduł 1. Warszawa: 

PWN. 

Wrotek, W. (2006). Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna. Gliwice: HELION. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Nowakowska, H., Nowakowski, Z. (2009).  ECDL. Użytkowanie komputerów. Moduł 2.Warszawa: PWN. 

Żarowska, A., Węglarz, W. (2010). ECDL. Przeglądanie stron internetowych  

i komunikacja. Moduł 7. Warszawa: PWN. 



str. 20 z 6 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie  projektów 15 

Samodzielne studia literaturowe 10 

Godziny razem: 80 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

*Godziny kontaktowe 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1  x x 
x 

 
x 

W2  x x x x 

U1  x x x x 

U2  x x x  

U3  x x x  

U4  x x x  

U5  x x x  

K1    x  

K2    x  

K3    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, przygotowane prace i projekty  chaotyczne, 

konieczne wnoszenie poprawek, tematy potraktowane mało wnikliwie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny 

na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, przygotowane prace i projekty bez 

konieczności  wnoszenia poprawek, tematy potraktowane mało wnikliwie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej 

niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych, przygotowane prace i projekty bez wnoszenia  

poprawek, tematy potraktowane poprawnie. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. przygotowane prace i projekty, tematy potraktowane są wnikliwie. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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  STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH     

 

Nazwa przedmiotu: WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus dr Joanna Telus / dr Joanna Telus ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 10 40     1 2    

Cel zajęć: 

 

Rozwój kompetencji społecznych studentów ułatwiających poradzenie sobie w różnych 

sytuacjach zawodowych i codziennych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności  

o komunikacji interpersonalnej, instytucjach i grupach, zasadach dobrego wychowania. 

   

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 
01 Stosuje wiedzę o komunikacji interpersonalnej i jej roli w budowaniu relacji społecznej  

i efektywnego porozumiewania się z ludźmi. 
K_W02 

02 Definiuje  rodzaje kompetencji społecznych. K_W22 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Buduje  pozytywne relacje w grupie K_U09 

02 Rozwiązuje  konflikty K_U07 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje otwartość  na nawiązywanie pozytywnych interakcji w grupie. K_K02 

02 Ocenia krytycznie  swoje kompetencje. K_K09 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający :  brak 

Treści 

kształcenia: 

Rodzaje kompetencji; kompetencje związane z adekwatną percepcją społeczną, wrażliwość społeczna                    

i empatia, reguły funkcjonowania w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów interpersonalnych, 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, społeczna komunikacja  

Znaczenie kompetencji społecznych w funkcjonowaniu w roli studenta. 

Uwarunkowania kompetencji społecznych oraz problematyka ich pomiaru. Zajęcia warsztatowe  

Kompetencje komunikacyjne. Trening komunikacji interpersonalnej. 

Trening zachowań asertywnych. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe – przygotowanie do ćwiczeń i warsztatów 10 

Przygotowanie do zaliczenia 15 

Godziny razem: 80 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie – 

kolokwium w 

formie 

sprawdzianu 

wiedzy 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

U1    x  

U2    x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 
 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, metody praktyczne – aktywizujące, ćwiczenia praktyczne, 

samodzielna konstrukcja przykładów, inscenizacje. 

Literatura 

podstawowa: 

Adler, R.B., Rosenfeld, L. B., Proctor II, R.F. (2014). Relacje interpersonalne. Poznań: REBIS. 

Argyle, M. Umiejętności społeczne. W: Mackintosh, N. J., Colman, A.M. (red.) (2002). Zdolności a procesy 

uczenia się. Poznań: Zysk i S-ka. 

Bralczyk, J., Mosiołek – Kłosińska K. (2001). Zmiany w publicznych zwyczajach językowych. Warszawa: 

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN. 

Dobek – Ostrowska, B. (2007). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: ASTRUM. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Ashurst, R. PhD. (2016). No-Nonsense Life Skills: Managing Your Stress. WestBow Press. 

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP. 

Israel, T. PhD., (2020). Beyond Your Bubble: How to Connect Across the Political Divide, Skills and 

Strategies for Conversations That Work. American Psychological Association. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające. Mało aktywna postawa na warsztatach. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. Aktywność na zajęciach zgodna  

z poleceniami prowadzącego. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. Aktywność na zajęciach zgodna z 

poleceniami prowadzącego. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i 

złożonych. Aktywność na zajęciach zgodna z poleceniami prowadzącego, ale również z  własnej 

inicjatywy. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Aktywność na zajęciach zgodna z 

poleceniami prowadzącego, ale również z  własnej inicjatywy. Widoczne postępy podczas treningu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI w zastosowaniu zawodowym   

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I-VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Anna Pilkiewicz 

Dr Natalia Rodiuk/mgr 

Aleksandra Idzik. Mgr Daria 

Sobocińska /mgr Anna Pilkiewicz 

ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 16 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

   300     16    

Cel zajęć: 

 

Tworzenie kompetencji językowych na poziomie B2+ w zakresie czytania i słuchania  

ze zrozumieniem oraz wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej. 

Tworzenie umiejętności komunikacyjnych i poprawności językowej umożliwiających 

komunikację na poziomie B2+ w obrębie wybranych dziedzin psychologii. 
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Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Stosuje zasady leksyki, gramatyki, semantyki, fonologii i ortografii z zakresu języka 

angielskiego na poziomie B2+. 
K_ W26 

02 Wykorzystuje  wiedzę dotyczącą leksyki z zakresu języka angielskiego ogólnego  

i zawodowego na poziomie B2+. 
K_ W26 

03 Korzysta ze strategii komunikacyjnych umożliwiających  komunikację w formie ustnej  

i pisemnej na poziomie B2+ w sytuacjach z życia codziennego/zawodowego. 
K_ W26 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu i znajduje potrzebne informacje zawarte 

w tekstach na tematy ogólne i specjalnościowe na poziomie B2+. 
K_U19 

02 Rozumie główne informacje zawarte w wypowiedziach, wyrażonych za pomocą 

standardowej wymowy na tematy ogólne i specjalnościowe na poziomie B2+. 
K_U19 

03 Komunikuje się z rodzimym użytkownikiem języka na poziomie B2+. K_U19 

04 Formułuje  poprawne gramatycznie, wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie B2+. K_U19 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Nawiązuje interakcje  z innymi na poziomie B2+. K_K05 

02 Zauważa przydatność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności  

z zakresu języka angielskiego na poziomie B2+ w procesie samodoskonalenia własnej 

ścieżki naukowej    i zawodowej. 

K_K05 

 

Treści 

kształcenia: 

Treści  leksykalne ogólne:  

człowiek: wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje 

życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, formy spędzania 

wolnego czasu, konflikty, sposoby komunikowania się 

dom: miejsce zamieszkania – plusy i minusy życia na wsi oraz w mieście, opis 

domu/mieszkania i ich wyposażenie, porównanie z innymi domami i mieszkaniami 

żywienie: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, żywność modyfikowana 

genetycznie, diety i ich wpływ na zdrowie, otyłość, śmieciowe jedzenie 

zdrowie: samopoczucie, choroby i ich leczenie, uzależnienia (papierosy, alkohol, 

narkotyki, praca); 

życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, formy spędzania 

wolnego czasu, konflikty, sposoby komunikowania się; 

podróżowanie : środki transportu, atrakcje turystyczne w świecie; 

media:  telewizja, prasa, Internet; 

nauka i technika:  odkrycia naukowe, wynalazki, nowe technologie; 

zakupy i usługi: sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama, środki 

płatnicze; 

świat przyrody: zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, 

zachowania proekologiczne praca: zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i 

zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, nowe perspektywy na rynku zatrudnienia 

Treści leksykalne związane z kierunkiem studiów:  

the brain; sleep and dreams, sensation and perception, memory, memory loss, learning, 

intelligence, personality, defence mechanism, mental illnness, addiction, human 

development, social psychology, test yourself. 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Miniwykład informacyjny, metody praktyczne – aktywizujące, ćwiczenia leksykalne  

i gramatyczne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, 

dialogi,  formy wypowiedzi pisemnych, filmy. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

300 

Konsultacje 8 

Przygotowanie do lektoratu 72 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 400 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 16 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

zaliczenie(sprawdzian wiedzy i 

umiejętności pisemny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Obserwacja 
pracy na 

zajęciach tj. 

praca w parach i 
grupach, 

prezentacje 

ustne, dialogi 
sytuacyjne (role 

play),  

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

W3 x x    

U1 x x  x  

U2 x x  x  

U3 x x  x  

U4 x x  x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

Literatura 

podstawowa: 

Gililand, T. , Dooley, J. .(2018). Psychology. Career Paths. Express Publishing 

Treger, A., Treger ,B. (2016). Psychology Vacabulary in use, podręcznik do nauki angielskiej terminologii 

psychologicznej. Warszawa: Wyd. Poltext. 

Oxenden, C., Latham-Koenig, Ch. (2006). New English File Workbook: Intermediate. Oxford: Oxford 

University Press. 

Longman Dictionary of Contemporary English. (2005). Harlow: Longman. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bell, J., Gower. R. (2001). Matters Upper intermediate. Longman. 

Viney, P., Viney; K. (2002). In English. Oxford: Oxford University Press.  
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68%porozumiewasię i buduje proste wypowiedzi, w których pojawiają się błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, 

związane z różnymi dziedzinami, wykorzystując poznane na zajęciach słownictwo, popełnia błędy wymagające korekty. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny na 

minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% porozumiewa się i buduje proste wypowiedzi, w których pojawiają się błędy gramatyczne, leksykalne i 

fonetyczne, związane z różnymi dziedzinami, wykorzystując poznane na zajęciach słownictwo. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej niż 

minimalnym poziomie. 

4 77-84% porozumiewa się i buduje rozbudowane wypowiedzi, zwykle poprawne pod względem gramatycznym, 

leksykalnym i fonetycznym, związane z różnymi dziedzinami, wykorzystując poznane na zajęciach słownictwo. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% porozumiewa się i buduje rozbudowane wypowiedzi, zwykle poprawne pod względem gramatycznym, 

leksykalnym i fonetycznym, związane z różnymi dziedzinami, wykorzystując poznane na zajęciach słownictwo. Potrafi i 

jest gotów  do swobodnego Rozwiązywanie porozumiewania się w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy i sprawności komunikacyjnej wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o 

samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Krzysztof Kucharski Dr Krzysztof  Kucharski ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 1 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAL 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10      1      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami BHP   
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Definiuje  podstawowe pojęcia z zakresu bhp  K_W25 

02 Definiuje czynniki mające wpływ na bhp K_W25 

03 Objaśnia rolę zasad stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa K_W25 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Formułuje zadania z zakresu bhp w zakładzie pracy K_U21 

02 Organizuje ergonomiczne, higieniczne i bezpieczne warunki pracy K_U21 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Zauważa  ważność problematyki bhp w działalności  człowieka K_K04 

02 Dostrzega na  różne sytuacje i czynniki niebezpieczne K_K04 

 

 

 

 

 

 
BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 10 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 5 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Godziny razem: 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1 

 

 

Wymagania wstępne: Brak 

Treści 

kształcenia: 

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp 

Nadzór  nad warunkami  pracy.: PIP, PIS, związki zawodowe i Społeczna Inspekcja Pracy. 

Profilaktyczne  badania  lekarskie i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 

Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych. Hałas, Ochrona zdrowia pracowników, 

Mikroklimat 

Ergonomia – podstawowe pojęcia 

Układ  człowiek – praca 

Ogólne wymagania dla stanowisk pracy i fizjologiczne aspekty pracy. 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 

BHP  w zakładzie pracy. 

Ocena  ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - w tym stanowisko komputerowe. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny 

Literatura 

podstawowa: 

Ciborski, P. (2003).Bezpieczeństwo i higiena w szkole. Gdańsk:ODiDK. 

Netczuk, R. (2008).Prawne problemy  dzieci  i młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Badań w 

Oświacie. 

Rączkowski, B. (2010). BHP  w  praktyce. Gdańsk: ODiDK. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kodeks pracy; dział dziewiąty ; Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(sprawdzian 

pisemny/) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

W3 x     

U1 x     

U2 x     

K1 x     

K2 x     

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach 

nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Yurij Hofman dr Yurij Hofman ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin: 15 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

15      3      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym ochrony własności intelektualnej, 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i ich ochroną. Omówienie uregulowań prawnych w zakresie 

ochrony baz danych. Prawa własności przemysłowej oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Korzysta z  wiedzy z zakresu istoty prawa autorskiego określone przepisami  Ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i o prawach pokrewnych 
K_W23 

02 Stosuje  wiedzę teoretyczną na temat przeciwdziałania głównym problemom naruszenia 

praw autorskich i własności intelektualnej 

K_W23 

K_W24 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania zjawisk 

naruszenia praw autorskich i prawa własności przemysłowej 
K_U21 

02 Ocenia  znaczenie nieprzestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej K_U21 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykorzystuje  swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony własności intelektualnej K_K01 

02 Uznaje  podstawowe normy prawne obowiązujące w prawie autorskim i stosuje je  

w swoich pracach 
K_K01 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

 

Przedmiot wprowadzający : brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

15 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  20 

Przygotowanie do zaliczenia  35 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

Źródła prawa własności intelektualnej: regulacje zawarte w różnych gałęziach prawa - rzeczowe, zobowiązań, 

spadkowe. Podstawowymi aktami prawnymi są;  

- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

- ustawa o ochronie baz danych, 

- ustawa Prawo własności przemysłowej, 

- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Definicja prawa własności intelektualnej – prawo na dobrach niematerialnych obejmujące przepisy działu 

prawa cywilnego, w którym zawarta jest regulacja dotycząca dóbr niematerialnych/ intelektualnych- prawo 

autorskie/ oraz działy regulacji dotyczące własności przemysłowej. Termin stosowany od roku 1967 gdy 

utworzono WIPO- agendę ONZ. 

Zakres ochrony dóbr objętych prawem autorskim oraz przedmiotów własności przemysłowej. 

Uregulowania prawne określone przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

- przedmiot prawa autorskiego, 

- podmioty prawa autorskiego, 

-treść prawa autorskiego- osobiste i majątkowe  

- organizacje zbiorowego zarządzania prawami, 

- dozwolony użytek chronionych utworów, 

- czasokres trwania autorskich praw, 

- utwory audiowizualne, 

Prawa pokrewne: 

- prawo do artystycznych wykonań, 

- prawo do fonogramów i wideogramów, 

- prawo do nadań programów, 

- prawo do pierwszych wydań, 

- prawo do wydań naukowych i krytycznych 

Przedmiot i zakres ochrony własności przemysłowej Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – definicje, zakres 

podmiotowy i przedmiotowy ochrony. Postanowienia Ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych- 

zakres podmiotowy  

i przedmiotowy ochrony. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład informacyjny, wykład problemowy. 

 

Literatura 

podstawowa: 

Barta, J.,Markiewicz, R. (2008). Prawo autorskie.Warszawa: Wydawnictwo Oficyna. 

Golat, R. (2008). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie V. Warszawa: CH BECK. 

Polański, P. (2008).Prawo Internetu – Wprowadzenie,.Warszawa: CH BECK. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Barta,J., Czajkowska–Dąbrowska, M., Ćwiąkalski,  Z., Markiewicz, R., Traple, 

E. (2005).Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.Wolters Kluwer Polska. 

Matlak, A.(2004). Prawo autorskie w społeczeństwie informatycznym. Zakamycze. 

Łazewski,M., Gołębiowski,M. (2006).Własność intelektualna. Warszawa:  

C.H.Beck. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(pisemny- test 

wiedzy z 

zadaniami 

problemowymi) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1 x   x  

K2 x   x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, nie 

rozwiązuje poprawnie  zadań problemowych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

nie wykonuje zadań problemowych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I/II/III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Dariusz Kruk mgr Dariusz Kruk ogólny 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 0 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAL 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 60           

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studenta do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej  

i działalności sportowo – rekreacyjnej jako ważnego elementu prozdrowotnego stylu życia  

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Korzysta z  wiedzy z zakresu aktywności fizycznej i jej wpływu na rozwój organizmu  

i prawidłowe funkcjonowanie. 
K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Pracuje w zespole i wykorzystuje umiejętność współpracy. K_U09 

02 Organizuje  sobie i innym aktywny wypoczynek. K_U20 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uaktualnia systematycznie swoją wiedzę i wykazuje świadomość roli ruchu i ćwiczeń 

fizycznych w dbaniu o własne bezpieczeństwo zdrowotne .  

 

K_K04 

K_K12 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Przedmiot wprowadzający : brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

60 

Konsultacje  

Studia literaturowe   

Przygotowanie do zaliczenia   

Godziny razem: 60 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:  

 

 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

Zajęcia organizacyjne – zasady bhp i zapoznanie z regulaminem zajęć wychowania fizycznego,  

i zasadami wybranych gier zespołowych. Gry zespołowe (piłka siatkowa, koszykowa, 

ręczna).Kształtowanie sprawności ruchowej oraz umiejętności technicznych poprzez gry  

i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Gry i zabawy przygotowujące do gier sportowych. Piłka 

koszykowa – nauka i doskonalenie prawidłowego wykonywania elementów technicznych  

i taktycznych - gra bez piłki, oraz z piłką (kozłowanie,podania, chwyty ) rzuty do kosza . Gra 

szkolna. 

Piłka siatkowa – nauka i doskonalenie prawidłowego wykonywania elementów technicznych  

i taktycznych- gra bez piłki, oraz z piłką (zagrywka,odbijanie sposobem górnym 

 i dolnym,serwowanie przyjęcie piłki po zagrywce wystawienie piłki po ataku, atak obrona piłki 

w polu). Gra szkolna. Piłka koszykowa – nauka i doskonalenie prawidłowego wykonywania 

elementów technicznych i taktycznych - gra bez piłki, oraz z piłką (kozłowanie, podania, chwyty) 

rzuty do bramki. Gra szkolna. 

Formy aktywności ruchowej przy muzyce; aerobik, ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu fitness, 

ćwiczenia koordynacyjne i oddechowe. 

Nordic walking – forma aktywności ruchowej o umiarkowanej intensywności. Nauka  

i doskonalenie umiejętności techniki chodu z kijkami. Zapoznanie się z zasadami doboru kijków. 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia na sali gimnastycznej i wolnym powietrzu. 

 

Literatura 

podstawowa: 

Bronikowski, M. (2000). Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym. 

Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego. 

Donatella, C. (2020).150 zabaw ruchowych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 

Shawnbeck, K. (2014).Ultimate Nordic Pole Walking Book, Wyd. Meyer & Meyer. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Piątkowski, D., Dyja, L. (2017). Profesjonalne przygotowanie motoryczne  

i mentalne piłkarzy. Katowice: Wydawnictwo KOS. 

Sas-Nowosielski, K. (2003).Wychowanie do aktywności fizycznej. Katowice: Wydaw. 

AWF. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1    x  

U1    x  

U2    x  

K1    x  

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% posiada elementarne umiejętności techniczne i taktyczne w dziedzinach 

treningu na zajęciach. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom 

jest jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% posiada elementarne umiejętności techniczne i taktyczne w dziedzinach 

treningu na zajęciach. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom 

jest akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% posiada elementarne umiejętności techniczne i taktyczne w dziedzinach 

treningu na zajęciach Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych  

do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanych umiejętności wykracza poza poziom podstawowy  

w dziedzinach treningu na zajęciach. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach 

nowych i złożonych wskazuje na dobre opanowanie technik i taktyk. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanych umiejętności wykracza poza poziom podstawowy  

w dziedzinach treningu na zajęciach. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach 

nowych i złożonych wskazuje na bardzo dobre opanowanie technik i taktyk a  zakres 

prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu  

o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: FILOZOFIA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jarosław Jurkiewicz 
dr Jarosław Jurkiewicz /                              

dr Jarosław Jurkiewicz                         
podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30     1 2     

Cel zajęć: 

 

Rozwój zdolności wyrażania poglądów przy użyciu pojęć filozoficznych i heurystyk 

logiki. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje i posługuje się podstawowymi pojęciami i filozofii i tradycji filozoficznej kultury 

zachodniej; omawia znaczenia filozofii dla kształtowania się tożsamości kultury 

europejskiej 

K_W01 

K_W02 

02 Zna i przedstawia główne stanowiska filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu, 

chrześcijańskiego średniowiecza oraz czasów nowożytnych i współczesnych 

K_W01 

K_W02 

03 Analizuje, interpretuje i wyjaśnia koncepcje filozoficzne dotyczące natury człowieka, 

czyli relacji zjawisk fizycznych, psychicznych i społecznych oraz współczesnych teorii 

świadomości 

K_W01 

K_W02 

K_W04 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Stosuje pojęcia filozoficzne w interpretacji zagadnień  psychologicznych K_U18 

02 Argumentuje wykorzystując motywy merytoryczne i niemerytoryczne   K_ U18 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Formułuje własne sądy przy użyciu pojęć filozoficznych K_K12 

02 Przejawia aktywną postawę w rozwiązywaniu problemów naukowych poprzez  

samodzielna analizę tekstów naukowych 
K_K07 

 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Brak 
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Treści 

kształcenia: 

I Podstawowe zagadnienia filozofii stosunek materii  do ducha ,bytu do myślenia, przyrody do 

świadomości. 

II. Teoria poznania:  

Zagadnienie prawdy. Klasyczne i nieklasyczne sposoby jej pojmowania; charakterystyka i opis 

ich źródeł.  

Zagadnienia źródeł poznania. Aprioryzm i empiryzm oraz racjonalizm i irracjonalizm.  

Problem granic poznania. Realizm i idealizm poznawczy; agnostycyzm.  

Stosunek teorii poznania do innych dziedzin filozofii. 

III. Metafizyka a nauka:  

Pochodzenie nazwy "metafizyka". Podział jej zagadnień.  

Twierdzenia ontologiczne.  

Problem przedmiotów idealnych. Spór o uniwersalia.  

Współczesna postać sporu o uniwersalia.  

Idealizm i materializm w ontologii. 

IV. Aksjologia:  

Filozofie źródeł wartości. Obiektywizm i relatywizm aksjologiczny.  

Dziedziny aksjologii: etyka, estetyka, teoria wartości prakseologicznych.  

Etyka opisowa i normatywna. Charakterystyka wybranych wartości: dobro, dobro wspólne, 

sprawiedliwość, godność.  

Estetyka opisowa i normatywna. Charakterystyka wybranych wartości: piękno, brzydota, 

wzniosłość.   

Warsztat – analiza tekstu artykułów z zakresu tematycznego Filozofia a psychologia oraz 

przygotowanie eseju 

Platon "Obrona Sokratesa"  

Irvin Yalom "Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne"  

Maciej Woźniczka "O filozoficznych aspektach psychologii"   

Erich Fromm "Ucieczka od wolności" rozdział VII "Wolność i demokracja" 

Katarzyna Paprzycka "Czy (powinniśmy uznać, że) wiedzielibyśmy wszystko  

o umyśle, gdybyśmy wiedzieli wszystko o mózgu? Spór o redukcjonizm  

i reduktywizm w filozofii umysłu" 

Martin Heidegger "Co znaczy myśleć?"  

Analizowanie wystąpień np. Jordana Petersona, Daniela Dennetta  

 

Metody 

dydaktyczne: 

 

wykład informacyjny, wykład problemowy, metody praktyczne – aktywizujące, praca 

w grupach z elementami warsztatu i pracy nad jednolitym tekstem. 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

 

Grobler, A., Koczanowicz, L. (2015). Elementy filozofii dla psychologów. W: J. 

Strelau, Doliński D. (red.), Psychologia akademicka podręcznik t.1 (s.29-72). Gdańsk: 

GWP. 

Bremer J. W., (2004). Wprowadzenie do logiki. Kraków: Wydawnictwo WAM. 

Strelau J., Doliński D., Strelau, J. (2020). Psychologia akademicka podręcznik, t.1. 

Gdańsk: GWP.  

Wieczorek, K. (2005). Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. 

Warszawa: Wydawnictwo „Skrypt”. 

Mansfield, E. D., Snyder, J. (2009). Democratization, conflict, and trade. W: R. G. 

Moser, Z. D. Ba- rany (red.), Is democracy exportable? (s. 205-221). Cambridge 

University Press  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 10 

Przygotowanie eseju 10 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  

(pisemny- 

sprawdzian 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne 

Przygotowanie 

eseju z części 

ćwiczeniowej 

zajęć 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

W3 x   x  

U1 x  x x  

U2 x  x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

 

Anzenbacher, A. (2003). Wprowadzenie do filozofii.  Kraków: WAM. 

Drosser, Ch. (2013). Logika. Daj się uwieść. Warszawa: PWN. 

Jadacki, J. J. Człowiek i Jego świat. Propedeutyka filozofii. Warszawa: Lexis Nexis. 

Le Nezet, N. (2014). Oxford IB Diploma Programme: Philosophy: Being Human Course Book. 

Oxford University Press. 

Mayer, R. (2013). Sztuka argumentacji. Gdynia: GWP. 

Pinkalski, Z. (2013). Logika. Testy i zadania. Warszawa: Wolter-Kluwers. 

Popkin, R. H. (red.). (2004). Historia filozofii zachodniej. Poznań: Zysk i S-ka. 

Tatarkiewicz, W. (2005). Historia filozofii, t. 1-3. Warszawa: PWN. 

Von Hildebrand, D.(2020). Ethics. Hildebrand Project. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, wyjaśnia  

w sposób schematyczny i ogólny miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin 

nauki oraz ich przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, wyjaśnia  

w sposób zrozumiały uporządkowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych 

dziedzin nauki oraz ich przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym, wyjaśnia w sposób 

zrozumiały usystematyzowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin 

nauki oraz ich przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające wyjaśnia w sposób pogłębiony 

usystematyzowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin nauki oraz ich 

przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. wyjaśnia w sposób 

pogłębiony usystematyzowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin 

nauki oraz ich przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: LOGIKA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jarosław Jurkiewicz dr Jarosław Jurkiewicz podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30     1 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami logiki, rozwijanie umiejętności prowadzenia 

dyskusji i sporu, przemawiania. 
 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i opisuje pojęcia logiki odnoszące się do norm wnioskowania, argumentowania  

i stosowania praw rachunku zdań 

K_W02 

02 Stosuje zasady prowadzenia dyskusji i sporu, przemawiania K_W26 

03 Korzysta z katalogu popełnianych błędów logicznych i rozpoznaje paradoksy K_W26 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wykazuje umiejętność uczenia się, weryfikuje dane, dostrzega analogie, abstrahuje, 

świadomie stosuje metody dedukcyjne i indukcyjne  
K_U18 

02 Umie oceniać wartość wyjaśnień i argumentów wykorzystywanych w dyskusjach, debatach 

i tekstach naukowych 
K_U18 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Potrafi formułować własne sądy  przy życiu pojęć związanych z logicznym  

wnioskowaniem 
K_K12 

02 Przejawia aktywną postawę w rozwiązywaniu problemów naukowych poprzez  

samodzielna analizę tekstów  naukowych 
K_K07 

 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  20 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

I Formy zdaniowe i zdania logiczne. Faktory zdaniotwórcze a spójniki mowy potocznej. 

Określenie i stosowanie spójników; koniunkcji, alternatywy, stosowanie negacji, 

równoważności i alternatywy rozłącznej. Budowa zdań logicznych. 

II Twierdzenia logiczne i ich dowody (pojęcie tautologii, przykłady dowodzenia, weryfikacja 

danych, analiza, synteza i abstrahowanie). 

III Zdania i prawa logiczne (dowodzenie implikacji i równoważności). 

IV Istota warunku koniecznego i dostatecznego, kwantyfikatory (ogólny i szczegółowy) 

Prawa de Morgana. 

V Zbiory i relacje – rachunek zbiorów i relacji, własności. 

VI Retoryka i jej przydatność we współczesnym świecie. 

VII Elementy retoryki – dyskusja, przemówienie, interpretacja. 

VIII Logika a komunikacja – umiejętność przekonywania, prowadzenie sporów, dyskusja  

w teorii i praktyce. 

IX Poprawność logiczna, błędy w przekazywaniu myśli. 

X Znaczenie paradoksów. 

Warsztaty argumentacji i krytycznego myślenia  

Platon "Obrona Sokratesa" 

Mayer R., Sztuka argumentacji, GWP, Gdynia 2013 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia przedmiotowe praktyczne – 

aktywizujące, praca samodzielna nad rozwiązywaniem równań i samodzielna konstrukcja 

przykładów, przeprowadzanie dowodów, warsztaty; dyskusja dydaktyczna, inscenizacja 

sporów  

Literatura 

podstawowa: 

Stanosz, B. (2006). Wprowadzenie do logiki formalnej. Warszawa: PWN. 

Ziembiński, Z. (2002). Logika praktyczna. Warszawa: PWN. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Drosser Ch., Logika, Daj się uwieść, PWN, Warszawa 2013 

Le Nezet, N. (2014). Oxford IB Diploma Programme: Philosophy: Being Human Course Book. 

Oxford University Press. 

Mayer, R. (2013). Sztuka argumentacji.  Gdynia: GWP. 

Pinkalski, Z. (2013). Logika, Testy i zadania. Warszawa: Wolter-Kluwers. 

Von Hildebrand, D. (2020). Ethics. Hildebrand Project. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie(pisemny 

test wiedzy) 

Prace 

kontrolne 

Projekty 

argumentacji 

Aktywność 

na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x  x x  

W2 x  x x  

W3 x  x x  

U1 x  x x  

U2 x  x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, wyjaśnia  

w sposób schematyczny i ogólny miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin nauki oraz ich 

przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, wyjaśnia  

w sposób zrozumiały uporządkowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin nauki oraz 

ich przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym, wyjaśnia w sposób zrozumiały 

usystematyzowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin nauki oraz ich przedmiotowych 

i metodologicznych powiązań z innymi. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające wyjaśnia w sposób pogłębiony usystematyzowany 

miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin nauki oraz ich przedmiotowych  

i metodologicznych powiązań z innymi. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. wyjaśnia w sposób pogłębiony 

usystematyzowany miejsce filozofii oraz psychologii wśród innych dziedzin nauki oraz ich przedmiotowych 

i metodologicznych powiązań z innymi 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  SOCJOLOGIA   

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Andrzej Kościołek 
dr Andrzej Kościołek / dr Andrzej 

Kościołek 
podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy i zakresu powstawania i funkcjonowania społeczeństwa 

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtowania wyobraźni socjologicznej 

Przekazanie wiedzy z zakresu powiązań socjologii z psychologią 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i omawia pojęcia z zakresu socjologii, natury ludzkiej i relacji miedzy 

społeczeństwem a jednostką; definiuje zasadnicze pojęcia używane przez socjologię  
K_W01 

02 Posługuje się pojęciami socjologicznymi, identyfikuje powiązania socjologii z  psychologią K_W01 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Dostrzega problemy należące do tej dziedziny w tekstach i teoriach psychologicznych 

K_U04 

K_U29 

02 Analizuje i wyprowadza wnioski z dyskusji dotyczących zagadnień społecznych  

w kategoriach używanych w głównych koncepcjach państwa i społeczeństwa 
K_U07 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wyraża swoje myśli, poglądy i przekonania przy użyciu terminologii socjologicznej K_K12 

02 Jest zdolny do krytycznego analizowania i interpretacji własnych poglądów  

i poglądów innych osób  
K_K12 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Przedmiot wprowadzający :  brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń- studia literaturowe 35 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

Treści 

kształcenia: 

Socjologia jako nauka o społeczeństwie – przed socjologiczna wiedza o społeczeństwie; 

historyczne uwarunkowania narodzin socjologii jako dyscypliny naukowej; społeczeństwo 

jako przedmiot socjologii. 

Aktywność człowieka – od zachowań do działań społecznych; od działań społecznych do 

interakcji; od interakcji do stosunków społecznych; od stosunków społecznych do 

organizacji; od organizacji do struktury społecznej; od działań masowych do ruchów 

społecznych. 

Całości społeczne – od wielości jednostek do grupy społecznej; odmiany grup społecznych. 

Procesy społeczne. Pojęcie i rodzaje procesów społecznych. Industrializacja. Urbanizacja. 

Ruchliwość społeczna. Migracje. Procesy marginalizacji społecznej. 

Kultura i jej rola w życiu społecznym – pojęcie kultury; kategorie kultury; kontrkultura  

i kultura alternatywna; subkultury; mechanizmy oddziaływania kultury na życie społeczne; 

etnocentryzm i ksenofobia; kultura i media. 

Społeczeństwo współczesne – nowoczesność i późna nowoczesność; globalizacja. 

Funkcjonowanie społeczeństwa – socjalizacja; kontrola społeczna; proces instytucjonalizacji. 

Socjologia rodziny; funkcje rodziny, typy rodzin, przemiany rodziny współczesnej. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda przewodniego tekstu – 

ćwiczenia aktywizujące uczenie w oparciu o analizę doświadczeń i obserwacji 

społecznych sytuacji 

Literatura 

podstawowa: 

Babbie, E. (2019). Istota socjologii. Warszawa: PWN. 

Berger, P. (2001). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Shilling, C. (2020). Socjologia ciała. Warszawa: PWN. 

Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa. 

Sztompka, P. (2002). Socjologia . Analiza społeczeństwa. Kraków : Znak 

Literatura 

uzupełniająca: 

Browne, K. (2019). Introduction to Sociology. Polity Press. 

Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: PWN. 

Ritzer, G. (2004). Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań: ZYSK i S-KA. 

Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN. 

Sztompka, P. (2006). Socjologia, Kraków: ZNAK Społeczny Instytut Wydawniczy 

Sp. z o. o. 

Turowski, J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny test 

wiedzy ) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% definiuje ogólnie podstawowe pojęcia z zakresu socjologii, zna i ogólnie wyjaśnia główne 

pojęcia z zakresu socjologii. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. Zna i ogólnie wyjaśnia główne pojęcia z zakresu socjologii. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. Zna i dokładnie  wyjaśnia główne 

procesy społeczne. Rozumie uwarunkowania posługiwania się aparatem pojęciowym socjologii. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Wyczerpująco definiuje pojęcia z zakresu socjologii jest świadomy 

znaczenia socjologii w pracy psychologa. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Wyczerpująco definiuje pojęcia  

z zakresu socjologii jest świadomy znaczenia socjologii w pracy psychologa. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PEDAGOGIKA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Anna Hajdukiewicz Dr Anna Hajdukiewicz podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     2 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat pedagogiki jako nauki 

humanistycznej, empirycznej i społecznej; przekaz i przyswojenie podstawowych, 

zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu 

i autoedukacji człowieka;  

  

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Omawia i wyjaśnia wybrane koncepcje pedagogiki. Wymienia fazy rozwoju współczesnej 

nauki o wychowaniu, wskazuje związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi 
K_W01 

02 Wymienia i opisuje pojęcia pedagogiczne; identyfikuje powiązania pedagogiki  

z  psychologią. 

K_W01 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Dostrzega problemy należące do tej dziedziny w tekstach i teoriach psychologicznych K_U29 

02 Analizuje i wyprowadza wnioski z dyskusji dotyczących zagadnień pedagogicznych  

w kategoriach używanych w głównych koncepcjach człowieka i jego funkcjonowania  

w obszarze edukacji i aktywności życiowej 

K_U18 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wyraża swoje myśli, poglądy i przekonania przy użyciu terminologii pedagogicznej K_K12 

02 Jest zdolny do krytycznego analizowania i interpretacji własnych poglądów  

i poglądów innych osób  
K_K12 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Przedmiot wprowadzający :  brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń – studia literaturowe  35 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

Treści 

kształcenia: 

Wprowadzenie do pedagogiki. Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Geneza pedagogiki. 

Podstawowe pojęcia pedagogiki. Metody badań w pedagogice. Teoretyczne konteksty 

wychowania. Proces wychowania, jego struktura, cechy, właściwości, dynamika. Cele  

i wartości w wychowaniu. Poglądy i koncepcje wychowawcze wybranych pedagogów. 

Szkoła jako instytucja wychowawcza. Zadania i funkcje szkoły. Środowisko społeczne 

klasy  

i szkoły. Klasa szkolna jako grupa społeczna. Modele szkół. Szkoły i pedagogie 

alternatywne. 

Rodzina jako środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie i ich konsekwencje. Style 

wychowania w rodzinie. Współpraca rodziny i szkoły – prawne uwarunkowania, formy  

i metody organizowania współpracy. 

Metody i techniki wychowania i mechanizmy ich oddziaływania. Klasyfikacje metod. 

Metody 

oddziaływań indywidualnych i grupowych. Umiejętności wychowawcze nauczyciela. 

Elementy dydaktyki. Proces kształcenia. Formułowanie celów dydaktycznych. Podział 

metod 

kształcenia i ich charakterystyki. Zasady kształcenia 

Wartości i cele edukacji. 

Ambiwalencja i antynomia we współczesnej pedagogice. 

Pedagogika i antypedagogika. 

Pedagogika modernistyczna i postmodernistyczna. 

Całościowe ujęcie edukacji - dziesięciościan edukacji /procesy składowe współczesnej 

edukacji. 

Fazy rozwoju współczesnej nauki o wychowaniu. 

Zasady myślenia i działania pedagogicznego. 

Wychowanie jako wywieranie pedagogicznego wpływu. 

Wychowanie w ramach nauki i teorii. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda przewodniego tekstu – ćwiczenia aktywizujące 

uczenie w oparciu o analizę doświadczeń i obserwacji społecznych sytuacji 

Literatura 

podstawowa: 

Gnitecki, J. (2007). Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego 

Towarzystwa Pedagogicznego.  

Śliwerski, B. (2006). Pedagogika. Gdynia: GWP. 

Śliwerski, B. (2006). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk: GWP. 

Kwieciński,  Z., Śliwerski, B. (2019). Pedagogika (Tom 1-2). Warszawa: PWN. 

Kwieciński Z. (2007). Pedagogika. Warszawa: PWN. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Duraj-Nowakowa, K. (2008). Podejście całościowe do pedagogiki. Rzeszów: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Jaworska, T. (2001). Wprowadzenie do pedagogiki Wybór tekstów. Kraków: Impuls. 

Śnieciński, J. (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

Żak. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1      

W2      

U1      

U2      

K1      

K2      

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i 

złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  BIOLOGICZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marta Kutniewska-

Kubik 
 

Dr Marta Kutniewska-Kubik 
Mgr Benita Susoł 

podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30 30    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z nowoczesnym ujęciem biologicznych podstaw zachowania człowieka.  

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii w ujęciu mikro (cytologia i 

histologia). 

Omówienie podstawowej wiedzy z zakresu nueroanatomii i neurofizjologii w ujęciu makro 

(neuroprzewodnictwo oraz budowa i funkcjonowanie układu nerwowego).  

Zaprezentowanie wybranych procesów sensorycznych, motorycznych oraz warunkujących napęd zachowania 

i wyższe czynności nerwowe. 

Ukazanie współczesnych metod badania mózgu człowieka i wykrywania jego uszkodzeń 

Podkreślenie znaczącej roli układu hormonalnego w regulacji neurohormonalnej. 

Określenie biologicznych podstaw stresu oraz omówienie roli snu i biorytmów w życiu człowieka. 

 

Nr EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i charakteryzuje biologiczne podstawy zachowań człowieka  
i uwarunkowania biologiczne różnych procesów psychicznych 

K_W06 

02 Analizuje i interpretuje zagadnienia z zakresu biologicznych zachowań człowieka  

i rozumie odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw 

K_W06 

03 Wyjaśnia biologiczne podstawy funkcjonowania procesów poznawczych w tym sensoryczno-motoryczne. K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi wykorzystać wyniki badań poznanych metod badania mózgu do interpretacji stanów fizjologicznych i 

stanów patologicznych w wyjaśnianiu zachowań i przeżyć psychicznych człowieka  

K_U02 

K_U03 
 

02 Posługuje się podstawową terminologią z zakresu neuronauki w tym nueroanatomii  

i neurofizjologii 
K_U07 

03 Umie odwołać się do określonej teorii w celu wyjaśnienia określonego problemu K_U17 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Postępuje etycznie w swojej działalności diagnostycznej okazując zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi 

problemami i trudnościami 
K_K08 

02 Potrafi współpracować z specjalistami z dziedzin nauk medycznych K_K10 

 



str. 49 z 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

Umiejętność rozumienia i różnicowania pojęć z zakresu biologii na poziomie szkoły 

średniej. 

Treści 

kształcenia 
Ogólna charakterystyka współczesnych poglądów  na rolę układu nerwowego  

w interakcji organizm i środowisko, historia poglądów na rolę układu nerwowego  

w funkcjonowaniu psychicznym człowieka. Główne pietra organizacji funkcjonowania układu 

nerwowego. 

Budowa, funkcje i fizjologia tkanki nerwowej. 

Anatomia układu nerwowego. Podział topograficzny, czynnościowy i rozwojowy układu 

nerwowego. Podstawowe podejścia topografii mózgu i rdzenia kręgowego. Komory mózgu i 

układ krwionośny. Typy i rola dróg łączących poszczególne części mózgu. Rozwój układu 

nerwowego od okresu prenatalnego do okresu adolescencji, dorosłości i później starości. 

Asymetria funkcjonalna półkul mózgowych zakres funkcji podlegających lateralizacji metody 

badania asymetrii funkcjonalnej, zmiany stopnia specjalizacji półkulowej  

w trakcie rozwoju. 

Współczesne metody badania mózgu i wykrywania jego uszkodzeń metody badania struktury 

organicznej (postmortem, KT, PET, SPECT, MRI) metody badania aktywności  mózgowej 

(arteriografia, cyfrowa angiografia subtrakcyjna, EEG, potencjały wywołane)metody 

badania funkcji (badanie neurologiczne, testy psychologiczne, badanie eksperymentalne). 

Rola i znaczenie neurotransmisji i neuroprzekaźnictwa. 

Rola i znaczenie regulacji neurohormonalnej. 

Warsztat – przygotowanie projektu zajęć psychoedukacyjnych 

Projekt 1 Biologiczne podstawy stresu. Stres i jego wpływ na psychiczne funkcjonowanie 

człowieka. 

Projekt 2 Rola i znaczenie rytmów biologicznych w tym rytu snu i czuwania. 

Prezentacja projektów na forum grupy 

Metody 

dydaktyczne: 

Metody podające objaśnienie lub wyjaśnianie, prezentacje multimedialne, ćwiczenia 

audytoryjne, warsztaty. 

Literatura 

podstawowa: 

Grabowska, A. (2000).  Asymetria półkul mózgowych. W: T. Górska, A. Grabowska, J. 

Zagrodzka, (red.), Mózg a zachowanie. Warszawa:PWN. 

Johnson, R. L., McCann, V., Zimmbardo, P. (2010). Psychologia, Kluczowe koncepcje, 

Warszawa: PWN 

Kalat , J. W. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN. 

Kalat, J. W. (2007). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Jaczewski,A. (2008). Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Kraków: 

Wydawnictwo Żak. 

Jopkiewicz, A. (2008). Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Kielce: Wydawnictwo 

Akademii Świętokrzyskiej. 

Rowland, T.(2020). The Biology of Human Behavior. Cambridge Scholars Publishing. 

Sadowski, B. (2009). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi 

i zwierząt,  Warszawa: PWN. 

Świderska, C. (2008). Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Łodź: Wydawnictwo 

WSH-E. 

Turlough Fitz, G. (2008). Neuroanatomia, Wrocław: U&P. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie projektów  35 

Studia literaturowe  30 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne - 

kolokwium 

Projekty 
Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

W3 x x    

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, przygotowanie  projektów  

z uwzględnieniem  podstawowych pojęć. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, przygotowane projekty są poprawne pod względem merytorycznym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

wykonanie projektów świadczy o umiejętności  rozwiązywania problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o podane 

piśmiennictwo uzupełniające. Projekty- ich przygotowanie świadczy o umiejętności  rozwiązywanie 

problemów w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu  

o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Projekty - ich przygotowanie świadczy  

o umiejętności rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Jarosław Jurkiewicz Dr Jarosław Jurkiewicz podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     1 2     

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy i zakresu  dylematów  moralnych na jakie może w pracy mieć 

psycholog. 

Przekazanie wiedzy z zakresu powiązań  etyki z psychologią. 

Rozwijanie moralnej wrażliwości psychologa i rozwój umiejętności zastosowania  

wypracowanych na gruncie etyki zawodowej norm do konkretnej sytuacji. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wyjaśnia pojęcia i zagadnienia z zakresu etyki zawodu psychologa  K_W23 

02 Zna i odnosi się do ustawy o zawodzie psychologa i kodeksu etyczno – zawodowego 

psychologa PTP 
K_W23 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Stosuje wypracowane na gruncie etyki zawodowej, normy w sytuacji prowadzenia badań 

diagnostycznych 
K_U21 

02 Stosuje wypracowane na gruncie etyki zawodowej, normy w sytuacji udzielania pomocy 

psychologicznej 
K_U21 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest moralnie wrażliwy w sytuacji prowadzenia czynności diagnostycznych  

i pomocowych 
K_K08 

02 Jest zdolny do analizowania i interpretacji własnych poglądów i poglądów innych osób  

z uwzględnieniem autonomii moralnej  
K_K08 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

30 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  20 

Przygotowanie i prezentacja projektu 20 

Godziny razem: 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

Etyka jako nauka – specyfika  filozoficznej refleksji nad  moralnością . podstawowe pojęcia 

Etyka stosowana; normy ogólne a normy szczegółowe; Psychologia a etyka  

Człowiek jako podmiot badań  psychologicznych i jego moralna autonomia . 

Podstawowe zasady etyczne w zawodzie psychologa; cechy zawodu zaufania publicznego, 

podstawowe zasady etyczne w tym zasada działania na rzecz dobra klienta, odpowiedzialność 

wobec klienta i społeczności, integralność i uczciwość zawodowa, poszanowanie praw 

człowieka i jego godności, tajemnica zawodowa  

Etyczne problemy diagnostyki psychologicznej; ustalanie kontraktu, zachowanie etyczne  

w procesie diagnostycznym  i przekazywaniu wyników badań, administrowaniu testami. 

Etyczne ograniczenia swobody badacza na przykładzie eksperymentów Ascha, Milgrama i 

Zinbardo  

Etyczne zasady udzielania pomocy psychologicznej; rola kontraktu terapeutycznego, etyka  

w przebiegu pomocy 

Etyczne aspekty nauczania psychologii- sposoby prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zasad 

etycznych. 

Tematyka projektu - Dylematy etyczne na podstawie wybranego przypadku uzasadnienie 

postępowania. – obrona lub krytyka oskarżenie (Eksperyment Solomona Ascha, dotyczący 

zjawiska konformizmu,  Eksperyment StanleyaMilgrama, odnośnie posłuszeństwa, 

Eksperyment „więzienny” przeprowadzony pod kierunkiem Philipa Zimbardo 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne – aktywizujące, 

studia literaturowe, dyskusja dydaktyczna, 

Literatura 

podstawowa: 

Brzezinski, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz – Wiśniewska, M. (2019).  Etyka zawodu 

psychologa. Warszawa: PWN. 

Strelau, J., Doliński, D. (2020). Psychologia akademicka Podręcznik Tom 1. Gdańsk: GWP. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brzezińska, A. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej. Warszawa: SMS. 

Cywińska – Wasilewska, G. (2004). Podstawowe problemy rehabilitacji  

i etyka. Poznań: Wydawnictwo AWF. 

Drogin, Eric J. (2019). Ethical Conflicts in Psychology, Fifth Edition. American Psychological 

Association 

Gelso, Ch. (2006). Relacja terapeutyczna. Gdynia: GWP. 

Hołówka, J. (2001).  Etyka w działaniu.  Warszawa: Prószyński i S-ka. 

Ricken, F. (2007). Etyka ogólna. Kęty: Antyk. 

Sawczuk, W. (2007). Po co etyka pedagogom. Warszawa: Wydawnictwo  

A. Marszałek. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  

z oceną 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, w umiarkowanym stopniu zna 

zasady etyczne obowiązujące w psychologii potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

psychologicznej, potrafi podstawowe rozstrzygać dylematy etyczne. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie dostatecznym plus, w dostatecznym stopniu zna 

zasady etyczne obowiązujące w psychologii potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

psychologicznej, potrafi podstawowe rozstrzygać dylematy etyczne. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, w dobrym stopniu zna zasady etyczne 

obowiązujące w psychologii potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej, 

potrafi podstawowe rozstrzygać dylematy etyczne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym plus, w dobrym stopniu zna zasady 

etyczne obowiązujące w psychologii potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

psychologicznej, potrafi podstawowe rozstrzygać dylematy etyczne potrafi  rozwiązywać problemy  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo  dobrym, w dobrym stopniu zna zasady 

etyczne obowiązujące w psychologii potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

psychologicznej, potrafi podstawowe rozstrzygać dylematy etyczne potrafi rozwiązywać problemy  

w sytuacjach nowych i złożonych, zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  EMISJA GŁOSU W ZAWODZIE PSYCHOLOGA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Monika Romaniec mgr Monika Romaniec podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  30      30    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawami teorii i praktyki w zakresie higieny i emisji głosu 

oraz z profilaktyką zaburzeń głosu;  poznanie ogólnych zasad dotyczących ćwiczeń 

oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Charakteryzuje i interpretuje zagadnienia teorii i praktyki w zakresie higieny i emisji 

głosu oraz profilaktyki zaburzeń głosu 
K_W06 

02 Opisuje, uzasadnia i rozumie zasady dotyczące ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych  

i artykulacyjnych 
K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi eliminować napięcia mięśni, stosuje podstawowe zasady dykcji, poprawnej 

wymowy, prawidłowego frazowania, odpowiedniego akcentowania i intonacji 
K_U20 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Potrafi podejmować działania usprawniające własna pracę zawodową by lepiej 

funkcjonować na rynku pracy 
K_K11 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Przedmiot wprowadzający :  brak 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

30 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  25 

Godziny razem: 60 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

Zasady higieny aparatu głosowego w pracy i życiu psychologa.  

Głos jako podstawowe narzędzie pracy.  

Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii aparatu głosowego.  

Warunki prawidłowej emisji głosu.  

Proces oddychania. Rodzaje oddechu. 

Techniki oddychania, ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy. Ćwiczenia 

głosowe, wyrobienie umiejętności miękkiego atakowania dźwięku.  

Podstawy fonetyki artykulacyjnej i akustycznej (samogłoski ustne i nosowe, 

spółgłoski, wymowa głosek w toku mowy, nauka prawidłowego frazowania). 

Zaburzenia fonacji (afonia, dysfonia, fonastenia, pseudofonastenia, inne). 

Realizacja wybranych utworów wokalnych i literackich. 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia praktyczne  emisji głosu 

 

Literatura 

podstawowa: 

Łastik,  A. (2002). Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy. Warszawa: 

Wydawnictwo Studio EMKA. 

Przybysz – Piwko, M. (2006). Emisja głosu nauczyciela. Warszawa: Centralny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Tarasiewicz, B. (2003). Mówię i śpiewam świadomie. Kraków. 

Walczak-Deleżyńska, M. (2004).  Aby język giętki,  PWST, Wrocław 2004 

Walencik-Topiłko A. (2009). Głos jako narzędzie. Gdańsk: Harmonia. 

Zielińska, H. (2002). Kształcenie głosu. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne 

POLIHYMNIA Sp. z. o.o. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Dimon Jr., T. (2018). Anatomy of the Voice: An Illustrated Guide for Singers, Vocal 

Coaches, and Speech Therapists . North Atlantic Books 

Doleżyński, J., Walczak-Doleżyńska, M. (2004). Czy dykcja to fikcja? Praca nad 

wyrazistością słowa. Łódź. 

Gałęska-Tritt, J. (2009). Śpiewam solo i w zespole. Poznań. 

Łastik,  A. (2002). Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy. 

Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. 

Tarasiewicz, B. (2003). Mówię i śpiewam świadomie. Kraków: Bogumiła Tarasiewicz 

i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. 

Toczyńska, B. (2007). Głośno i wyraźnie – 9 lekcji dobrego mówienia. Gdańsk: GWP. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną ustne  

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

K1    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga pomocy nauczyciela. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach 

typowych. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  ELEMENTY PRAWA W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Yurij Hofman dr Yurij Hofman podstawowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAL 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     1 1     

Cel zajęć: 

 

Przekazanie wiedzy z zakresu prawoznawstwa takich jak budowa i rodzaje przepisów prawnych, 

obowiązywanie prawa, źródła prawa. Przekazanie podstawowej wiedzy  

z zakresu prawa kluczowego dla zrozumienia procesu diagnozy i pomocy psychologicznej. 

Wyjaśnienie procesu stosowania prawa, w tym zastosowanie różnych metod wykładni, reguł 

kolizyjnych oraz wnioskowań prawniczych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wyjaśnia i charakteryzuje zagadnienia z zakresu prawa związanego z zawodem 

psychologa 
K_W01 

02 Zna i odnosi się do ustawy o zawodzie psychologa i kodeksu etyczno – 

zawodowego psychologa PTP; analizuje w pogłębionym stopniu zapisy takich 

aktów normatywnych 

K_W23 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Stosuje wypracowane na gruncie prawa zasady w praktyce badawczej K_U01 

02 Stosuje wypracowane na gruncie prawa normy w sytuacji udzielania pomocy 

psychologicznej 
K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Pozostaje w zgodzie z obowiązującym prawem w sytuacji prowadzenia czynności 

diagnostycznych i pomocowych 
K_K01 

02 W pracy kieruje się dobrem klienta jako naczelną zasadą K_K06 

K_K08 

 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Przedmiot wprowadzający :  brak 
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Treści 

kształcenia: 
Omówienie podstawowych pojęć prawa cywilnego. Prawo publiczne i prawo prywatne. 

Zakres prawa cywilnego, w tym prawo rodzinne, prawo handlowe, prawo rolne, prawo 

pracy, prawo spółdzielcze. Zasady prawa cywilnego, w tym katalog zasad.  

Źródła prawa cywilnego. Omówienie pojęć prawa stanowionego. Zwyczaje  

i prawo zwyczajowe. Rola zasad współżycia społecznego. Ważniejsze rodzaje norm  

i przepisów prawa cywilnego. Zastosowanie prawa cywilnego.  

Omówienie modeli stosowania prawa. Reguły dowodowe i wykładnie prawa. 

Domniemania 

Prawo podmiotowe. Omówienie prawa podmiotowego oraz rodzaje praw 

podmiotowych. Realizacja prawa podmiotowego.  

Źródła ocen prawno-karnych. Zagadnienia kryminalizacji. Problematyka wykładni 

norm prawa karnego; 

Miejsce popełnienia przestępstwa, zasady obowiązywania ustawy pod względem 

miejsca i osób, immunitety. 

Czas popełnienia czynu, obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu. 

Zasada odpowiedzialności karnej za czyn. Czyn w rozumieniu prawa karnego. 

Osoby fizyczne. Omówienie pojęcia podmiotowości człowieka. Zdolność prawna  

i zdolność do czynności prawnych. Ochrona dóbr osobistych.  

Osoby prawne. Omówienie konstrukcji osób prawnych. Rodzaje osób prawnych. 

Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 

zdolność prawną. 

Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. Omówienie pojęcia i postaci 

czynności prawnych. Typy zdarzeń cywilnoprawnych. Oświadczenia woli i wady.  

Grupy objęte pomocą społeczną: ludność uboga, sieroty, bezdomni, rodziny 

wielodzietne, bezrobotni i niepełnosprawni. 

Podstawowy zakres: opracowanie i realizacja strategii integracji, programy  

w zakresie polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i leczenia alkoholizmu 

oraz narkomanii.  

Infrastruktura domów pomocy społecznej. 

Strategie integracji i polityki społecznej (programy pomocy społecznej, polityki 

prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy). 

Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych; terapii rodzinna 

Ośrodki interwencji kryzysowej. 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

także wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży); pomoc rodzinie niepełnej. 

Szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej. 

Mieszkania chronione oraz powiatowe ośrodki wsparcia. 

pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze 

Organizacja opieki w rodzinach zastępczych 

Finansowanie opieki społecznej. 

Pomoc ubogim i bezdomnym w zakresie noclegu, wyżywienia, ubrania i środków 

higieny osobistej. Programy wychodzenia z bezdomności. 

Opieka i wsparcie osób z problemami psychicznymi. 

Etyczne powinności opieki społecznej. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Prawo rodzinne w świetle Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. 

 

Metody 

dydaktyczne: 

 

wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne – dyskusja 

dydaktyczna, studia literaturowe.  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

30 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń  15 

Przygotowanie do zliczenia  10 

Godziny razem: 60 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

Literatura 

podstawowa: 

Bednarek, D. (2016). Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa: PWN. 

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz, Z., Toeplitz-Winiewska, M. (red.). (2017). Etyka zawodu 

psychologa. Warszawa: PWN. 

Jędrejek, G. (2017). MERITUM Prawo rodzinne. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska. (ebook, format: 

pdf) 

Smyczkowski, T., Andrzejewski, M. (2020). Prawo rodzinne i opiekuńcze, seria: Podręczniki Prawnicze, 

Warszawa: C.H.Beck. 

Wosińska, W. (2004).  Psychologia życia społecznego. Gdańsk: GWP. 

KRO. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, seria: Twoje Prawo. (2020). Warszawa: C.H.Beck. 

PTP. (1992). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. http://www.ptp.org.pl/modules. 

php?name=News&file=article-&sid=29  (dostęp: 09.04.2018). 

PTP. (2005). Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=28 (dostęp: 09.04.2018).  

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. (1991). 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 (dostęp: 01.09.2018) 

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce, seria: Prawo w pigułce. (2019). Warszawa: C.H.Beck.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Bocheński, M. (2019). Pomiędzy zasadą poufności zawodowej a obowiązkiem denuncjacji – czy polskie 

prawo lekceważy, czy chroni tajemnicę zawodową psychologa?, Psychologia Wychowawcza. 15, 139-

151. 

Bogatyńska-Kucharska, A. (i inni). (2019). Nowelizacja Kodeksu Etyczno -Zawodowego Psychologa – 

założenia i odstawy projektu, Psychologia Wychowawcza. 15, 166–178. 

Kucharski, J. (2019). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa – analiza krytyczna wybranych zagadnień, 

Psychologia Wychowawcza.  57 (15): 152-165. 

Śliwińska, K. (2019). Wybrane aspekty etyczne w pracy psychoterapeuty na podstawie analizy przepisów 

, zbiorów zasad etycznych oraz opracowań odnoszących się do prowadzenia psychoterapii w Polsce, 

Psychologia Wychowawcza, 15, 204–214. 

Willey, S.J., Mansfield, N.R., Sherman, M.B, Updike A.S. (2013). Cracking the code: using corporate 

codes of ethics to teach business ethics, Journal of Legal Studies in Business. 18, 133–158. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z 07.08.2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i  

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu ich stosowania (Dz.U. 2014, poz. 1145). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013  r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  

zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2013, poz. 1386 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29.11.1990 r. o opiece społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. 

zm.) 

Ustawa z  dnia 19.08.1994  r. o  ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. z 2017 r., poz. 882. 

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1997 Nr  89,poz. 555. 

Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U.  

z 2016 r., poz. 186 ze zm  

Ustawa z dnia 24.02.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w  dziedzinach mających zastosowanie w 

ochronie zdrowia. 

Ustawa z  dnia 10.05.2018  r. o  ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018, poz. 1000. 

Ustawa z dnia 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz.U. z 

2001 r., poz. 763 ze zm. 

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 o zmianie ustawy ochronie zdrowia psychicznego Dz.U 2011 nr 6 p.19 

http://www.ptp.org.pl/modules
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=28
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie – 

test wiedzy 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, w zakresie prawa ochrony 

intelektualnej oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej postawy akceptacji  

i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus,  

w zakresie prawa ochrony intelektualnej oraz konieczności zarządzania zasobami własności 

intelektualnej postawy akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i 

zjawiska społeczne. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, w zakresie prawa ochrony 

intelektualnej oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej postawy akceptacji 

i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym plus, w zakresie prawa ochrony 

intelektualnej oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej postawy akceptacji  

i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo dobrym, w zakresie prawa ochrony 

intelektualnej oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej postawy akceptacji  

i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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                      OLD POLISH UNIVERSITY IN KIELCE 

 

 

Topic: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ENTREPRENEURSHIP) 

Organizational Unit: DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 

Study programme: PSYCHOLOGY 

Level of study: MASTER’S DEGREE PROGRAMME (Long cycle) 

Education profile: PRACTICAL 

Course language: ENGLISH 

Study form: FULL-TIME 

Study semester: II 

Coordinator Instructor Module/Course type 

Dr hab. Artur Kuchciński Dr hab. Artur Kuchciński podstawowy 

Course type / Hours:  
Credit 

Form 
ECTS credits: 1 

L. Aud. Wk sh  F.L. Sem. Int. 
Credit 

L. Aud. Wk sh  F.L. Sem. Int. 

  30      1    

Course 

assignments: 

 

To provide students with knowledge concerning entrepreneurial activities and their 

conditions, to define the way of entrepreneurs and enterprise operations, to learn about the 

means and ways of supporting entrepreneurship and enterprises as well as to present the 

principles of taking up business activity within the enterprise. 

 

No 
LEARNING OUTCOMES 

 

Reference of study 

programme learning 

outcomes. 

in terms of KNOWLEDGE: 

01 Student lists and discusses enterprise,  entrepreneurship, business concepts. K_W05 

02 Student has knowledge of entrepreneurial process and management. K_W05 

03 Student characterizes and understands business models and how to start a 

business.  
K_W25 

in terms of SKILLS: 

01 Student has the ability to interpret entrepreneurship  phenomena and processes 

that shape decisions and behaviour of entrepreneurs. 
K_U23 

 

02 
Student is able to assess the economic environment. 

K_U23 
 

03 
Student is able to do business analysis. 

K_U23 
 

in terms of SOCIAL COMPETENCE: 

01 Student is able to improve his entrepreneurial qualities and behavior. K_K10 

02 Student is creative in the field of creating entrepreneurial projects. K_K10 

03 Student is able to work in a group in the implementation of analyses of the 

business models. 
K_K10 
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ECTS CREDIT BALANCE - STUDENT WORKLOAD 

Category Student workload 

Contact hours (teaching hours according to the timetable) 
 

30 

Consultation - 

Literature studies - 

Preparation for case study - 

Total: 30 

Total number of ECTS points for the topic: 1 

*Contact hours 

Educational 

content: 

I. The new civilization paradigm and the development of entrepreneurship.  

1.  Contemporary changes in the world economy.  

2.  Knowledge as a factor in the transition to an entrepreneurial economy.  

3.  Future business concepts.  

 

II. Contemporary entrepreneurship in the development of small and medium-    

 sized enterprises.  

1. Entrepreneurial Thinking and Decision Making.  

2. Entrepreneurial process. 

3. Entrepreneurial attitudes, motivations and types of entrepreneurs.  

4. Entrepreneurial management.  

   

III. The business model in the development strategy of small and medium-

sized enterprises.  

1. The essence of the business model and its components.  

2.  Factors shaping the business model of small and medium-sized enterprises. 

3. The relationship between the business model and the company's strategy. 

In addition: Interview with the invited US entrepreneur  

Entry requirements: Understanding the basics of economics 

Teaching 

methods: 

Workshop + lecture elements 

Basic 

literature: 

Harvard Business Review. (2018). The Harvard Business Review Entrepreneur's 

Handbook: Everything You Need to Launch and Grow Your New Business. Publisher: 

Harvard Business Review Press. 

Lisowska, R.,  Ropęga, J. (2019). Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych  

i średnich firm.  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  

Supplementary 

literature: 

Power, R. (2017). The Entrepreneurs Book of Actions: Essential Daily Exercises and 

Habits for Becoming Wealthier, Smarter, and More Successful Hardcover. Publisher: 

McGraw-Hill Education; 1st edition (January 5, 2017).  

Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność 
organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

https://multiszop.pl/lisowska-renata,f62063
https://multiszop.pl/ropega-jaroslaw,f59795
https://multiszop.pl/wydawnictwo-uniwersytetu-lodzkiego,f38354
https://www.amazon.com/Rhett-Power/e/B01G4F9FLO/ref=dp_byline_cont_book_1
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VERIFICATION METHODS  OF ACHIEVED LEARING OUTCOMES  

Learning outcomes for 

topic 

Verification Methods 

Exam 

(written/oral) 

Control 

papers 
Projects 

Workshop 

activities 

Others* 

 

W1 X     

W2 X     

W3 X     

U1  X    

U2  X    

U3  X    

K1     

presentation, 

observation of 

the attitude and 

evaluation of 

the presented 

position/opinion 

K2     

presentation, 

observation of 

the attitude and 

evaluation of 

the presented 

position/opinion 

K3     

presentation, 

observation of 

the attitude and 

evaluation of 

the presented 

position/opinion 

 
CRITERIA FOR THE ACHIEVEMENT EVALUATION OF LEARNING OUTCOMES 

Evalua

tion 

Evaluation criteria 
 

3 61-68% Mastering the content and programming skills at a basic level, chaotic answers, 

necessary guiding questions. Performs tasks under supervision.. 

3,5 69-76% Mastering the curriculum content at a basic level, structured answers, requires the help 

of a teacher. 

4 77-84% Mastering the software content on a basic level, structured, stand-alone responses. 

Problem solving in typical situations. 

4,5 85-92% The scope of knowledge presented goes beyond the basic level based on the 

supplementary literature provided. Solving problems in new and complex situations. 

5 93-100% The scope of presented knowledge goes beyond the basic level based on 

independently acquired scientific sources of information. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII I HISTORII MYŚLI  

                                 PSYCHOLOGICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PEDAGOGIKI 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr hab. Artur Ziółkowski 
Dr hab. Artur Ziółkowski /   mgr 

Paulina Jarosz                   
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

30 50     4 4     

Cel zajęć: 

 

Poznanie psychologicznych mechanizmów determinujących funkcjonowanie człowieka. 

Rozwijanie umiejętności analizy zachowania człowieka z wykorzystaniem pojęć 

stosowanych w ramach współczesnej psychologii. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie do 

efektów właściwych 

dla kierunku studiów 

w zakresie WIEDZY: 

01 Omawia na pogłębionym poziomie psychologiczne koncepcje człowieka stanowiące 

teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.  
K_W04 

 

02 Wymienia i opisuje podstawowe teorie z zakresu psychologii poznawczej, psychologii 

emocji i motywacji, psychologii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, 

psychologii rozwoju oraz biologicznych mechanizmów zachowania człowieka. 

K_W03 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje i interpretuje zjawiska edukacyjne, wychowawcze w oparciu wiedzę  

z zakresu psychologii ogólnej. 
K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Dostrzega i potrafi wymienić walory praktyczne wiedzy psychologicznej dla 

profesjonalnych działań pedagogicznych.   
K_K07 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawy biologii na poziomie szkoły średniej 
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Treści 

kształcenia: 

 

Najważniejsze kierunki i nurty w  psychologii: 

 okres przed naukowy w psychologii, psychologia a filozofia, 

 początki psychologii jako nauki  i najważniejsze kierunki rozwoju, 

 psychologia a pedagogika. 

 pojęcie, zakres, działy, zadania.   

Psychologiczne koncepcje zachowania -jak zrozumieć zachowanie człowieka: 

 podejście psychodynamiczne - zachowanie jako wynik nieustannej walki,  

 podejście behawiorystyczne - zachowanie jako wynik wyuczonych nawyków, 

 podejście poznawcze - zachowanie jako wynik przetwarzania informacji 

 podejście humanistyczne - zachowanie jako wynik samorealizacji.   

Główne działy psychologii: 

 zmieniamy się wraz z wiekiem  - elementy psychologii rozwojowej, 

 zmieniamy się pod wpływem różnych czynników - elementy psychologii 

wychowawczej, 

 zmieniamy się wraz z otoczeniem - elementy psychologii społecznej, 

 życie sprawia czasami kłopoty - elementy psychologii klinicznej. 

Biologiczne podstawy funkcjonowania psychicznego: 

 neuron, neuroprzekaźniki,  

 układ nerwowy - obwodowy i centralny; budowa i funkcjonowanie, 

 rola układu hormonalnego. 

Procesy poznawcze człowieka: 

 odbiór i przechowywanie – spostrzeganie, uwaga, pamięć,  

 inteligencja i myślenie jako wyższa czynność psychiczna – modele, rodzaje, pomiar,  

 emocji i motywacja – rodzaje, funkcje, modele, rozwój i znaczenie,  

 temperament i osobowość - wybrane teorie, rozwój i znaczenie dla zdrowia człowieka.  

 
Metody 

dydaktyczne: 

wykład, metody podające i eksponujące, metody problemowe, dyskusja dydaktyczna  

  
Literatura 

podstawowa: 

Augustynek, A. (2020). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin. 

Babbie, E. (2020). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Birch, A., Malim, T. i Wadeley, A. (2018). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Brett, G. S. (2017). Introduction to psychology. Createspace Independent Publishing Platform. 

Coon, D. (2018). Introduction to psychology: Gateways to mind and behavior. Wadsworth Inc 

Fulfillment. 

Heszen, I. (2020). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. i Wichary, Sz. (2020). Psychologia poznawcza. 

Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.). (2004). Podstawy psychologii: podręcznik dla 

studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej. 

Plotnik, R. i Kouyoumdjian, H. (2014). Introduction to Psychology. Wadsworth. 

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2020). Psychologia akademicka. Podręcznik Tom 1. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2020). Psychologia akademicka. Podręcznik Tom 2. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Trzópek, J. (2007). Filozofia psychologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Wojciszke, B. (2020). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Zimbardo, P. G., Johson, R. L. i McCann, V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. 

Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Zimbardo, P. G., Johson, R. L. i McCann, V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. 

Motywacja i uczenie się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Zimbardo, P. G. i Gerrig, R. J. (2020). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 
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Literatura 

uzupełniająca: 

Appelt, K., Brzezińska, A. i Ziółkowska, B. (2019). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.  

Brzeziński, J. M. (2017). O psychologii, nauce i uniwersytecie. Wybór tekstów. Poznań: 

Wydawnictwo UAM.  

Brzeziński, M. (2007). Psychologia. Między teorią i praktyką. Poznań: Wydawnictwo UAM. 

Domański, C. W. (2018). Historia psychologii w Europie Środkowej. Badacze, inspiracje  

i koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 

Grof, S. (2020). Psychologia przyszłości. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka. 

Nęcka, E., Orzechowski J. i Szymura, B. (2016). Psychologia poznawcza. Warszawa: 

Wydawnictwo PWN. 

Oleś, P. (2009). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Scholar. 

Schaffer, R. (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Świeży, M. (2020). Psychologia dla coachów. Wydawnictwo: Wolters Kluwer.  

 

 
BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 

Obciążenie studenta 

Studia 

stacjonarne 

Godziny kontaktowe z nauczycielem (zajęcia dydaktyczne zgodne  

z planem zajęć) 
80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do egzaminu, do zajęć, do prac kontrolnych 65 

Studiowanie literatury w języku angielskim 50 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 
(pisemny/ustn

y) 

Prace kontrolne Projekty Aktywność na zajęciach 
Inne* 

 

W1 X   X  

W2 X X  X  

U1 X X  X  

K1    X  

*Proszę podać jakie 

 
KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, konieczne 

pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga 

pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ ZAWODOWY PSYCHOLOGA  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marta Kutniewska-Kubik 

 

Dr Marta Kutniewska-Kubik 

Mgr Anna Krystowska 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20     1 1     

Cel zajęć: 

 

zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju zawodowego psychologa  

w powiązaniu z etapami rozwoju osobistego; kształtowanie umiejętności planowania kariery 

zawodowej oraz rozwijania talentów pracowników w organizacji. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Identyfikuje i omawia procesy psychiczne towarzyszące pracy zawodowej K_W11 

02 Opisuje rolę czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju zawodowego w 

wymiarze indywidualnym i interpersonalnym 

K_W11 

K_W08 

03 Dostrzega i uzasadnia relacje między środowiskiem pracy a funkcjonowaniem  

i rozwojem człowieka 

K_W22 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Planuje swoją karierę zawodową z uwzględnieniem wymogów formalnych  

w systemie  

K_U02 

02 Opisuje i interpretuje podstawowe grupy psychologicznych problemów i trudności 

pojawiających się w środowisku pracy 

K_UO4 

K_U07 

03 Określa i opisuje obszar rozwoju zawodowego psychologa w różnych sferach aktywności 

zawodowej 

K_U20 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Precyzuje zadania i obowiązki wynikające z roli społecznej psychologa w różnych działach 

aktywności praktycznej 

K_K04 

K_K07 

02 Uzasadnia konieczność rozwoju zawodowego i wymienia jego korzyści. K_K12 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający:  psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia  
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Praca zawód, kariera,tożsamość zawodowa – podstawowe definicje. 

Klasyfikacje środowisk pracy. 

Uwarunkowania osobowościowe funkcjonowania zawodowego. 

Teorie motywacji w środowisku pracy. 

Praca w cyklu życia człowieka jako źródło kryzysów. 

Psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania dorosłych. 

Aspekty rozwoju indywidualnego a wypalenie zawodowe i stres organizacyjny. 

Strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu. 

Podstawy prawne awansu zawodowego w zależności od działu aktywności 

praktycznej- regulacje prawne awansu zawodowego.  

Plan rozwoju zawodowego - zasady jego konstrukcji. 

Gdzie i jak długo się szkolić, przegląd akredytowanych ośrodków szkoleniowych.  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia warsztatowe, aktywność merytoryczna na zajęciach , 

przygotowanie projektów  

Literatura 

podstawowa: 

Biolos, J. (2006). Zarządzanie karierą. Warszawa: Studio Emka. 

Buckingham, M. (2008). Wykorzystaj swoje silne strony: użyj dźwigni swojego talentu. 

Warszawa: MT Biznes. 

Cannon, J. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Warszawa: ABC 

a Wolters Kluwer Business. 

Davis, T. (2010). Ewaluacja talentu: nowa strategia zarządzania talentami  

w organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. 

Gulla, B. (red.). (2019). Zadania psychologa – praktyka. Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Kodeks Etyczny PsychologaPTP z dnia 2XII 2018. Strona internetowa: 

http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf. 

Krasnowolski, A. (2013). Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz 

wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy.  

Opracowania tematyczne OT-625. Strona internetowa: 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf. 

Ogińska – Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – 

Konsekwencje – Zapobieganie. Warszawa: Difin. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Duda, W. (2010).Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy. 

Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. 

Hollins, P. (2020).Sztuka samodzielnej nauki jak zdobyć dowolną umiejętność  

w krótszym czasie i jak pokierować własna edukacją. Gliwice: Onepress. 

Katra, G. i Sokołowska, E. (2010).Rola i zadania psychologa we współczesnej 

szkole.Warszawa: Wolters Kluwer. 

Kuther, T.L. (2019). Careers in psychology: Opportunities in a changing world. Sage 

Pubn. 

Oleś, P. (2014). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Sternberg, R.J. (2017). Career paths in psychology: Where your degree can take you. 

American Psychological Association. 

http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

30 

Konsultacje 5 

Przygotowania projektu 15 

Studia literaturowe w języku polskim i uaktualnienie słownictwa angielskim 10 

Godziny razem: 60 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z oceną 

(pisemny 

sprawdzian 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach i 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

W3 x     

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, konieczne pytania 

naprowadzające. Projekty przygotowane na dużym poziomie ogólności. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny 

na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga 

pomocy nauczyciela. Projekty przygotowane poprawnie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych.Projekty przygotowane poprawnie. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Projekty zawierające elementy rozszerzone. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy i projektów  wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie 

zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

         dr hab. Artur Ziółkowski 
               dr hab. Artur Ziółkowski/ 

mgr Agnieszka Firka 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

40 15 25    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studenta z naukowa metodą poznawania świata ze szczególnym 

uwzględnieniem metod nauki empirycznej i specyfiki poznania na gruncie psychologii. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 
01 Zna i charakteryzuje cechy poznania naukowego oraz umie odróżniać poznanie naukowe 

od poznania nienaukowego – zwłaszcza w odniesieniu do poznania psychologicznego 
K_W15 

02 Wymienia, opisuje i potrafi korzystać z metod tworzenia, weryfikowania i stosowania 

narzędzi pozyskiwania danych dotyczących jednostek i struktur społecznych  

i prawidłowości w nich zachodzących. 

 

K_W18 

03 Interpretuje wyniki testowe w oparciu o teoretyczne badania empiryczne prowadzone  

z ich użyciem: potrafi opisać zasady interpretacji ilościowej i jakościowej wyników 

testowych. 

K_W17 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Posiada umiejętność formułowania diagnozy psychologicznej w tym formułowania 

problemów badawczych, dokonywać ich operacjonalizacji. Potrafi sporządzić plan badań. 
K_U15 

02 Posiada umiejętność weryfikacji hipotez badawczych poprzez trafnie dobrane metody  

i narzędzia badawcze, analizę różnorodnych źródeł informacji z uwzględnieniem zasad 

etyki zawodu psychologa oraz obowiązujących norm prawnych; opracowuje i interpretuje 

wyniki badań. 

K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 W poszczególnych etapach formułowania diagnozy jest odpowiedzialny, rzetelny  

i  obiektywny. 
K_K03 

02 Rozumie i  uwzględnienia  etyczne standardy badań naukowych, stosuje się do nich 

przestrzegając zasad rzetelności naukowej. 

K_K06 

K_K08 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający:  brak 
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Treści 

kształcenia: 

Cechy charakterystyczne poznania naukowego w psychologii. Problem i hipotezy naukowe. Dwa modele 

poznania naukowego i schematy wnioskowania. Fazy postępowania badawczego: indukcjonizm 

(sprawdzanie pozytywne) i hipotetyzm (sprawdzanie negatywne). Postępowanie badawcze wg metody 

hipotetyczno -dedukcyjnej. 

Cechy poznania naukowego. Znaczenie zasady racjonalności. Psychologia jako nauka empiryczna 

Dwa modele badań psychologicznych (wg Cronbacha): eksperymentalny i korelacyjny. Proces badawczy w 

psychologii (osiem etapów)i jego uwarunkowania procesu badawczego.  Trafność  w badaniu 

psychologicznym.  

Zmienna – zmienność – wariancja 

Pojęcie zmiennej i zmienności. Pojęcie i klasyfikacja zmiennych. 

Pojęcie manipulacji – zmienne klasyfikacyjne i manipulacyjne. Zasada 

randomizacji – posługiwanie się tablicami liczb losowych. Zmienne kontrolowane i nie kontrolowane. 

Zmienność i wariancja jako jej miara. Porównania międzygrupowe  

i wewnątrzgrupowe. Zmienność – wariancja jako miara zmienności wyników. 

Problem badawczy i hipoteza. Cechy dobrze sformułowanego problemu. Klasyfikacja problemów: 

dotyczące wartości zmiennych, dotyczące zależności między zmiennymi. 

istotnościowe, odnoszące się do kształtu zależności. 

Hipoteza badawcza.  Klasyfikacja hipotez: dotyczące wartości zmiennych, dotyczące zależności między 

zmiennymi. 

Model eksperymentalny badań: odmiana klasyczna jednozmiennowy, eksperymentalne modele badań: ex 

post facto i granie roli. Charakterystyka modelu eksperymentalnego. Odmiany modelu eksperymentalnego 

– w perspektywie historycznej. Definicja modelu 

eksperymentalnego. Pojęcie planu eksperymentalnego i quasi-eksperymentalnego. Manipulowanie 

zmiennymi niezależnymi w modelu E. Dwie metody kontroli zmiennych niezależnych-ubocznych. Kontrola 

zmiennych niezależnych-zakłócających – rola zasady randomizacji. Instrukcje maskujące. Rola instrukcji 

maskujących cel eksperymentu. Plany eksperymentalne i quasi-eksperymentalne. Podstawowe plany 

eksperymentalne. Znaczenie protestu zmiennej zależnej. Testy statystyczne istotności różnic stosowane w 

analizie danych eksperymentalnych. Kryteria wyboru optymalnego testu. Testy parametryczne 

vs. testy nieparametryczne. Trafność planu eksperymentalnego. Trafność wewnętrzna  

i zewnętrzna i ich kryteria .Czynniki zakłócające trafność. a modele badań  

w psychologii. 

Alternatywne eksperymentalne modele badań. 

Model ex post facto (EPF). E vs. EPF. Dwie odmiany. Mocne i słabe strony EPF. Problemy konstrukcji 

wywiadu i stosowania skal szacunkowych – szkolenie sędziów kompetentnych, przygotowanie skal 

szacunkowych. Ocena istotności zmiennych  

w modelu EPF. Typowe zastosowania modelu EPF w psychologii. 

Granie roli. Bierne i czynne granie roli (wg Greenwooda), psychologii. 

Alternatywne eksperymentalne modele badań. 

Opisowe metody badań; model korelacyjny: jednojednozmiennowy i wielozmiennowy.  Klasyczny model 

korelacyjny. Odmiany modelu korelacyjnego – w perspektywie historycznej. Interpretacja przyczynowo-

skutkowa związku korelacyjnego. Pojęcie zależności pozornej. Korelacje pozorne i metody ich 

rozpoznawania. Charakterystyka modelu jednozmiennowego. Współczynnik korelacji rAB-Pearsona. 

Współczynnik determinacji rAB2. Model geometryczny. Równanie regresji liniowej i współczynniki 

regresji. 

Dobór próby z populacji; sposoby doboru osób badanych do próby: celowe (eksperckie, kwotowe),losowe, 

przypadkowe. Problem ochotników. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące losowego doboru próby. 

Populacja a próba. Populacje skończone i nieskończone. Problem generalizowalności wyników badania 

psychologicznego. Pojęcie reprezentatywności próby. Rodzaje losowania. 

Kontekst psychologiczny badania naukowego w psychologii. 

Kontekst etyczny badania naukowego w psychologii. Nadużycia w nauce. Trzy kontrowersyjne 

eksperymenty: Ascha, Milgrama, Zimbardo. Problem świadomej zgody. 

Etyczne problemy związane ze stosowaniem przez psychologów 

instrukcji maskujących (deception).Ważność rozmowy posteksperymentalnej. Narażanie osób badanych na 

cierpienie, wstyd, lęk i zaniżanie ich samooceny. Plagiaty. Struktura raportu  

z badań empirycznych; zasady sporządzania  bibliografii; zasady powoływania się na literaturę przedmiotu 

Struktura raportu z psychologicznych badań empirycznych. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, metody praktyczne – aktywizujące, dyskusja 

dydaktyczna studia literaturowe, samodzielna konstrukcja referatu, praca w grupach, 

przygotowanie projektu - warsztat 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Przygotowanie projektu  20 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 
 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: 

PWN. 

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Brzezińska, A. i Brzeziński, J. (2006). Skale szacunkowe. W: J. Brzeziński (red.), 

Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 232-306). Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Brzeziński J. (2013). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Brzeziński, J. i Zakrzewska, M. (2008). Metodologia: podstawy metodologiczne  

i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau i D. 

Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki Tom 1 (s. 175-302). Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Frankfort - Nachmias, Ch. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze  

w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Camic, P. M. (2021). Qualitative research in psychology: Expanding 

perspectives in methodology and design. American Psychological 

Association. 

Ferguson, G. A. i Takane, Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii  

i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Frankfort – Nachmias, Ch. i Nachmias, D. (2001). Metody badawcze  

w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

Ignatczyk, W. (2004). Statystyka. Teoria i zastosowanie. Poznań: 

Wydawnictwo WSB. 

Jóźwiak, J. i Podgórski, J. (2006). Statystyka od podstaw. Warszawa: 

Wydawnictwo PWE. 

Makać, W. (2003). Podstawy statystyki i demografii dla studentów 

administracji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 

Ostasiewicz, S. (2003). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. 

Woo, S. E., Tay, L. i Proctor, R. W. (2020). Big data in psychological 

research. American Psychological Association. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1  x x x  

U2  x x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne,  zna 

pojęcie wiedzy, jej podział na różne typy. Zna ogólne zasady procesu 

organizowania i prowadzenia badań w psychologii. Wymaga wsparcia nauczyciela aby poprawnie 

zastosować teoretyczne podstawy badań naukowych w projektowaniu badań 

własnych, wymaga  wsparcia nauczyciela stosuje w praktyce metody badań w psychologii 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi poprawne,  zna 

pojęcie wiedzy, jej podział na różne typy. Zna  zasady procesu 

organizowania i prowadzenia badań w psychologii .Nie wymaga wsparcia nauczyciela aby poprawnie 

zastosować teoretyczne podstawy badań naukowych w projektowaniu badań 

własnych i stosuje w praktyce metody badań w psychologii 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym, odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. Zna  zasady procesu organizowania 

i prowadzenia badań w psychologii .Nie wymaga wsparcia nauczyciela aby poprawnie zastosować 

teoretyczne podstawy badań naukowych w projektowaniu badań własnych i stosuje w praktyce metody 

badań w psychologii 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i 

złożonych. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie 

zdobyte naukowe  źródła  informacji. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA  PROCESÓW  POZNAWCZYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz 
Dr Stanisław Wójtowicz/ 

Mgr Benita Susoł 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 70 
Forma  

zaliczenia 
Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

30 10 30    2 1 3    

Cel zajęć: 

 

Dostarczanie  wiedzy z zakresu psychologii poznawczej; 

Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami spostrzegania; 
Zapoznanie studentów z różnorodnymi teoriami dotyczącymi: uwagi, pamięci, wyobraźni  

i myślenia; 

Zapoznanie studentów z różnicami indywidualnymi w funkcjonowaniu poznawczym; 
Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów; 

Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności związanych z rozwijaniem myślenia twórczego. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wskazuje i określa kierunki badań i najważniejsze rozwiązania teoretyczne powstałe na gruncie psychologii 
poznawczej. Omawia i opisuje zasady funkcjonowania procesów poznawczych, których badaniem i wyjaśnianiem 

zajmuje się psychologia, czyli percepcji, spostrzegania, uwagi, myślenia i pamięci. 

K_W06 
K_W10 

02 Dostrzega i opisuje rolę jako odgrywają procesy poznawcze w całości funkcjonowania człowieka. Wyjaśnia i opisuje 
związek emocji z procesami poznawczymi. 

K_W06 
K_W07 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje koncepcje psychologiczne, w szczególności dotyczące procesów poznawczych, wskazując na istotne 

podobieństwa i różnice w zakresie ich założeń. 

K_U27 

K_U02 

02 Odwołuje się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego, 

w szczególności dotyczącego  różnic  

w funkcjonowaniu poznawczym. 

K_U04 
K_U02 

03 
Projektuje i korzysta z warsztatu rozwijającego kompetencje funkcjonowania poznawczego. 

K_U04 

K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz jest gotowy do ich zmiany  
w świetle danych i argumentów, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Potrafi 

samodzielnie uzupełniać wiedzę  

i umiejętności w zależności od potrzeb i zmian.  

K_K12 

 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień z podstaw biologicznego zachowania 

człowieka, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 
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Treści 

kształcenia: 

Tematyka wykładów i ćwiczeń 

Psychologia poznawcza: narodziny i rozwój dyscypliny, przedmiot, założenia, podstawowe problemy i 

metody badawcze.  

Reprezentacje receptoryczne, reprezentacje mózgowe, właściwości spostrzeżeń inferowanie na podstawie 

wskaźników behawioralnych oraz subiektywne właściwości spostrzeżeń.  

Główne założenia  teorii schematów poznawczych. Schemat jako moduł systemu poznawczego służący do 

budowania percepcyjnych i pamięciowych reprezentacji (klas) obiektów lub zdarzeń. 

Spostrzeganie – fazy tego procesu, struktura spostrzeżeń; kategoryzacja sensoryczna oraz kategoryzacja w 

obrębie pamięci; rola uwagi w spostrzeganiu 

Współczesne teorie spostrzegania (proces rozwiązywania i kategoryzacji percepcyjnej); kontekst 

zewnętrzny i wewnętrzny a spostrzeganie 

Przeszukiwanie pola percepcyjnego: główne ustalenia i interpretacje teoretyczne. 

Rola uwagi w procesie przetwarzania informacji (selektywność, czujność uwagi, intensywność i 

podzielność uwagi). Kontrola poznawcza. 

Uwaga i działanie. Badania nad nabywaniem sprawności oraz wykonywaniem czynności równoczesnych. 

Teorie pamięci, mechanizmy zapamiętywania – przechowywania- odtwarzania; pamięć jako zdolność i jako 

proces. 

Podstawowe klasyfikacje pamięci. 

Myślenie: struktura, funkcje i rodzaje; operacje umysłowe: rozumienie dedukcyjne  

i indukcyjne; proces myślenia twórczego. 

Rozwiązywanie problemów; heurystyki, fazy i etapy podejmowania decyzji 

Język i komunikacja; funkcje języka, poziomy analizy języka, język a procesy poznawcze. 

Tematyka warsztatów; 

Trening memotechnik- Techniki ułatwiające zapamiętywanie - poznanie  

i zastosowanie mnemotechnik w praktyce (akronimy i rymowanki, Łańcuchowa Metoda Skojarzeń, 

Fonetyczny Alfabet Cyfrowy, Główny System Pamięciowy, System Zakładek Pamięciowych. Optymalne 

warunki dla pamięci i zrozumienia. 

Style uczenia się. Wprowadzenie do efektywnego uczenia się. 

Uwaga i jej rola w procesie uczenia się. Ćwiczenia rozwijające umiejętność koncentracji uwagi. 

Wyobraźnia i twórcze skojarzenia - klucze do pamięci. Trening twórczego myślenia.  

Mapy myśli - technika nielinearnego notowania. 

Projekt – Przygotowanie warsztatu dla dzieci i młodzieży wspomagającego rozwój  wybranych procesy 

poznawcze   

Metody 

dydaktyczne: 

Wykładowa, problemowa, dyskusyjna, konwersatoryjna, zespołowe rozwiązywanie zadania/problemu 

,przygotowanie prezentacji z  opisem wybranego procesu poznawczego, warsztat i trening umiejętności 

Literatura 

podstawowa: 

Blyhte G.S. (2018). Odruchy, uczenie się i zachowanie. Warszawa: PWN. 

Spitzer M. (2012). Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN. 

Gołota S. (2019). Dylematy mózgu. Poznanie i emocje w procesach oceny moralnej. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Falkowski, A., Maruszewski, T. i Nęcka, E. Procesy poznawcze. W: J. Strelau  

i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 339-510). Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Falkowski, A. i Zaleskiewicz, T. (2021). Psychologia poznawcza w praktyce. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2000). Psychologia poznawcza. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. i Wichary Sz. (2020). Psychologia poznawcza. 

Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

70 

Konsultacje 5 

Przygotowanie projektu warsztatów 20 

Studia literaturowe 35 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny- 

test wiedzy 

Prace 

kontrolne 
Projekt 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, poprawne przygotowanie projektu, 

aktywność na zajęciach warsztatowych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

poprawne przygotowanie projektu, aktywność na zajęciach. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi na poziomie dobrym. 

Przygotowanie projektu, aktywność na zajęciach świadczące o umiejętności rozwiązywania problemów w 

sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Przygotowanie projektu, aktywność na zajęciach świadczące o 

umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% Przygotowanie projektu, aktywność na zajęciach świadczące o umiejętności rozwiązywania 

problemów w sytuacjach nowych i złożonych. zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy 

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Eysenck, H. H. (2003). Podpatrywanie umysłu.  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Goldstein, B. E. i Van Hoof, J. C. (2018). Cognitive Psychology. Cengage. 

Maruszewski, T. (2016). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Sternberg, R. J. (2000). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu; NEUROPSYCHOLOGIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. dr hab.   Maria Pąchalska 
prof. dr hab.  Maria Pąchalska 

 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 
Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 60     2 6     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z rolą układu nerwowego jako nośnika procesów poznawczych  

i emocjonalnych, myślenia oraz języka. 
Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii w ujęciu mikro (cytologia i histologia). 

 

Nr 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i opisuje uwarunkowania rozwoju OUN, określa wpływ teratogenów na jego dysfuncje rozwojowe. K_W06 

02 Omawia i analizuje zagadnienia z zakresu biologicznych zachowań człowieka; dostrzega i objaśnia 

odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw w tym z perspektywy konstytucjonalnej 

K_W06 

03 Posługuje się aktualną terminologią z zakresu neuronauki w tym nueroanatomii  

i neurofizjologii 

K_W06 

04 Wyjaśnia biologiczne podstawy funkcjonowania procesów poznawczych w tym sensorycznych, 

motorycznych oraz emocji, pamięci, uwagi i wyższych czynności psychicznych. 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje koncepcje psychiczne, wskazując na istotne podobieństwa i różnice, w oparciu o biologiczne 

podstawy zachowań człowieka. 
K_U01 

02 Znając wybrane procesy sensoryczne i motoryczne, potrafi stworzyć scenariusz postępowania 

diagnostycznego i profilaktycznego. 

K_U01 

K_U02 

03 Znając metody badania mózgu i wykrywania jego uszkodzeń umie nawiązać kontakty  

i prowadzić postępowanie diagnostyczne z osobami w obliczu różnych wyzwań i zagrożeń.  

K_U01 

K_U06 

04 Ma umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne z wymaganiami określone dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego 
K_U19 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Postępuje etycznie w swojej działalności diagnostycznej i pomocowej okazując zrozumienie dla sytuacji ludzi 

z różnymi problemami i trudnościami. 
P_K06 
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Wymagania 

wstępne: 

 

Umiejętność rozumienia i różnicowania pojęć z zakresu biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. 

 

Treści 

kształcenia:  

Mózgowa organizacji praksji; znaczenie ruchu dla funkcjonowania  

i rozwoju psychicznego człowieka, rola korowych okolic ruchowych, organizacja funkcjonalna móżdżku i jader podstawy. 

Mózgowe podstawy procesów psychicznych; aktywność mózgowa  

w procesie widzenia słyszenia, czucia, smaku i węchu; lokalizacja funkcji  

a pojęcie systemu funkcjonalnego, struktura organiczna a struktura funkcjonalna. 

Język, świadomość, pamięć, emocje, uwaga a czynność mózgowa; mózgowa organizacja mowy- zasada dynamicznej 

lokalizacji, świadomość jako dodatkowa pętla pamięci, koncepcja funkcjonalnego bloku emocji, mózgowe podłoże 

procesów uwagi. 

Mózgowe podłoże procesów pamięci i uczenia się; struktury biorące udział  

w zapamiętywaniu, lokalizacja pamięci krótko i długotrwałej, mechanizmy zapamiętywania  

Rozwojowe zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego; związek czasu ,miejsca oraz rodzaju działającego czynnika 

z zakresem deficytów funkcji psychicznych; upośledzenia umysłowe, specyficzne trudności szkolne, nadpobudliwość 

psychoruchowa  

Starzenie się mózgu; starzenie się komórek nerwowych układów i sieci neuronalnych, zmiany funkcjonalne i dementowane  

Procesy chorobowe w układzie nerwowym, przyczyny, mechanizmy, leczenie; choroba Alzheimera, padaczka, zespół 

Parkinsona, demencje wtórne.  

Zespoły naczyniowe i naczyniopochodne – udary niedokrwienne i krwotoczne mózgu 

Struktury podkorowe mózgu i ich funkcje z perspektywy neuropsychologii; jadra podkorowe a procesy emocjonalna – 

motywacyjne, wzgórze a mowa i emocje, rola podwzgórza i autonomicznego układu nerwowego. 

Wykład w języku angielskim: Neuropsychology and neurophysiology of perceptual microgenesis. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład z elementami dyskusji kierowanej, prezentacje multimedialne, ćwiczenia audytoryjne 

Literatura 

podstawowa: 

Spitzer M. (2012). Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN. 

Pąchalska M., Kropotov J.D., Bożydar L.J. Kaczmarek. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: 

PWN. 

Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.1. Warszawa: PWN. 

Pąchalska M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.2. Warszawa: PWN. 

Mikołajewski D., Duch W. (2017). Pień mózgu. Przybliżenie aspektów medycznych dzięki modelowaniu 

biocybernetycznemu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Dingman, M. (2020). Twój mózg bez tajemnic. Rzecz o emocjach, uczuciach, śnieniu i 

myśleniu.Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis. 

Grabowska, A. (2010). Asymetria półkul mózgowych. W: T. Górska,  

A. Grabowska i J. Zagrodzka(red.), Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Jodzio, K. (2020).Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.  

Kalat, J. W. (2006).Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

Kalat, J. W. (2007).Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi  

i zwierząt.Warszawa: Wydawnictwo NaukowePWN. 

Pąchalska, M., Góral-Półrola, J., Mueller, A. i Kropotov,  

J. (2017).Neuropsychology and neurophysiology of perceptual microgenesis. Acta Neuropsychologica,15, 

4, 363-391. 

Zimbardo, P. G. i in. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 
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Literatura 

uzupełniająca: 

Block, C. (red.). (2021). The neuropsychologist’s roadmap: A training and career guide. 

American Psychological Association. 

Bush, S. S. (red.). (2018). APA Handbook of forensic neuropsychology.American 

Psychological Association. 

Czarnecki, K. M. (2007).Psychologia rozwojowa, osobowości i zachowania człowieka dla 

studentów pedagogiki wyższych szkół zawodowych. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza 

Humanitas. 

Domańska, Ł. (2008).Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Franken, R. E. (2005).Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Górska, T., Grabowska, A. i Zagrodzka, J. (red.).(2005). Mózg a zachowanie. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Herzyk, A. (2000).Mózg, emocje, uczucia. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Herzyk, A. (2005). Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów. 

Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Herzyk, A. (2009).Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo 

Scholar. 

Ledzińska, M. (2005).Psychologia współczesna. Kraków: Wydawnictwo WNAP. 

Matczak, A. (2003).Zarys psychologii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK. 

Myers, D. G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

Pilecka, W. (2004).Podstawy psychologii. Kraków: Wydawnictwo WNAP. 

Piskorz, Z. (2006)Psychologia umysłu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Sadowski, B. (2009).Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Schaffer, H. R. (2010). Psychologia rozwojowa podstawowe pojęcia. Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Traczyk, W. (2002).Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa: PZWL. 

Turlough, FitzGerald M. J. i in. (2008). Neuroanatomia. Wrocław: Wydawnictwo 

Urban&Partner. 

Vogel, P. (2011). Neurofizjologia kliniczna. Wrocław: Wydawnictwo Urban&Partner. 

Walsh, K. W. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu? Podstawy diagnozy 

neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do egzaminu 40 

Przygotowanie do ćwiczeń 50 

Przygotowanie do kolokwium 25 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test wiedzy) 

Prace kontrolne- 

kolokwium 

zaliczeniowe  

Projekty 
Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

W3 x x    

W4 x x    

U1  x  x  

U2  x  x  

U3  x  x  

U4 x     

K1    x  

*Proszę podać jakie 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Posługuje się podstawowym słownictwem  

w języku angielskim dot. prezentowanych treści. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Posługuje się swobodnie  

słownictwem w języku angielskim dot. prezentowanych treści. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marek Graczyk 
Dr Marek Graczyk/ mgr Jarosz 

Paulina 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 10 30    4 2 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z działem psychologii, który bada, jak ludzie oddziałują na siebie 

nawzajem.  

Przygotowanie studentów do zrozumienia zachowania w jego kontekście społecznym 

Poznanie przez studentów charakterystyki relacji międzygrupowych, jak stereotypy, 

uprzedzenia i dyskryminacja 

Przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy w interakcjach społecznych, 

terapeutycznych 

   

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Rozumie i formułuje istotę psychologii społecznej oraz wskazuje jej miejsce w systemie 

nauk; zna i wymienia przedmiot badań, metody, podstawowe pojęcia jakimi się posługuje 

do opisu i wyjaśniania zachowań społecznych 

K_W14 

02 Wymienia i opisuje możliwości praktycznych zastosowań dorobku psychologii społecznej K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Obserwuje, wyszukuje, interpretuje i wyjaśnia sytuacje psychologiczne oraz relacje między 

ludźmi wykorzystując aparat pojęciowy i metody psychologii społecznej 

K_U02 

K_U18 

 

02 Analizuje i ocenia popularne publikacje z zakresu psychologii społecznej, a także 

prawidłowo oddziela poglądy oparte na wiedzy potocznej od danych naukowych. 
K_U29 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Ma świadomość wpływu własnych działań na inne osoby K_K04 

02 Przejawia aktywna postawę w rozwiązywaniu problemów naukowych na podstawie analizy 

i oceny dostępnych danych.  
K_K07 
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Wymagania wstępne : Podstawowa wiedza z zakresu etyki, psychologii ogólnej oraz socjologii.  

 

Treści 

kształcenia: 

Poznanie społeczne: struktura wiedzy i funkcjonowanie, zależności sądów od kontekstu 

i emocji, spostrzeganie osób.  

Ja i samoocena: struktura Ja i tożsamość, funkcje Ja, samoocena jako cecha i motyw, 

funkcje dążenia do pozytywnej samooceny. 

Postawy i ich zmiana: struktura i pomiar postaw, geneza, wpływ postaw i wartości na 

przetwarzanie informacji, wpływ postaw na zachowanie, teorie zmian postaw, 

wyznaczniki zmian postaw. Postawy a zachowanie jednostki. Postawy deklarowane  

a postawy okazywane w zachowaniu. Mechanizmy zmian postaw. Elementy skutecznej 

perswazji i analiza działań propagandowych. Warunki skuteczności wpływu na zmianę 

postaw. Język komunikatu perswazyjnego. 

Relacje interpersonalne: agresja, pomaganie innym, atrakcyjność interpersonalna.  

Wpływ społeczny: konformizm, wpływ mniejszości na większość, posłuszeństwo, 

mechanizmy i techniki wywierania wpływu społecznego.  

Grupa społeczna: współzależność społeczna, rodzaje grup i ich struktura, spójność 

grupy, zadaniowe funkcjonowanie grupy, przywództwo i władza. 

Relacje międzygrupowe: stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, dynamika konfliktu 

międzygrupowego i jego rozwiązywanie.  

Mechanizm atrybucji – atrybucja dyspozycyjna i sytuacyjna. Błąd atrybucji i inne błędy 

w spostrzeganiu ludzi. Schematy poznawcze i stosowanie skrótów poznawczych 

podczas dokonywania atrybucji. Heurystyki: dostępności, zakotwiczenia, symulacji, 

reprezentatywności. Zależność sądów społecznych od procesów afektywnych. 

Warsztaty; 

Metody obserwacyjne, sondaż ankietowy i studium w terenie. Metody badań 

eksperymentalnych w badaniach społecznych. Eksperyment naturalny, eksperyment 

wte. Budowa sondażu ankietowego i pomiar Skale postaw – budowa, zastosowanie, 

pomiary w trenie i eksperyment laboratoryjny. 

Analiza reklam i opracowanie katalogu metod wywierania wpływu. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne 

Opracowywanie tematów – przygotowanie prezentacji, dyskusje w grupach, 

budowanie skal postaw (Skala Likerta, , pomiary postaw, metody obserwacyjne, sondaż 

diagnostyczny, ankieta – budowa). Przygotowanie projektu- prezentacja  

Literatura 

podstawowa: 

Czarnota-Bojarska J., Zinserling I. (2011). W kręgu psychologii społecznej. Warszawa: UW.  

Aronson, E. (2020). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Barge, J. K., Morreale, S.P. i Spitzberg, B. H. (2020) Komunikacja między ludźmi. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Berne, E. (2020). W co grają ludzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Crisp, R. J. i Turner, R. N. (2010). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Goleman, D. (2007). Inteligencja społeczna. Poznań: Rebis. 

Wojciszke, B. i Doliński, D. (2010). Psychologia społeczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Zimbardo, P. G. i Gerrig R. J. (2011). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L. i McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Barge-J.-Kevin,a,121405630
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Morreale-Shewryn-P,a,121405628
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Spitzberg-Brian-H.,a,121405629
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  30 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 

Przygotowanie projektów metod ( przygotowanie do warsztatów) 30 

Badania terenowe i opracowanie sprawozdań  30 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test wiedzy) 

Prace 

kontrolne/ 
prezentacje  

Projekty  

Obserwacja i 

ocena wykonania 
zadania 

praktycznego, 

ocena aktywności 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

U1  x x x  

U2  x x x  

K1  x x x  

K2  x x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, konieczne pytania 

naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny na minimalnym 

poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga pomocy 

nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej niż 

minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, samodzielne. 
Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  
w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kloos, B. i in. (2020). Community psychology: Linking individuals and communities, Fourth Edition. American 

Psychological Association. 

Kosslyn, S. i Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Kraków: Wydawnictwo Znak. 

Pettigrew, T. F. (2021). Contextual social psychology: Reanalyzing prejudice, voting, and intergroup contact. 

American Psychological Association. 

Wojciszke, B. (2006). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA EMOCJI i MOTYWACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz 
Dr Stanisław Wójtowicz / mgr 

Paulina Jarosz 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 65 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

25 20 20    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie  wiedzy na temat natury emocji i motywacji; 

Zapoznanie studentów z różnymi teoriami emocji i sposobami ich ekspresji oraz kontroli; 

Zapoznanie studentów z różnymi koncepcjami, kierunkami badań w zakresie emocjonalno - 

motywacyjnego funkcjonowania człowieka; 

Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności związanych ze wzbudzeniem  

i wspomaganiem motywacji np. do nauki czy zmian. 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i omawia teorie z zakresu psychologii emocji i motywacji. K_W07 

02 Zna i interpretuje badania empiryczne, których wyniki pozwalają mu rozumieć, jak powstają 

emocje, jakie pełnią funkcje oraz jakie są konsekwencje wzbudzania emocji dla przebiegu 

procesów poznawczych i sfery behawioralnej 

K_ W07 

03 Analizuje i opisuje badania oraz koncepcje odnoszące się do procesów motywacyjnych K_W09 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Opracowuje programy nabywania umiejętności kontroli i radzenia sobie  

z emocjami oraz programy motywowania do podejmowania aktywności w różnych sferach 

działań indywidualnych i grupowych 

K_U11 

K_U20 

02 Rozumie i stosuje strategie samokontroli emocji K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Pracuje zarówno indywidualnie, jak i współpracuje z zespołem projektującym oraz 

prowadzącym postępowanie diagnostyczne i oddziaływania pomocowe dla osób na różnych 

etapach życia – od dzieciństwa do późnej starości. 

K_K10 

02 Poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz jest gotowy do ich zmiany  

w świetle danych i argumentów, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 

dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę  

i umiejętności w zależności od potrzeb i zmian.  

K_K12 
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Wymagania 

wstępne: 

Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień z biologicznych podstaw zachowania człowieka 

Treści 

kształcenia: 

1. Klasyfikacja procesów afektywnych(przyjemność/przykrość- podstawowy wymiar 

procesów afektywnych) emocje (koncepcje emocji podstawowych) uczucia 

(motywacyjna wartość uczuć) nastroje (wymiary nastrojów) 

2. Mózgowe podłoże procesów emocjonalnych i motywacyjnych 

3. Współczesny  neuropsychologiczny model emocji; w tym  emocji strachu, rola ciała 

migdałowatego w powstawaniu emocji, drogi aktywacji emocji, rola płatów czołowych 

w  powstawaniu emocji. 

4. Funkcje emocji w rozwoju człowieka i w kontaktach społecznych. 

5. Mechanizmy regulacji emocji; dwusystemowy model emocji, pojęcie regulacji 

emocji, sposoby i rozwój mechanizmów regulacji emocji. 

6. Pamięć emocjonalna, różnice indywidualne w doświadczeniu emocjonalnym. 

7. Doświadczanie i rozpoznawanie emocji oraz ich zakłócenia; rola mowy  

w uświadamianiu stanów afektywnych, kody reprezentacji emocji w umyśle, źródła 

zniekształceń w zjawiskach emocjonalnych. 

8. Samokontrola i regulacja emocji; intencjonalne i nieświadome mechanizmy 

regulacji, samokontrola a mechanizmy obronne. 

9. Podstawowe zagadnienia dotyczące problematyki motywacji; proces motywacyjny 

i jego komponenty, źródła i konsekwencje motywacji ,typy motywacji. 

10. Pierwotne mechanizmy motywacji; głód, ból, seks, agresja; motywacyjne 

mechanizmy poszukiwania pożywienia, unikanie bólu, motywacja seksualna, 

definicje i klasyfikacje zachowań agresywnych ,motywacyjne mechanizmy agresji. 

11. Potrzeby powszechne; bliskość i przywiązanie; badania dotyczące potrzeby 

kontaktu emocjonalnego – motywacja społeczna i znaczenie więzi dla rozwoju, 

mechanizmy powstawania więzi u zwierząt, teorie przywiązania (Bowlby, 

Ainsworth), skutki zaburzeń przywiązania. 

12. Frustracja i konflikt jako czynniki motywacyjne JA; frustracja jako sytuacja, typy 

frustracji, motywacyjna wartość frustracji, typy konfliktów, motywacja powstała  

w oparciu o wyobrażone JA. 

13. Motywacja wtórna; rola uczenia się w powstawaniu motywacji; warunkowanie 

klasyczne ,instrumentalne i modelowanie. 

Praca warsztatowa  

Stres – teorie stresu, fizjologiczne komponenty reakcji stresowej, rola modelowania, rola 

kontaktu społecznego w procesie przyswajania norm. 

Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania emocji rola percepcji emocjonalnej twarzy. 

Ćwiczenie samokontroli emocji zapoznanie się z kwestionariuszem Kontroli Emocji. 

Samokontrola w procesie motywacji. 

Przygotowanie w grupach projektu Jak motywować siebie i innych do działania. 

Zapoznanie z metodą diagnozy nastawienia regulacyjnego. 

Trening umiejętności językowych. Analiza artykułu  

THE PATTERN OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESPONSE TO EMOTIONAL 

STIMULATION IN PATIENTS WITH CHRONIC STUTTERING  E  Humeniuk,  

Z. Tarkowski Acta Neuropsychologica 2020; 18(1) 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykładowa, problemowa, dyskusyjna, ćwiczenia warsztatowe, zespołowe 

rozwiązywanie zadania / problemu  



str. 86 z 6 

 

 

 
BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

65 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 30 

Tłumaczenie artykułu 10 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu 20 

Przygotowanie do egzaminu i zaliczenia  20 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny 

–test wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty i esej 

Aktywność na 

ćwiczeniach i 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

Literatura 

podstawowa: 

Doliński D., Błaszczak W. (2011). Dynamika emocji. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. 

Płuska K. (2018). Inteligencja emocjonalna. Zrozumieć emocje. Praktyka i ćwiczenia. Wydawnictwo Katarzyna 

Skoczylas-Płuska. 

Gawda B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Wróbel M. (2019). Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi. Warszawa: PWN. 

Bąk, W. (2008) Teoria uwarunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa. Roczniki Psychologiczne, 11, 1, 7-38. 

Ciccarelli, S. K. i White. J. N. (2021). Psychologia. Poznań: Rebis. 

Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Soroko, E. (2007). Regulacja emocji w kontekście rozwoju osobowości. W: Kaczmarek, Ł., Słysz, A. (red.). Serce i umysł. 

Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 

Strelau, J. i Doliński D., (red.). (2020). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Szczepanowski, R. (2021). Świadome i nieświadome przetwarzanie emocji w mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Czapiński, J. (2005). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Forgas, J. P., Williams, K. D. i Wheeler, L. Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań 

interpersonalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Franken R., (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Hoffman, S. G. i Doan, S. N. (2018). The social foundations of emotion: Developmental, cultural and clinical dimensions. 

American Psychological Association. 

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Ong, A. D. i Löckenhoff, C. E. (2016). Emotion, aging, and health. American Psychological Association. 

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L. i MchCann, V. (2011). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Ciccarelli-Saundra-K.,a,88446895
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/White-J.-Noland,a,88446896
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% punktów opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym,  

i uzyskanie zaliczenia z warsztatów i ćwiczeń. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny 

na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% punktów opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

uzyskanie zaliczenia z warsztatów i ćwiczeń. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% punktów opanowanie treści programowych na poziomie dobrym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych na zajęciach warsztatowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom  w oparciu o podane piśmiennictwo 

uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i złożonych podczas ćwiczeń i zajęć 

warsztatowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom dobry  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr hab. Artur Ziółkowski 
Dr hab. Artur Ziółkowski / 

Mgr Paulina Jarosz 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

30 20 30    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Prezentacja wiedzy z zakresu podstawowych szkół teoretycznych w psychologii 

osobowości; 

Zapoznanie  studentów z podstawowymi pojęciami ważniejszych koncepcji osobowości; 

Kształtowanie umiejętności do posługiwania się koncepcjami osobowości w procesie 

wyjaśniania zachowania; 

Ukształtowanie postaw zgodnych z etyką zawodu psychologa. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wskazuje i analizuje odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych 

perspektyw – zna główne teorie osobowości: psychodynamiczne, 

psychospołeczne, humanistyczne, poznawcze; potrafi adekwatnie posługiwać się 

pojęciami charakterystycznymi dla poszczególnych teorii osobowości.  

K_W08 

K_W04 

 

 

02 Wyjaśnia znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz 

posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom – 

wykorzystuje wiedzę z zakresu teorii osobowości do wyjaśnienia przyczyn 

zachowania, konfliktów oraz kryzysów; dostrzega dynamiczne aspekty 

osobowości – jej rozwój i zmiany.  

K_W13 

K_W09 

03 Uwzględnia w opisie i wyjaśnianiu zachowania człowieka kategorie osobowości 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej aspekty strukturalne  

i dynamiczne, oraz jej rozwój i zmianę.  

K_W10 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje koncepcje psychologiczne, w szczególności dotyczące struktury  

i dynamiki aspektów osobowości, wskazując na istotne podobieństwa i różnice 

w zakresie założeń poszczególnych teorii. 

K_U22 

02 Tworzy scenariusze postępowania diagnostycznego, profilaktycznego  

i pomocowego dla osób z grup niskiego i wysokiego ryzyka problemów  

i zaburzeń psychicznych – na podstawie opanowanej wiedzy z zakresu 

psychologii osobowości potrafi dokonać trafnej diagnozy oraz zaprojektować 

program pracy z osobą doświadczającą określonej trudności.  

K_U16 

K_U15 

03 Odwołuje się do odpowiedniej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia 

konkretnego problemu psychologicznego, w szczególności dotyczącego 

funkcjonowania poznawczego. 

K_U17 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz jest gotowy do ich zmiany  

w świetle danych i argumentów, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie 

potrzebę dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę  

i umiejętności w zależności od potrzeb i zmian. 

K_K12 

02 Postępuje etycznie w swojej działalności diagnostycznej, badawczej  

i publikacyjnej oraz w obszarze udzielania pomocy. Prawidłowo rozstrzyga 

dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu psychologa – 

wykorzystując uzyskana wiedzę kieruje się zasadami etyki. 

K_K08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Opanowanie wiedzy z zakresu: Wprowadzenia do psychologii i historii myśli 

psychologicznej; znajomość podstawowych pojęć psychologicznych; zdolność do 

myślenia i analizowania z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.  



str. 89 z 6 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

1. Osobowość jako przedmiot zainteresowania psychologii. Struktura i funkcje teorii 

osobowości występujących w wiedzy potocznej i naukowej. Podejście ilościowe  

i jakościowe w badaniach nad osobowością. 

2. Osobowość w ujęciu psychodynamicznym: koncepcja Freuda. Topograficzne, strukturalne i 

dynamiczne rozumienie osobowości. Studia rozwoju psychoseksualnego i struktura 

osobowości.  

3. Osobowość w ujęciu teorii ego, self, relacji z obiektem (koncepcja Melanie Klein, Heinza 

Kohuta, Otto Kerngerga) 

4. Osobowość w ujęciu psychologii analitycznej (Junga). Współczesna teoria 

psychoanalityczna. Teorie psychospołeczne: Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Erikson. 

5. Osobowość jako zespół cech: Teoria PEN Eysencka. Znaczenie kategorii temperament  

w opisie osobowości w podejściu czynnikowym. 5-czynnikowy  model osobowości oraz 

badania leksykalne nad „wielka piątką”. 

6. Osobowość jako system przetwarzania i organizowania informacji – podejście poznawcze  

i behawiorystyczne (Miller, Dollard, Rotter, Kelly). Systemowe ujęcie 

7.  Osobowość a teoria uczenia się i teoria społeczno – poznawcza (Skinner, Bandura, Mischel) 

8. Fenomenologiczne i humanistyczne koncepcje osobowości. Istota przełomu 

humanistycznego dla rozumienia dynamiki rozwoju osobowości. Koncepcja osobowości  

A. Maslowa i C. Rogersa. 

9. Interakcja sił kierunkowych w wyjaśnieniu zachowania. Personologia Murray’a 

10. Podstawowe pojęcia psychoanalizy klasycznej a osobowość. Freud.  

11. Struktura osobowości w ujęciu Erica Berne’a – zarys analizy transakcyjnej.  

12. Osobowość w koncepcji Karen Horney. Lęk podstawowy i konflikt podstawowy. 

Wyidealizowany obraz siebie jako skutek strategii obronnej.  

13. Biologiczne determinanty osobowości. Genetyka zachowania. Podstawowe metody i jej 

znaczenie dla psychologii osobowości.  

14. Spór osoba- sytuacja. Zależność cechy od kontekstu. 

15. Problematyka Ja – na styku psychologii osobowości i psychologii społecznej.  

16. Koncepcja rozwoju ego w cyklu życia. Funkcje ego. Biologiczne, społeczne i kulturowe 

uwarunkowania rozwoju ego. 

Tematyka warsztatów; 

Zapoznanie z podstawowymi narzędziami badającymi osobowość 

Teorie osobowości – studium przypadków w oparciu o literaturę  

Projekt – przygotowanie projektu wsparcia psychologicznego dla omawianych typów 

osobowości.  

Metody 

dydaktyczne: 

wykład problemowy, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, praca  

z tekstem, pogadanka, dyskusja, pokaz – obserwacja, metoda problemowa, metoda zajęć 

praktycznych (warsztaty), studium przypadków  

Literatura 

podstawowa: 

Oleś, P.K., Drat-Ruszczak, K. (2015). Osobowość. W: J. Strelau, Doliński D. (red.), Psychologia 

akademicka podręcznik t.1 (s.651-764). Gdańsk: GWP. 

Cierpiałkowska L., Soroko E. (2014). Zaburzenia osobowości. Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Szuman S. (2014). Osobowość i charakter. Warszawa: PWN. 

Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M. (2017). Kompetencje osobowościowe  

i twórcze. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Neckar J. (2018). Ewolucyjna psychologia osobowości. Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Beck, A. T., Davis, D. D. i Freeman, A. (red.). (2020). Terapia poznawcza  zaburzeń osobowości. 

Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Campbell, J. B., Hall, C. S. i Gardner, L. (2020). Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Cervone, D. i Pervin, L. A. (2018). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin. 
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Literatura 

uzupełniająca: 

Dudek, Z. W. (2020). Podstawy psychologii Junga. Warszawa: Eneteia. 

Hammen, C. (2019). Depresion runs families. The social context of depressed 

mothers. New York: Springer – Verlag. 

McGrath, H. i Hazel, E. (2020). Trudne osobowości. Jak radzić sobie ze szkodliwymi 

zachowaniami innych oraz własnymi. Warszawa: Wydawnictwo Rebis. 

Mikulincer, M. i Shaver, Ph. R. (2015). APA Handbook of personality and social 

psychology. American Psychological Association. 

Noras, G. (2017). Zrozumieć osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Rozpisani.pl. 

Strelau, J. (2020). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Szuman, S. (2014). Osobowość i charakter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Zeigler–Hill, V. i Marcus, D. K. (2016). The dark side of personality: Science and 

practice in social, personality, and clinical psychology. American Psychological 

Association. 

Zimbardo, Ph. G., Johnson, R. L. i McCann, V. (2017). Psychologia. Kluczowe 

koncepcje. Psychologia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 
BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  25 

Przygotowanie do warsztatu i ćwiczeń 20 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 160 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 

zaliczenie 

ćwiczeń 

Projekty 

Aktywność 

na 

ćwiczeniach  

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68%  punktów z testu wiedzy, opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, 

zaliczenie ćwiczeń i warsztatu oraz przygotowanie projektu na poziomie świadczącym o opanowaniu 

podstaw zakładanych efektów kształcenia. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% punktów z testu wiedzy, opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, 

zaliczenie ćwiczeń i warsztatu oraz przygotowanie projektu na poziomie świadczącym o opanowaniu 

podstaw zakładanych efektów kształcenia. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% punktów z testu wiedzy, opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, zaliczenie 

ćwiczeń i warsztatu oraz przygotowanie projektu na poziomie świadczącym o opanowaniu dobrym 

zakładanych efektów kształcenia. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% punktów z testu wiedzy zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające - punktów z testu wiedzy,  zaliczenie ćwiczeń  

i warsztatu oraz przygotowanie projektu na poziomie świadczącym o opanowaniu dobrym zakładanych 

efektów kształcenia. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% punktów z testu wiedzy zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w 

oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji, zaliczenie ćwiczeń i warsztatu oraz 

przygotowanie projektu na poziomie świadczącym o bardzo dobrym opanowaniu  zakładanych 

efektów kształcenia. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Artur Ziółkowski 
dr hab. Artur Ziółkowski /                            

mgr Paulina Jarosz 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

30 20 30    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie wiedzy na temat różnic indywidualnych.  

Zapoznanie studentów z narzędziami służącymi do pomiaru różnic indywidualnych. 

Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności potrzebnych w kontakcie  

z szeroko rozumianą odmiennością. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Posługuje się terminologią psychologii różnic indywidualnych; omawia prawidłowości 

rozwoju cech temperamentu, inteligencji, zdolności, osobowości (w tym temperamentu) oraz 

stylów poznawczych. 

K_W10 

02 Wskazuje i analizuje związki łączące psychologię różnic indywidualnych z innymi 

dyscyplinami nauki (genetyka, psychologia edukacji, kliniczna )  

K_W10 

03 Dostrzega i omawia ograniczenia związane z pomiarem różnic indywidualnych oraz wymienia 

i opisuje wybrane metody do ich pomiaru  

K_W10 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wykorzystuje wiedzę dotycząca adaptacyjnego znaczenia zdolności i cech osobowości,  

w tym temperamentu; formułuje opinie i propozycje zmian sytuacji lub zachowania  
K_U03 

02 Prawidłowo dobiera testy do badania z zastosowaniem wybranych standardowych narzędzi 

diagnostycznych, do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie innych konstruktów 

psychologicznych 

K_U03 

K_U15 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Przestrzega zasad etyki zawodowej w procesie pomiaru różnic indywidualnych w 

administrowaniu technikami, formułowaniu interpretacji, przekazywaniu informacji po 

badaniach 

K_K01 

02 Jest świadomy różnic indywidualnych i określa ich rolę w funkcjonowaniu ludzi  

i zespołów. Potrafi skuteczniej współpracować w zespole poprzez uwzględnianie różnego 

poziomu zdolności, różnic w cechach osobowości i stylach poznawczych.  

K_K05 

 

Wymagania 

wstępne: 

Opanowanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii procesów poznawczych i osobowości. 

Treści 

kształcenia: 

Psychologia  różnic indywidualnych; podstawowy aparat pojęciowy, biologiczne podłoże 

różnic indywidualnych. Udział czynników genetycznych  

i środowiskowych w determinowaniu różnic indywidualnych na przykładzie inteligencji 

i temperamentu. 

Temperament  i jego funkcjonalne znaczenie; cechy temperamentu a preferencje 

dotyczące sytuacji i preferowanej aktywności, styl działania i efektywność. Pomiar cech 

temperamentu: kwestionariusze FCZ-TK,  PST. 

Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku; koncepcja Thomasa i Chess, teoria 

temperamentu  zahamowanego i rozhamowanego 

Koncepcja czynników osobowości; osobowość jako zbiór cech, podstawowe wymiary  

i struktura osobowości w teorii PEN, POM; kwestionariusz EPQ-R,NEOFI,  EAS; 

Różnice indywidualne - inteligencja; natura i struktura inteligencji – ujęcie 

psychometryczne, koncepcja Spermana, Catella, koncepcje czynników równorzędnych  

hierarchicznych, koncepcja inteligencji wielorakich Gardnera. 

Psychometryczny pomiar inteligencji płynnej i skrystalizowanej  WISC-R, WAIS R(PL) 

Diagnoza możliwości intelektualnych, Test Matryc Raven. 

Style poznawcze jako wyraz preferencji funkcjonowania poznawczego. Test Kagana. 

Typy umysłu ; psychologiczne teorie umysłu i myślenia twórczego, typologia umysłu, 

inteligencja emocjonalna; modele inteligencji emocjonalnej, jej regulacyjna rola, 

kwestionariuszowy pomiar.  

Wykład w języku angielskim: Changes in the work enviroment vs. Individual differences. 

Przygotowanie projektu badań  różnic indywidualnych w   oparciu podstawowe 

konstrukty psychologiczne. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  25 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu 20 

Przygotowanie projektów  10 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 160 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny 

test wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

ćwiczeniach  i 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1  x x x  

U2  x x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna ,studium przypadku, zespołowe rozwiązywanie zadania / 

problemu, warsztat  przygotowanie strategii postępowania w badaniu wybranym testem - projekt badań 

Literatura 

podstawowa: 

Strelau, J., Zawadzki, B. (2015). Psychologia różnic indywidualnych. w:  

J. Strelau, Doliński D. (red.), Psychologia akademicka podręcznik t.1 (s.765-846). Gdańsk: GWP. 

Strelau, J. (2006). Psychologia temperamentu (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Mearns D. (2010). Terapia skoncentrowana na osobie. Kraków: UJ. 

Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: WAiP. 

Ciarkowska, W. i Oniszczenko, W. (red.). (2020). Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: 

Scholar. 

Czarnecki, K. M. (2016). Psychologia różnic indywidualnych cech człowieka. Sosnowiec: Wydawnictwo 

Wyższa Szkoła Humanitas. 

Strelau, J. i Doliński, D. (red.). (2020). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Chamorro – Premuzic, T. (2014). Personality and individual differences. John Wiley & Sons. 

Cooper, C. (2020). Individual differences and personality. Taylor &Francis Ltd. 

Maltby, J. (2017). Personality, individual differences and intelligence. Pearson Education Limited. 

Sarnacka – Smith, A. (2019). Siła różnic w zespole. Warszawa: MT Biznes. 

https://www.libristo.pl/wydawnictwo/John%20Wiley%20&%20Sons.html
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, ćwiczenia -odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające, pozytywna ocena projektu. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga 

pomocy nauczyciela, pozytywna ocena projektu. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy o dobrym opanowaniu zakładanych 

efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o podane piśmiennictwo 

uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i złożonych. Rozwiązywanie problemów w 

sytuacjach typowych świadczy o dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Rozwiązywanie problemów  świadczy o  bardzo 

dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CYKLU ŻYCIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA  

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr hab. Artur Ziółkowski  
 

Dr hab. Artur Ziółkowski  

Mgr M. Wątrobińska 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 90 
Forma  

zaliczenia 
Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

30 20 30    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie wiedzy o procesach rozwojowych w kolejnych fazach cyklu życia, umożliwiającej rozumienie 

funkcjonowania człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości.  
Kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk występujących w poszczególnych momentach życia w sposób 

rozwojowy.  

Kształtowanie zdolności korzystania ze zdobytej wiedzy przy definiowaniu  
i rozwiązywaniu realnych problemów życiowych własnych oraz osób, z którymi studenci spotykają się w swojej przyszłej 

pracy zawodowej. 

Ukazanie możliwości integrowania wiedzy o różnych faktach rozwojowych  
w całościowy obraz funkcjonowania człowieka w danym stadium rozwoju.  

Uświadomienie związku pomiędzy cyklem życia jednostki a kontekstem społeczno-kulturowym. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Analizuje w pogłębionym stopniu proces rozwoju człowieka  

w cyklu życia. Posiada pogłębioną wiedzę o procesach rozwojowych w kolejnych 

okresach cyklu życia człowieka. Dostrzega związki pomiędzy cyklem życia 

jednostki a kontekstem społeczno-kulturowym.   

K_W11 

02 Omawia charakterystykę rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego, 

społecznego, rozwoju osobowości człowieka.  

K_W11 

K_W07 

03 Objaśnia i interpretuje istotę kryzysów rozwojowych i konfliktów w życiu 

człowieka, przedstawia sposoby ich zapobiegania i przeciwdziałania. Wykorzystuje 

dostępną wiedzę z innych dziedzin psychologii do pogłębionej analizy powyższych 

zjawisk rozwojowych. 

K_W11 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wymienia i opisuje metody psychologiczne umożliwiające diagnozowanie 

wybranych obszarów funkcjonowania w określonych okresach cyklu życia 

człowieka. Opracowuje i planuje zastosowanie własnych metod diagnostycznych. 

K_U04 

K_U12 

02 Wskazuje na związek wybranych teorii rozwoju człowieka z określonymi aspektami 

funkcjonowania człowieka. 
K_U01 

03 
Planuje i uzasadnia interwencję pomocową adekwatną do etapu rozwoju. K_U05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Potrafi pracować indywidualnie i współpracować z zespołem projektującym oraz 

prowadzącym postępowanie diagnostyczne i oddziaływania pomocowe dla osób w 

różnych etapach cyklu życia – od wczesnego dzieciństwa, przez dorastanie, do 

późnej starości. 

K_K10 

02 Poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz jest gotowy do ich zmiany  

w świetle danych i argumentów, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 

dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę  

i umiejętności w zależności od potrzeb i zmian. 

K_K12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

 

Opanowanie wiedzy z zakresu wprowadzenia do psychologii; znajomość podstawowych 

pojęć psychologicznych; zdolność do myślenia i analizowania  

z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.  
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Treści 

kształcenia: 

Historia i współczesność w psychologii rozwoju człowieka. Typy i cechy zmian rozwojowych. 

Sfery rozwoju człowieka. Uniwersalna i indywidualna logika doświadczeń rozwojowych. 

Główne okresy rozwojowe.  

Czynniki rozwoju. Rodzaje i klasyfikacja czynników rozwoju. Relacje między dojrzewaniem  

i uczeniem się a rozwojem. Koncepcja okresów krytycznych, optymalnych i sensytywnych  

w rozwoju. 

Rozwój schematów poznawczych w ujęciu Jeana Piageta. Struktura organizmu  

a struktura poznawcza. Główne procesy rozwojowe: asymilacja, akomodacja, równoważenie. 

Stadia rozwoju poznawczego.  

Teoria psychospołecznego rozwoju ego Erika H. Eriksona. Psychoanaliza klasyczna  

a funkcje ego wg Eriksona. Pojecie kryzysu rozwojowego. Rozwój tożsamości: tożsamość Ja  

i poczucie tożsamości, cykl różnicowania i integracji tożsamości, tożsamość a cykl życia. 

Modele zmiany rozwojowej. Podejście mechanistyczne, organizacyjne, kontekstualne. Tempo, 

rytm i dynamika rozwoju. Etapy (stadia) rozwoju. Modele rozwoju: liniowy – stadialny – 

cykliczno – fazowy. Cykl rozwoju, fazy rozwoju: progres – plateau – regres – kryzys. Proces 

zmiany: asymilacja – akomodacja. Dyferencjacja, porządkowanie, integracja, dezintegracja  

i reintegracja.  

Periodyzacja rozwoju. Kryteria podziału życia człowieka na etapy. Dzieciństwo, dorastanie  

i dorosłość. Koncepcja zachowań rozwojowych.  

Konteksty rozwoju człowieka. Środowisko społeczne i fizyczne. Środowisko społeczne  

a psychologiczny kontekst rozwoju. Znaczenie genotypu i wpływów społecznych; relacje 

człowiek – otoczenie.  

Tożsamość jako kluczowy obszar rozwoju w cyklu życia. Tożsamość jako cel rozwoju. Czynniki 

ryzyka w rozwoju tożsamości.  

Koncepcja rozwoju w okresie dorosłości. Typy zadań rozwojowych w wybranych koncepcjach. 

Kryzysy rozwojowe w dorosłości.  

Pojęcie rozwoju w ujęciu potocznym i naukowym, podstawowe pojęcia psychologii rozwoju. 

Podstawowe pojęcia: kryzys rozwojowy, zmiana rozwojowa, czynniki rozwoju, cele rozwoju, 

charakterystyka i porównanie stadiów rozwojowych w różnych koncepcjach rozwoju. 

Rozwój w okresie prenatalnym i niemowlęcym (do 1 roku życia) Podstawowe zadania rozwoju 

okresu niemowlęcego. Kryzys psychospołeczny: ufność vs brak ufności. 

Rozwój w okresie wczesnego dzieciństwa (2-3/4 lat). Zadania rozwojowe okresu wczesnego 

dzieciństwa; czynniki powodzenia i ryzyka rozwoju. Zabawa „na serio” jako najważniejsza 

rozwojowa forma działalności. Kryzys psychospołeczny: autonomia vs wstyd i wątpliwości.   

Rozwój w wieku przedszkolnym (3/4-6/7 lat). Zadania rozwojowe w wieku przedszkolnym, 

zabawa „na niby” jako najważniejsza  rozwojowo forma działalności, kryzys psychospołeczny: 

inicjatywa vs poczucie winy.  

Rozwój w wieku szkolnym (6/7 – 10/12 lat). Kryzys 7. roku życia; gotowość szkolna. Nauka, 

najważniejsza rozwojowo forma działalności w wieku szkolnym. Kryzys: pracowitość vs 

poczucie niższości.  

Rozwój w okresie dorastania (I faza: 10/12 – 15/16 lat; II faza 15/16 – 18/20 lat). Zadania 

rozwojowe okresu adolescencji. Poczucie tożsamości, statut tożsamości i ich przejawy w 

zachowaniu. Moratorium psychospołeczne i zjawisko tożsamości negatywnej; Źródła konfliktów 

w okresie dorastania.  

Rozwój w okresie wczesnej dorosłości (20-35 lat). Zadania rozwojowe okresu dorosłości. 

Oczekiwania społeczne wobec ludzi dorosłych. Kryzys środka życia – przebieg i formy jego 

rozwiązywania. Kryzys psychospołeczny: intymność vs izolacja. 

Rozwój w okresie środkowej dorosłości (35 - 60 lat). Zadania rozwojowe okresu dorosłości. 

Charakter zmian w środkowej dorosłości. Kryzys środka życia – przebieg  

i formy jego rozwiązywania. Kryzys psychospołeczny: generatywność vs stagnacja. 

Rozwój w okresie później dorosłości (od 60 roku życia). Charakter zmian w późnej dorosłości. 

Kryzys psychospołeczny: integralność vs rozpacz. 

Tematyka warsztatu 

Rozwój w biegu życia  – prawidłowości i interwencje. 

Projekt Przygotowanie warsztatu dla rodziców Rola osób znaczących w rozwoju dziecka 

Studia literatury anglojęzycznej i przygotowanie eseju o tematyce artykułu- Elektroniczne bazy 

literatury psychologicznej, np. PsycInfo, PsycARTICLES, EBSCO w obszarze tematycznym 

przedmiotu 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, konwersatoryjna, zespołowe rozwiązywanie zadania/problemu, warsztat – 

studium przypadku analizy porównawcze  rozwoju określonych obszarów- warsztat  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu 20 

Przygotowanie eseju (studia literatury anglojęzycznej i przygotowanie eseju) 25 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 160 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2015). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. 

Strelau, Doliński D. (red)., Psychologia akademicka podręcznik t.2 (s.95-292). Gdańsk: GWP. 

Czarnecki M.K. (2015). Psychologia zmian rozwojowych człowieka. Wyższa Szkoła Humanitas. 

Oleszkowicz A., Senejko A. (2013). Psychologia dorastania. Warszawa: PWN. 

Appelt, K., Brzezińska, A. I. i Ziółkowska, B. (2019). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Birch, A. (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. i Borkowska, A. R. (2020). Psychologia kliniczna dzieci 

i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Harwas-Napierała, B. (2005). Psychologia rozwoju człowieka (tom 2). Warszawa: WSiP. 

Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (2002). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka  

w praktyce społecznej. Poznań: UAM. 

Murray, L. (2019). Psychologia małego dziecka. Warszawa: Paradygmat. 

Trempała, J. (2019). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 

Elektroniczne bazy literatury psychologicznej, np. PsycInfo, PsycARTICLES, EBSCO  

w obszarze tematycznym przedmiotu 

Literatura 

uzupełniająca: 

Hupp S., Jewell J. (2019). Rozwój dziecka. 46 największych mitów. Warszawa: PWN. 

Jerzak, M. (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Kozielecki, J. (2006). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: 

Wydawnictwo Żak. 

Schaffer, H. R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. 

Warszawa: WAiP. 

Hurlock E.B. (1985). Rozwój dziecka. Warszawa: PWN  
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny test 

wiedzy) 

Praca esej Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

i warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x     

W3 x     

U1   x x  

U2  x x x  

U3   x x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, ćwiczenia -odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające, pozytywna ocena projektu i eseju. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga pomocy nauczyciela ,pozytywna ocena projekt i eseju. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy 

o dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy 

o dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Rozwiązywanie problemów  

świadczy o  bardzo dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA POZYTYWNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marek Graczyk Dr Marek Graczyk kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10  50    1  4    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami i badaniami z zakresu psychologii 

pozytywnej. Przygotowanie studentów do krytycznej analizywybranych koncepcji  

z zakresu psychologii pozytywnej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i opisuje założenia, metody i cele psychologii pozytywnej. K_W03 

02 Dostrzega, definiuje i objaśnia idee zdrowia psychicznego, funkcjonalności, 

harmonii, dobrostanu i szczęścia prezentowane w ramach psychologii pozytywnej. 

K_W03 

P_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Opisuje i analitycznie wyjaśnia problemy psychologiczne w kategoriach psychologii 

pozytywnej. 

K_U03 

02 Projektuje procedury mające na celu podnoszenie jakości życia indywidualnego  

i społecznego. 

K_U03 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Przejawia gotowość wspierania innych ludzi w radzeniu sobie z problemami, 

poprzez ich akceptację i działania promujące zdrowie i dobrostan psychiczny.  

K_K06 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: 

 

Brak 
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Treści 

kształcenia: 

 

1. Teoretyczne podstawy psychologii pozytywnej: 

 założenia, cele i metody psychologii pozytywnej. 

2. Koncepcje dobrego i szczęśliwego życia: 

 krytyczna analiza wybranych koncepcji dobrego i szczęśliwego życia. 

3. Uwarunkowania dobrego życia: 

 biologiczne, psychologiczne, kulturowo-społeczne uwarunkowania dobrego 

życia. 

4. Psychologia pozytywna wobec cierpienia i kryzysu: 

 model zdrowia psychicznego, 

 diagnoza zdrowia psychicznego, 

 metody psychoterapii i rehabilitacji psychicznej. 

5. Pozytywne starzenie się: 

 predykatory zdrowego starzenia się,czynniki związane z pozytywnym starzeniem 

się. 

6. Cnoty i siły charakteru człowieka: 

 rozwijanie cnót i sił charakteru, możliwości i ograniczenia. 

7. Zastosowanie psychologii pozytywnej w poradnictwie indywidualnym i praktyce 

klinicznej: 

 techniki psychologii pozytywnej w poradnictwie indywidualnym, 

 techniki oddziaływania terapeutycznego w praktyce klinicznej. 

8. Funkcjonowanie człowieka zgodnie „modelem pozytywnym” – założenia. 

9. Społeczeństwo wobec szczęścia jednostki: 

 osobiste szczęście jednostki – korzyść czy strata dla innych? 

10. Edukacja dla mądrości: 

 pojęcie mądrości, 

 metody wspierania rozwoju mądrości. 

Tematyka warsztatów; 

Cebulowa teoria szczęścia J. Czapińskiego i jej empiryczna weryfikacja. 

Metody pomiaru szczęścia. 

Poczucie szczęścia Polaków w świetle Diagnozy Społecznej i innych sondaży (World 

Happiness Report). 

Wyznaczniki i konsekwencje szczęścia.  

Wdzięczność a szczęście.Opracowanie planu wywiadu o szczęściu i przygotowanie do 

jego przeprowadzenia.  

Wywiad jako postepowanie badawcze. Jak zrobić dobry wywiad psychologiczny?  

ProjektTworzenie szczęścia: ćwiczenia z psychologii pozytywnej. 

Projekt Kursy szczęścia – programy trwałego podwyższania poczucia szczęścia 

 

Metody 

dydaktyczne: 

 

Wykład problemowy, zajęcia warsztatowe, metoda projektu 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Przygotowanie projektów 20 

Studia literaturowe 20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   
dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (ustny) 
Esej – analiza 

raportu 
Projekty 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

U1  x x x  

U2  x x x  

K1    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

 

Adonis J. (2018). Co cię nie zabije to cię wzmocni. Warszawa: PWN. 

Juddery M. (2018). Coraz lepiej. Warszawa: PWN. 

Wood W. (2020). Dobry nawyk, zły nawyk. Potwierdzone naukowo sposoby wprowadzania pozytywnych i trwałych 

zmian w życiu. Warszawa: PWN. 

Erikson T. (2020). Od upadku do sukcesu. Wielka Litera. 

Hussain Z., Ireland S., Law H. (2020). Psychologia coachingu. Warszawa: PWN. 

Czapiński J. (2017). Psychologia szczęścia. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Zimbardo P., Sword R. (2018). Żyj lepiej, kochaj mądrzej. Warszawa: PWN. 

Carr, A. (2009).Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

Czapiński, J.(red.). (2021). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile  

i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Hanson, R. (2017). Szczęśliwy mózg. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Kahneman, D. (2012).Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina. 

Linley, P. A. i Joseph, S. (red.). (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWNTracy, B. (2019).Nawyki warte miliony. Jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo. Onepress. 

Trzebińska, E. (2008).Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

 

Fredrikson, B. (2011).Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, która pomaga zmienić jakość życia. Poznań: 

Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

Seligman, M.E.P. (2011).Pełnia szczęścia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia  

i dobrego życia. Poznań: Media Rodzina. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, konieczne 

pytania naprowadzające. Poprawne przygotowanie eseju  

i projektów. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. Poprawne przygotowanie eseju  

i projektów. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. Przygotowanie eseju i projektu wskazuje na 

dobre opanowanie umiejętności posługiwania się aparatura pojęciową. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Przygotowanie eseju i projektu wskazuje na dobre opanowanie umiejętności 

posługiwania się aparatura pojęciową. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Przygotowanie eseju i projektu wskazuje na 

bardzo dobre opanowanie umiejętności posługiwania się aparatura pojęciową. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marek Graczyk Dr Marek Graczyk kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10  50    1  4    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii 

międzykulturowej. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Student, opierając się na współczesnych badaniach psychologii międzykulturowej, wskazuje i omawia kulturowe 

uwarunkowania procesów poznawczych, emocji  
i motywacji oraz zachowań społecznych człowieka 

K_W03 

K_W21 
 

02 Dostrzega, definiuje i objaśnia idee zdrowia psychicznego, funkcjonalności, harmonii, dobrostanu i szczęścia 

wynikające ze zróżnicowania kulturowego klienta; rozpoznaje, wyróżnia i analizuje trudności z nim związane. 

K_W03 

K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Kształtuje odpowiednie postawy wobec rozmówcy, w zakresie kontaktu  

i komunikacji, w oparciu o kontekst kulturowy klienta. 

K_U03 

02 Dostosowuje formy pomocy do uwarunkowań kulturowych klienta K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student charakteryzuje się wrażliwością kulturową, tj. stosuje się do norm i wartości rozmówców, oraz jest gotowy do 

pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo. 

K_K06 

 

 

Wymagania wstępne: Brak 

Treści 

kształcenia: 

 

1.Wprowadzenie do problematyki: 

 omówienie podstawowych pojęć i zagadnień, które będą poruszane na zajęciach. 

2. Kultura – definicje i koncepcje zjawiska: 

 wprowadzenie do koncepcji i źródeł funkcjonowania kultury. 

3. Wybrane typologie kultur: 

 omówienie wybranych modeli kultur, m.in. wg Trompenaarsa, Hampdena-Turnera, Hofstede, Gestelanda. 

4. Wychowanie w kulturze: 

 przedstawienie zjawisk wynikających z rozwoju jednostki w kulturze, 

 wychowanie i socjalizacja. 

5. Uprzedzenia i dyskryminacja: 

 stereotypy, uprzedzenia, ksenofobia, etnocentryzm. 

6. Adaptacja kulturowa: 

 zapoznanie z zagadnieniami psychologicznych aspektów adaptacji kulturowej. 

7. Kultura a osobowość: 

 koncepcje osobowości człowieka: kultura versus natura (biologia). 

8. Kultura a zaburzenia psychiczne: 

 występowanie, rozumienie i diagnozowanie zaburzeń psychicznych w kontekście kulturowym. 

9. Gender – płeć kulturowa: 

 różnice między płcią biologiczną i kulturową, 

 koncepcja gender, 

 stereotypy płciowe. 

Tematyka warsztatów 

1.Różnce kulturowe a zachowania społeczne: 

 dyskusja o procesach atrybucji, spostrzegania społecznego i procesów społecznych. 

2. Komunikacja werbalna – kontekst kulturowy: 

 relacje między językiem a procesami poznawczymi, 

 nawiązanie do koncepcji Saphira-Wofa. 

3. Komunikacja niewerbalna – kontekst kulturowy: 

 odbicie kultury w kinezyce, proksemice i haptyce. 

4. Kultura a postrzeganie: 

 w jaki sposób kultura wpływa na percepcję, poznanie i świadomość jednostki? 

5. Wyrażanie emocji: 

 charakterystyka sposobów wyrażania emocji w zależności od przynależności do określonej kultury. 

6. Akceptowane zachowania: 

 charakterystyka specyficznych sposobów zachowania w zależności od przynależności do określonej kultury. 

Projekt . Zarządzanie różnorodnością kulturową; 

 koncepcja diversity w praktyce na przykładzie literatury; 

Boski, P. (2006) Humanism – Materialism: Centuries-long Polish cultural origins and 20 years of research in cultural 

psychology. [w:] Kim, U., Kuo-shu Yang (Eds.), Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in 

Context. Kluewer Plenum/Academic Press 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

60 

Konsultacje 5 

Przygotowanie projektów 20 

Studia literaturowe 20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

 

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia  warsztatowe, projekty  

Literatura 

podstawowa: 

Kwiatkowska A. (2019). Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym. Warszawa: 

PWN. 

Crapo, R.H. (2003).Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

Hartley, K. (2020). Komunikacja w kryzysie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Hofstede, G. (2000).Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Kalota, H. M. i Krzystyniak, K. L. (2019). Gender. Wydawnictwo Medyk. 

Matsumoto, D. i Juang, D. (2007).Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

Pease, A. i Pease, B. (2019). Mowa ciała. Poznań:Rebis. 

Płuska, K. (2018).Komunikacja międzyludzka. Słuchaj, mów, obserwuj. Wydawnictwo 

Katarzyna Skoczylas-Płuska. Szopski, M. (2005).Komunikowanie międzykulturowe. 

Warszawa: WSiP. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Błuszkowski, J. (2003).Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Warszawa: 

Elipsa. 

Jackson, L. M. (2020). The psychology of prejudice: From attitudes to social 

action.American Psychological Association. 

Mena, J. A. i Quina, K. (2019). Integrating multiculturalism and intersectionality into 

the psychology curriculum:Strategies for instructors. 

American Psychological Association. 

Mikułowski-Pomorski, J. (2003).Komunikacja międzykulturowa.Kraków: 

Wydawnictwo AE. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(ustny) 

Esej – 

analiza 

lektury 

Projekty 

Aktywność 

na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

U1  x x x  

U2  x x x  

K1    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające. Poprawne przygotowanie eseju  

i projektów. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga pomocy nauczyciela. Poprawne przygotowanie eseju  

i projektów. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Przygotowanie eseju i projektu wskazuje na dobre opanowanie umiejętności posługiwania się 

aparatura pojęciową. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Przygotowanie eseju i projektu wskazuje na dobre 

opanowanie umiejętności posługiwania się aparatura pojęciową. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Przygotowanie eseju  

i projektu wskazuje na bardzo dobre opanowanie umiejętności posługiwania się aparatura 

pojęciową. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOPATOLOGIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII,  

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 
 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 

Mgr Izabela Taborska 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 40    3 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu psychopatologii jako podstawy nabywania  przez nich  umiejętności 

myślenia o zachowaniu człowieka i procesach psychicznych  

z perspektywy modeli psychopatologicznych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Definiuje i charakteryzuje zagadnienia z zakresu psychopatologii, etiologii zaburzeń psychicznych, zasad 

dotyczących klasyfikacji zaburzeń psychicznych stosowanych  

w psychopatologii na przykładzie podstawowych klasyfikacji ICD -10, DSM-V 

K_W12 

02 Rozróżnia i omawia kategorie ilościowych i jakościowych zaburzeń psychicznych - podstawy dla 

postępowania diagnostycznego – wyjaśnia pojęcie normy i zaburzeń psychicznych. 

K_W12 

03 Opisuje zasady formułowania diagnozy różnicowej oraz jej wykorzystanie w planowaniu oddziaływań 

leczniczych– wie jakie metody diagnostyczne stosuje psychiatria 

K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Identyfikuje symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego- odróżnia objawy nerwic, psychoz i innych 

zaburzeń 

K_U16 

02 Różnicuje na podstawie opisu objawów podstawowe kategorie zaburzeń  K_U16 

03 Nawiązuje relację pomocową, dostrzega zaburzenia wymagające leczenia  

i interwencji medycznej  

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, analizuje własne zachowanie. K_K12 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec osób mających problemy w zakresie zdrowia psychicznego oraz 

przestrzega praw wynikających z kodeksu etycznego i uregulowań ustawowych 

K_K08 

 

 

Wymagania wstępne: Wiadomości z psychologii poznawczej, społecznej, psychologii osobowości 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

1. Psychopatologia jako nauka o zaburzeniach psychicznych. 

2. Psychopatologia a psychologia kliniczna i psychiatria. Koncepcje normalności  

i zaburzeń w podejściach biologicznych i psychologicznych.  

3. Podstawy klasyfikowania zaburzeń psychicznych. Współczesne systemy klasyfikacyjne  

w psychopatologii-  ICD-10, DSM-IV, DSM-V. Zasady wyodrębniania symptomów, 

syndromów, zespołów klinicznych i zaburzeń psychicznych.  

4. Psychopatologia ogólna -zaburzenia procesów psychicznych. Zaburzenia świadomości. 

Zaburzenia myślenia i pamięci. Zaburzenia percepcji uwagi. Zaburzenia psychosensoryczne. 

5. Analiza zaburzeń psychicznych (epidemiologia, obraz kliniczny i przebieg, rodzaje,  

charakterystyka, diagnoza, metody leczenia, zagrożenia):   

 Upośledzenie umysłowe i zespoły otępienne późnego okresu dorosłości. 

 Choroby układu nerwowego prowadzące do otępienia: choroby zwyrodnieniowe 

mózgu, choroby nabyte i potencjalnie odwracalne choroby mózgu.  

 Schizofrenia. Psychozy i zespoły psychotyczne.  

 Zaburzenia lękowe. Fobie specyficzne i społeczne. PTSD  

 Zaburzenia nastroju. Depresja i zaburzenia depresyjne. Zaburzenia dwubiegunowe 

 Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne. Dysocjacyjne zaburzenia tożsamości. 

Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych. 

 Uzależnienia.  Klasyfikacje środków psychoaktywnych. 

6. Komplikacje medyczne i społeczne. Społeczne i prawne zagadnienia diagnozy  

i leczenia zaburzeń psychicznych. Nadużycia związane z leczeniem i opieką nad osobami  

z zaburzeniami psychicznymi. Etyka zawodowa a diagnoza różnicowa. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, przygotowanie projektu, analiza przypadku, studium przypadku 

Literatura 

podstawowa: 

Cierpiałkowska, L. (2016).Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Grzegorzewska I. (2011). Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Wydawnictwo 

Naukowe Scholar. 

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2020). Kiedy trauma innych staje się własną. Warszawa: PWN. 

Heszen I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN. 

Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN. 

Chodkiewicz J., Cierpiałkowska L. (2020). Uzależnienia od alkoholu. Oblicza problemu. 

Warszawa: PWN. 

Gałecki, P., Pilecki, M., Rymaszewska, J., Sidorowicz, S., Wciórka, J. (red.). (2018).Kryteria 

diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM – 5. Wrocław: Edra Urban & Partner. 

Gałecki, P. i Szulc, A. (2018).Psychiatria. Wrocław: Edra Urban & Partner. 

Kendall, P.C. (red.). (2014).Terapia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Pąchalska, M., Kaczmarek, B. Kropotov, J.D. (2018).Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do 

praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Pużyński, S. Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w 

ICD-10.Kraków: Vesalius. 

Rybakowski, J., Pużyński, S. Wciórka, J. (red.). (2020).Psychiatria. Wrocław: Edra Urban & 

Partner. 

Seligman, M., Walker, E.F. Rosenhan, D. (2017).Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo 

Zysk i S-ka. 

Tarkowski, Z. (2016).Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy. Gdańsk: Grupa 

Wydawnicza Harmonia. 

Walsh, K. (2018).Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do warsztatu i ćwiczeń- studia literaturowe 30 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się   

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny- 

test wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach i 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 
KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, ćwiczenia -odpowiedzi chaotyczne, konieczne pytania 

naprowadzające, pozytywna ocena projektu. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny na 

minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga pomocy 

nauczyciela, pozytywna ocena projektu. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej niż 

minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, samodzielne. 

Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy o dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. 

Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i złożonych. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy o 

dobrym opanowaniu zakładanych efektów uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  

informacji. Rozwiązywanie problemów  świadczy o  bardzo dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Augustynek, A. (2015).Psychopatologia człowieka dorosłego. Wydawnictwo Engram. 

Castonguay, L. G. Oltmanns, T.F. (2016). Psychopathology. From science to clinical practice. Guilfors Publications. 

Gryniuk-Toruń, I., Tuszyńska-Bogucka, W. (2013). Short-term dynamic psychotherapy - indications and 

contraindications based on the case study "Lonely by choice"? CurrentProblems of Psychiatry, 14, 3, 135-140. 

Heitzman, J., Ruzikowska, A, Tarczyńska, K, Waszkiewicz, E. iPilszyk, A. (2013). Dzieciobójstwo czy zabójstwo? 

Studium przypadku 5-krotnego zabójstwa własnych dzieci – poszukiwanie psychopatologii. Psychiatria Polska,47, 3, 
541–558. 

Meyer, R. (2005).Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Radochoński, M. (2009).Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Tuszyńska-Bogucka, W., Gryniuk-Toruń I. (2013). Displaying resistance by a group. Current Problems of Psychiatry, 

14, 3, 129-134. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PATOLOGIE SPOŁECZNE  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 
 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń/ mgr 

Izabela Taborska 
 

kierunkowe 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 40    3 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu patologii społecznych jako podstawy nabywania  przez nich 

umiejętności myślenia o zachowaniu człowieka i procesach psychicznych  

z perspektywy modeli psychopatologicznych 

Poznanie mechanizmów uzależnienia 

Rozwijanie umiejętności wykorzystania wyżej wymienionej wiedzy w praktyce psychologicznej  

i pomocowej 

Kształtowanie postawy empatycznej w stosunku do osób mających problemy w zakresie funkcjonowania 

społecznego oraz przestrzegania kodeksu etycznego psychologa 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Definiuje i omawia zagadnienia z zakresu psychopatologii oraz etiologii  zaburzeń funkcjonowania, na 

przykładzie podstawowych klasyfikacji ICD -10 i DSM-V 

K_W12 

02 Różnicuje i opisuje ilościowe i jakościowe kategorie zaburzeń psychicznych - podstawy dla postępowania 

diagnostycznego – wyjaśnia pojęcie normy i zaburzeń psychicznych. 

K_W12 

03 Opisuje zasady formułowania diagnozy różnicowej oraz jej wykorzystanie w planowaniu oddziaływań 

leczniczych– wie jakie metody diagnostyczne stosuje psychiatria 

K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Identyfikuje symptomy zaburzeń funkcjonowania - odróżnia objawy niedostosowania społecznego, 

zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno - buntowniczych i innych (bezdomność, prostytucja, 

samobójstwa, udział i konsekwencje psychiczne w sektach, agresja). 

K_U03 

02 Różnicuje na podstawie opisu objawów podstawowe kategorie zaburzeń.  K_ U16 

03 Nawiązuje relację pomocową, dostrzega zaburzenia wymagające leczenia i interwencji medycznej  K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, analizuje własne zachowanie P_K12 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec osób mających problemy w zakresie funkcjonowania  oraz 

przestrzega praw wynikających z kodeksu etycznego i uregulowań ustawowych 

P_K08 
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Wymagania wstępne: Wiadomości z psychologii poznawczej ,społecznej, psychologii osobowości 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Interdyscyplinarny charakter patologii społecznej jako dyscypliny naukowej. 

Główne nurty teoretyczne i koncepcje niedostosowania społecznego 

Patologie w życiu rodzinnym 

Patologiczne przejawy w środowisku szkolnym 

Podkultury młodzieżowe w kontekście patologii społecznych 

Sekty jako zjawisko zagrożenia  

Mobbing centralnym zagadnieniem psychopatologii pracy 

Przestępczość wśród nieletnich i dorosłych 

Alkoholizm przejawem zachowań kompulsywnych i dewiacyjnych 

Narkomania w kontekście najbardziej groźnych uzależnień od substancji 

Bezdomność wśród dzieci i dorosłych  

Prostytucja przejawem demoralizacji na gruncie seksualnym  

Samobójstwa jako skrajny przejaw patologizacji życia społecznego 

Tematyka warsztatów  

Portret psychologiczny doświadczających przemocy domowej i strategie pomocowe. 

Dokuczanie rówieśnicze i strategie pomocowe. 

Projekt Działania pomocowe we współpracy z innymi specjalistami w sytuacji  

doświadczania wybranej traumy. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pogadanka, dyskusja, 

praca z tekstem, metoda sytuacyjna, opis, obserwacja,  studium przypadku, metoda zajęć  

praktycznych, demonstracja - pokaz 

Literatura 

podstawowa: 

Horgan J. (2008). Psychologia terroryzmu. Warszawa: PWN. 

Szuster A., Barlińska J. (2014). Cyberprzemoc. Warszawa: UW. 

Chodkiewicz, J. Cierpiałkowska, L. (2020). Uzależnienie od alkoholu. Warszawa:  

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Jankowiak B. (2017). Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Coyne, L. Monks, C.P. (2020). Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Morgan, D. i Ruszczyński, S. (red.). (2020). Wykłady o przemocy, perwersji, przestępczości. 

Wydawnictwo Oficyna Ingenium. 

Pospiszyl, I.(2017). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Wites, T. (2019). Patologia społeczna. Perspektywa geograficzna. Warszawa:  Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Deptuła, M.(2020). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Gamian – Wilk, M.(2018).Mobbing w miejscu pracy: uwarunkowania i konsekwencje bycia 

poddawanym mobbingowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Modrzyński, R. (2020). Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Warszawa: 

Wydawnictwo Difin. 

Pospiszyl, K. (2020). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Robins, L.N. (2016). Deviant children grown up. Baltimore: Williams &Wilkins. 

Urban, B. (2020). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu 30 

Przygotowanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach i 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, ćwiczenia -odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające, pozytywna ocena projektu. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny 

na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga 

pomocy nauczyciela ,pozytywna ocena projektu. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej 

niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy o dobrym opanowaniu zakładanych 

efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych świadczy o dobrym 

opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Rozwiązywanie problemów  świadczy o  bardzo 

dobrym opanowaniu zakładanych efektów  uczenia się. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: I, II 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marek Graczyk 

 

Dr Marek Graczyk 

Mgr Magdalena Wątrobińska 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 70 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 10 40    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć z zakresu problematyki diagnozy w tym celów 

diagnozy, jej rodzajów i funkcji i systemami diagnozy.  Zapoznanie studentów  

z etycznymi zasadami prowadzenia diagnozy. 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami diagnozy psychologicznej 

Kształtowanie postaw zgodnych z etyką psychologa jako diagnosty 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Charakteryzuje i rozróżnia modele postępowania diagnostycznego w różnych obszarach pracy 

psychologa w tym w obszarze klinicznym, edukacji i wsparcia w rozwoju.  

K_W20 

02 Postrzega i interpretuje proces diagnostyczny jako proces podejmowania decyzji (budowania i 

weryfikacji hipotez), rozumie uwarunkowania emocjonalno – poznawcze tego procesu 

K_W18 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do planowania procesu diagnostycznego  

w oparciu o wybrane założenia teoretyczne, w tym dokonuje krytycznej oceny formułowanych 

przez siebie hipotez.  

K_U02 

K_U09 

02 Wspiera proces diagnostyczny poprzez uwzględnianie indywidualności odbiorcy, oraz klarowność 

i stosowność komunikatów. 

K_U03 

K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Poddaje krytycznej analizie formułowane diagnozy oraz jest gotowy do ich zmiany w świetle 

danych i argumentów, zna ograniczenia własnej wiedzy  

i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w 

zależności od potrzeb i zmian.  

K_K01 

P_K03 

02 Dostrzega i omawia społeczną rolę psychologa diagnosty oraz jej następstwa  P_K03 

Wymagania wstępne: brak 
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Treści kształcenia: 1. Diagnoza – podstawowe zajęcia; pojęcie i przedmiot diagnozowania  

w psychologii cele diagnozy, kryteria wyróżniania diagnoz psychologicznych i 

ich rodzaje. 

2. Diagnoza genetyczna, prognostyczna, rozwojowa, fazy i procesu. 

Stygmatyzująca rola diagnozy nozologicznej. 

3. Porównanie diagnozy różnicowej, funkcjonalnej i interakcyjnej- specyfika 

sytuacji badania diagnostycznego ,rola diagnosty. Problem psychologiczny  

a proces diagnozowania. Metody ilościowe i jakościowe w diagnozowaniu. 

4. Ramy prawne w diagnozie psychologicznej 

5. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna; źródła danych diagnostycznych 

w Cattella.  

6. Model Bartona. Narzędzia diagnostyczne – model Fiske’go. 

7. Strategie analizy danych; znaczenie kompletności danych, opisywanie  

i wyjaśnianie jako kolejne fazy procesu. Opis i łączenie danych –

wypracowywanie całościowego oglądu. Symptomy i etiologia. Przedmiot 

wyjaśniania. Interpretacja kliniczna. Kryteria trafności interpretacji 

psychologicznej. Integracja danych diagnostycznych.  

8. Mechanizmy obronne  i ich wpływ na proces diagnozy. 

9. Przekazywanie wyników diagnozy – budowanie poczucia bezpieczeństwa  

w interakcji z klientem ,znaczenie treści diagnozy dla losów osoby bądź grupy 

osób badanych. 

10. Metody i techniki diagnostyczne (obserwacja, rozmowa psychologiczna, 

techniki kwestionariuszowe, techniki projekcyjne techniki projekcyjne) 

11. Case study – cel studium przypadku, definicja. 

12. Procesy uruchamiane w badaniu kwestionariuszowym. Źródła błędów 

w badaniu kwestionariuszowym – niezdecydowanie, opowiadanie 

przypadkowe, indywidualny styl odpowiadania, tendencja do zgadywania, 

czynnik aprobaty społecznej. 

13. Procesy uruchamiane podczas badania – badanie procesów poznawczych. 

14. Procesy uruchamiane podczas badania – badanie technikami projekcyjnymi. 

15. Tematyka treningu. 

16. Kompetencje komunikacyjne w procesie diagnozy trening (rodzaje pytać, 

techniki aktywnego słuchania, komunikat ja, style komunikacji). 

17. Diagnoza nozologiczna a funkcjonalna - warsztat. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykładowa, problemowa, dyskusyjna, konwersatoryjna, zespołowe rozwiązywanie 

zadania/problemu – warsztaty, symulacje dydaktyczne, trening 

Literatura 

podstawowa: 

Blythe G.S. (2015). Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki. Warszawa: PWN. 

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz-Winiewska, M. (2009) Etyka 

zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. i Borkowska, A. R. (2020). Psychologia kliniczna 

dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Paluchowski, W. J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Scholar. 

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. 

Warszawa: WAiP. 

Standardy diagnozy psychologicznej PTP. Strona internetowa: 

http://www.ptp.org.pl/oddzialy/diagnoza/index.php?content=standard. 

Stemplewska-Żakowicz, K. (2015). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

70 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do warsztatu i ćwiczeń 15 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

 dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test wiedzy) 
Prace kontrolne Projekty 

Aktywność na 

zajęciach i 
treningu 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1    x  

U2    x  

U3  x  x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% poprawnych odpowiedzi to opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, podczas warsztatów i treningu 

nabywa elementarne umiejętności konieczne instrukcje dodatkowe. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny na 

minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% poprawnych odpowiedzi opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej niż 

minimalnym poziomie. 

4 77-84% poprawnych odpowiedzi -opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym, odpowiedzi usystematyzowane, 
samodzielne. Na treningu nabywa umiejętności w stopniu dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom dobry w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Na 

treningu nabywa umiejętności w stopniu dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  

informacji. Na treningu nabywa umiejętności w stopniu  bardzo dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krasowicz-Kupis, G. i Wiejak, K. (2011). Kliniczne zastosowania skal inteligencji  

D. Wechslera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 
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Weiner, I. B., Kleiger, J. H. (2021). Psychological assessment of disordered thinking and perception. American 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk-Toruń dr Iwona Gryniuk-Toruń kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 70 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  70      5    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawami psychologicznej wiedzy odnoszącej się do różnorodnych form pomocy 

i interwencji psychologicznej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wyróżnia i omawia modele udzielania pomocy psychologicznej w różnych obszarach pracy 

psychologa w tym w obszarze klinicznym, edukacji i wsparcia w rozwoju – odróżnia rodzaje form 

pomocy psychologicznej 

K_W13 

02 Objaśnia i rozumie proces udzielania pomocy i interwencji jako proces komunikowania się i relacji 

niesymetrycznej, wyjaśnia uwarunkowania emocjonalno – poznawcze tego procesu 

K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Podejmuje efektywną relację pomocową, stosuje techniki skutecznej komunikacji, eliminuje bariery 

komunikacyjne - jest zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby 

potrzebującej pomocy; świadomy własnych mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej 

charakterystyce w stopniu, podejmuje i planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby 

osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi,  

K_U04 

K_U05 

K_U06 

02 Stosuje zasady etyczne w procesie pomocy, szanuje godność i autonomię pacjenta np. rozwijając 

kompetencje   
K_U21 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Pogłębia samoświadomość słabych i mocnych stron, zna ograniczenia własnej wiedzy  

i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; 

jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji Potrafi samodzielnie 

uzupełniać wiedzę i umiejętności w zależności od potrzeb i zmian.  

K_K12 

02 Dostrzega, rozumie i opisuje społeczną rolę psychologa oraz następstwa pomocy  

i interwencji psychologicznej 
K_K03 

 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw psychopatologii, różnic indywidualnych   
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Treści 

kształcenia: 
 Pojęcie interwencji psychologicznej - zakres pojęcia interwencja psychologiczna, 

pomoc psychologiczna i pojęć pokrewnych. Modele psychologicznej interwencji. 

Profesjonalna  

i nieprofesjonalna pomoc psychologiczna. 

 Interwencja jako celowy i intencjonalny proces wywoływania zmiany. Wymiary 

relacji pomagania. Etapy pomagania; nawiązanie kontaktu, ustalanie problemów  

i oczekiwań, kontrakt, rozwój relacji pomagania, zakończenie relacji pomocowej.  

 Podstawowe warunki podejmowania działań interwencyjnych. Rodzaj i zakres 

interwencji. Wiedza teoretyczna jako fundament dla konstruowania programów 

interwencji. Osobowościowe uwarunkowania podejmowania działań o charakterze 

profesjonalnym. Znaczenie samoświadomości psychologa w profesjonalnym 

modelu interwencji. 

 Rodzaje i formy oddziaływań psychologicznych. Prezentacja wybranych form 

interwencji. Ogólna charakterystyka rodzajów interwencji. Interwencja 

psychologiczna w wymiarze indywidualnym i grupowym. Doradztwo 

psychologiczne. Rehabilitacja psychologiczna. Interwencja kryzysowa. Prewencja i 

psychoprofilaktyka jako forma pomocy indywidualnej. 

 Interwencja psychologiczna w wymiarze klinicznym – psychoterapia. Prezentacja 

podstaw interwencji psychologicznej w paradygmatach: psychodynamicznym, 

poznawczym i neobehawioralnym, systemowym i egzystencjalno-humanistycznym. 

 Interwencja w różnych etapach życia zawodowego: poszukiwanie pracy, adaptacja 

do warunków pracy, budowanie ścieżki zawodowej i awans, kryzysy, zakończenie 

aktywności zawodowej (bezrobocie i emerytura). Działalność ekspercka 

psychologa. 

 Interwencja psychologiczna w środowisku edukacyjnym. Towarzyszenie  

i wspomaganie rozwoju jako specyficzna forma interwencji psychologicznej.  

 Interwencja na rzecz nauczyciela – treningi kompetencji, radzenie sobie ze 

specyficznymi obciążeniami zawodowymi, np. wypalenie zawodowe, współpraca  

z innymi. 

 Istota procesu pomagania; etyczne kontaktu terapeutycznego, modele i teorie 

pomagania.  Słuchanie jako podstawowa umiejętność pomagania. Typy reakcji  

a preferencje osobiste, style słuchania i odpowiadania. Aktywne słuchanie. 

Przeszkody w skutecznym słuchaniu. Kontakt wzrokowy, postawa, gestykulacja. 

Zachowania słowne: parafrazowanie, klaryfikowanie, sprawdzanie percepcji. 

Pomaganie w procesie grupowym; odzwierciedlanie treści. Odzwierciedlanie uczuć. 

Odzwierciedlanie doświadczenia. Warunki trafnego odzwierciedlania uczuć i 

doświadczenia. Konfrontowanie - opisywanie uczuć, wyrażanie uczuć, 

informowanie zwrotne. Powtarzanie, kojarzenie. Rozpoznawanie własnych uczuć 

przez wspomaganego. Zjawisko przeciw przeniesienia. Prowadzenie grupy; 

pośrednie, bezpośrednie, zadawanie pytań, ogniskowanie. 

 Interpretowanie i informowanie. Rodzaje i poziomy interpretacji (tłumaczenie, 

pytania, fantazjowanie). Informowanie (dawanie informacji, rad, sugerowanie). 

Różnice  

i podobieństwa między informowaniem i radzeniem. 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

 

Wykład definiujący omawianą problematykę, ćwiczenia warsztatowe, trening, 

symulacje –  praca indywidualna i w zespołach, przygotowanie projektów, modelowanie 

prawidłowych zachowań i modyfikacje rezultatów pracy 
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Literatura 
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Wampold, B. E. (2019). Wprowadzenie do teorii i praktyki psychoterapii. Warszawa: 
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Literatura 

uzupełniająca: 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

70 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do warsztatu – studia literaturowe 20 

Przygotowanie projektu 15 

Przygotowanie do zaliczenia  15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z oceną 

ustne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x  x x  

W2 x  x x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych mocnych i 

słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i planuje zachowania 

pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi. Korzysta ze wskazówek oraz 
informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 

3,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych mocnych i 

słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i planuje zachowania 

pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek oraz 
informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 

4 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych mocnych i 

słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym plus, Podejmuje i planuje zachowania 
pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek oraz 

informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 

4,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych mocnych i 
słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dobrym plus, Podejmuje i planuje zachowania 

pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek oraz 

informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 

5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych mocnych i 
słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu bardzo dobrym, Podejmuje i planuje zachowania 

pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek oraz 

informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 
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Nazwa przedmiotu: PSYCHOMETRIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IV 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz Dr Stanisław Wójtowicz kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 70 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 30    1 1 3    

Cel zajęć: 

 

Celem jest zapoznanie studentów z teorią psychometryczną decydującą  

o sposobie ilościowej interpretacji wyniku oraz teorią psychologiczną zakreślającą ramy interpretacyjne  wyników leżące u 
podstaw  konstrukcji testów. W ramach tego przedmiotu studenci poznają klasyczne psychometryczne kryteria doboru 

testów psychologicznych - tych stosowanych w praktyce diagnostycznej. Wiedza ta obejmuje zarównoproblematykę 

konstrukcji jak i umiejętności  stosowania testów psychologicznych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Student opisuje i charakteryzuje kryteria „dobrego” testu psychologicznego, wymienia i opisuje etapy oraz zasady 
konstrukcji testów psychologicznych, w tym ich kulturowej (językowej) adaptacji. 

K_W19 

02 Wymienia i omawia, cechy poznania naukowego za pomocą testów psychometrycznych, oraz odróżnia poznanie 

naukowe od poznania nienaukowego – zwłaszcza w odniesieniu do poznania psychologicznego. 

K_W18 

K_W15 

03 Zna aktualne pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i etyki w badaniu testowym oraz stosuje te zasady 
w własnej pracy. 

K_W23 
K_W24 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Planuje procedurę zbierania danych normalizacyjnych i opracowuje normy dla testu psychometrycznego, by mógł 
być on wykorzystywany w praktyce psychologicznej, w tym bierze pod uwagę ich trafność, rzetelność i normy 

K_U02 

02 Ocenia jakość testu psychologicznego na podstawie jego własności - rozróżnia rodzaje trafności i rzetelności 

testów psychometrycznych oraz stosuje procedury sprawdzania trafności i rzetelności 

K_U09 

K_U07 
K_U15 

03 Dobiera pozycje testowe przy konstrukcji nowego testu i sprawdza ich moc dyskryminacyjną K_U09 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Rozumie i uwzględnienia etyczne standardy badań psychometrycznych, stosuje się do nich przestrzegając zasad 

rzetelności naukowej. 

K_K08 

 

02 Jest odpowiedzialny za wykorzystywanie posiadanej wiedzy psychologicznej w sytuacjach zawodowych. K_K07 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: psychologia procesów poznawczych, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, 

psychologia społeczna  
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Test psychometryczny jako narzędzie pomiaru; definicja testu, rodzaje testów. Kryteria dobroci 

testów psychometrycznych: obiektywność, standaryzacja, rzetelność, trafność, normalizacja. 

Schemat wnioskowania psychometrycznego. 

Procedura standaryzacji; przestrzeganie zasad standaryzacji i konsekwencje. Wprowadzenie do 

teorii rzetelności testów psychologicznych. Pojęcie wyniku prawdziwego, wyniku otrzymanego 

i błędu pomiaru.  

Definicja rzetelności. Pojęcie testów równoległych. 

Rzetelność - rodzaje i techniki obliczeniowe 

Rzetelność rozumiana jako stabilność bezwzględna (technika test-retest), jako stabilność 

względna (technika testów równoległych), oraz jako zgodność wewnętrzna (metoda połówkowa, 

technika K-R 20, alfa-Cronbacha, metoda badania korelacji pozycji testowych z ogólnym 

wynikiem testu (wzór Spearmana-Browna). 

Definicja, obliczanie i interpretacja błędu standardowego pomiaru. 

Konstruowanie przedziałów ufności do porównywania wyników dwóch osób w tym samym 

teście lub dwóch wyników jednej osoby w podtestach danego testu. 

Wprowadzenie do problematyki trafności. Różne rodzaje trafności: treściowa, kryterialna 

(diagnostyczna i prognostyczna), teoretyczna. Współczynnik trafności i jego interpretacja.  

Normalizacja testów; pojęcie normy statystycznej. Typy skal: skale oparte na rozkładzie 

prostokątnym (np. skala centylowa). Skale oparte na rozkładzie normalnym; skala tenowa, 

stenowa, tetronowa, ilorazów inteligencji. 

Zasady korzystania z podręczników testowych oraz problemy etyczne związane ze stosowaniem 

testów populacja, dla jakiej przeznaczony jest test. Znaczenie informacji dotyczących próby 

standaryzacyjnej. Procedura badania testowego. Odstępstwa od procedury (możliwości i 

konsekwencje). Jak korzystać z danych na temat rzetelności (błąd standardowy pomiaru, wynik 

jako punkt i jako przedział). Zasady adaptacji kulturowej testów. Zasady przekazywania 

informacji o poziomie wykonania testu. Etyczne standardy stosowania testów (Ustawa o 

zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów). 

Warsztat 

Praca warsztatowa przygotowanie do  skonstruowania kwestionariusza, skonstruowanie 

kwestionariusza  oraz  wykonanie nim badań i opisanie go w pracy; praca grupowa 

Przygotowanie projektu zawierającego omówienie podstaw teoretycznych, budowy, etapów 

konstruowania i właściwości psychometrycznych określonego narzędzia. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, trening umiejętności w formie ćwiczeń z zastosowaniem test- ćwiczenia 

warsztatowe analiza casestudy, praca indywidualna, projekt  

Literatura 

podstawowa: 

Hornowska C. (2007). Standardy dla testów stosowanychw psychologii  

i w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Piaget J. (2006). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN. 

Aranowska E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Scolar. 

Brzeziński, J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Święcicka J. (2009). Trening koncentracji dla uczniów. Warszawa: Difin. 

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Fronczyk, K. (2009). Pychometria - podstawowe zagadnienia. Warszawa: WSFiZ. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Łaguna M. (2003). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologiczny. Lublin: Tow. Nauk. 

KUL.  

Hornowska E., Paluchowski, W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. 

Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

70 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 20 

Przeprowadzenie i opisanie badań 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1  x x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w zakresie wiedzy 

oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz Dr Stanisław Wójtowicz kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 30     1 3     

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat prawidłowych mechanizmów sporządzania opinii sądowo-

psychologicznych w aspekcie formalnym i treściowym, nabycie wiedzy klinicznej dotyczącej funkcjonowania 

człowieka a także powstawania  

i diagnozowania zachowań niezgodnych z normami prawnymi oraz zdobywają kompetencje i umiejętności 

przydatne w pełnieniu funkcji biegłego sądowego w zakresie psychologii. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wykorzystuje wiedzę psychologiczną do rozstrzygania problemów  

w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. 

K_W14 

02 Student charakteryzuje czyny karalne, omawia podstawowe uregulowania prawne dotyczące 

psychologa jako biegłego sądowego, omawia przedmiot badań psychologicznych dla potrzeb sądu i 

oczekiwań odnośnie jakości ekspertyzy. 

 

K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Planuje badania potrzebne do ekspertyzy sądowej. K_U09 

02 
Tworzy raport z badań na potrzeby postepowania sądowego K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Przeprowadza badania szanując prawa osób podejrzanych, oskarżonych i etykę zawodową. 
K_K04 

02 Jest otwarty i krytyczny w zakresie oceny własnych możliwości w sytuacji wystąpienia w roli biegłego. 
K_K09 

 

 

Wymagania wstępne: Psychologia kliniczna 
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Treści 

kształcenia: 

Psychologia sądowa - definicje 

Historia psychologii sądowej 

Biegły psycholog w postępowaniu sądowym - przepisy prawne regulujące prace psychologów sądowych 

Pojęcie wiadomości specjalnych 

Organy zlecające ekspertyzy: sądy karne, cywilne, rodzinne, opiekuńcze (nieletni - dorośli) - zróżnicowanie 

uwzględniające zakres ekspertyzy, stawiane pytania  

i kompetencje biegłych. 

Obszary funkcjonowania psychologów sądowych 

Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw 

Opinia psychologiczna w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich 

Ekspertyza psychologiczna: - zadania, zakres, przedmiot ekspertyzy, forma i treść opinii (samodzielna, kompleksowa). 

Teoretyczne podstawy wyjaśniania zachowań przestępczych, najczęściej stosowane metody, źródła informacji 

Problematyka szczegółowa: ocena osobowości podejrzanego, analiza motywacji działania, czyny dokonywane w stanach 

afektu, sytuacyjne uwarunkowania przestępstwa, czyny dokonywane w grupie, zagadnienie patologicznej motywacji 

działania, problematyka ograniczonej zdolności do samokontroli 

Opinia biegłego psychologa w sprawach karnych nieletnich 

Prawne ujęcie odpowiedzialności karnej nieletnich 

Przedmiot i zakres ekspertyzy sądowej w kontekście pytań organu procesowego 

Diagnoza procesów intelektualnych 

Ocena dojrzałości emocjonalnej i społecznej 

Ocena stopnia rozwoju psychicznego warunkującego odpowiedzialności z art. 10 kk 

Wymogi formalne opinii . 

 Projekt; Studium przypadku na podstawie samodzielnie wyszukanej literatury naukowej. 

Etapy pracy biegłego (analiza akt, planowanie badań, techniki badania, formułowanie opinii i końcowych wniosków, 

stawiennictwo w sądzie). 

Zagadnienia etyczne w pracy biegłego psychologa 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, problemowy, ćwiczenia  – studium przypadku 

Literatura 

podstawowa: 

Ackerman, M. J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. 

Gierowski, J. K., Jaśkiewicz-Obydzyńska, T. i Najda, M. (2008). Psychologia  

w postępowaniu karnym. Warszawa: Lexis. 

Czerwińska-Jakimiuk E. (2011). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska. Kraków: Wydawnictwo UP.  

Maciaszczyk P. (2010). Agresywność a asertywność młodocianych sprawców przestępstw. Tarnobrzeg: PWSZ.  

Sołtysiak T. (2010). Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy. Bydgoszcz: UKW. 

Kasparek, K. i Szpitalak, M. (2014). Psychologia sądowa wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

Lipczyński, A. (2007). Psychologia sądowa. Warszawa: Difin. 

MacFarlane, K. (2002). Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. 

Majchrzyk, Z. (2001). Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. Warszawa: Wydawnictwo IPiN. 

Stanik, J. M. (2013). Psychologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Stanik, J. M. (red.). (2005). Przestępczość nieletnich: aspekty psychospołeczne i prawne. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Stanik, J. M. (red.). (2006). Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych  

w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Stanik, J. M. i Majchrzyk, Z. (red.). (2001). Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych 

uregulowań prawnych. Katowice: Wydawnictwo Anima. 

Toeplitz-Winiewska, M. (2004). Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński i M. 

Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Rode, D., Kabzińska, J., Dukała, K. i Zalewska–Łunkiewicz, K. (2020). Kliniczna psychologia sądowa. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Stanik, J. M. i Majchrzyk, Z. (red.). (2001). Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych 

uregulowań prawnych. Katowice: Wydawnictwo Anima. 

Stanik, J. M. (red.). (2005). Przestępczość nieletnich: aspekty psychospołeczne i prawne. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Stanik, J. M. (red.). (2006). Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych   psychologicznej praktyce klinicznej i 

sądowej. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Toeplitz-Winiewska, M. (2004). Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński i M. 

Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe i przygotowanie do ćwiczeń  30 

Przygotowanie do zaliczenia  25 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x  x   

W2 x     

U1  x x x  

U2  x x x  

K1  x x x  

K2  x x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, poprawne przygotowanie 

projektu ,aktywność na zajęciach warsztatowych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, poprawne przygotowanie projektu ,aktywność na zajęciach. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi na poziomie 

dobrym. Przygotowanie projektu ,aktywność na zajęciach świadczące o umiejętności rozwiązywania 

problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o podane 

piśmiennictwo uzupełniające. Przygotowanie projektu ,aktywność na zajęciach świadczące  

o umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% Przygotowanie projektu ,aktywność na zajęciach świadczące o umiejętności rozwiązywania 

problemów w sytuacjach nowych i złożonych. zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom 

podstawowy w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY PSYCHOLOGII PENITENCJARNEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów:  

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz Dr Stanisław Wójtowicz kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 30     1 3     

Cel zajęć: 

 

Przekazywanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej. 

Wskazanie własnych możliwości i ograniczeń w pracy ze skazanymi. Przybliżenie mechanizmów 

psychologicznych w sytuacji pracy z przestępcami, ofiarami jak i świadkami przestępstw. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wykorzystuje wiedzę psychologiczną do rozstrzygania problemów związanych  

z izolacją więzienną 

K_W10 

02 Definiuje i charakteryzuje podstawowy aparat pojęciowy wykorzystywany do opisu funkcjonowania 

człowieka w sytuacji izolacji więziennej – wymienia i wyjaśnia podstawowe uregulowania prawne 

dotyczące pracy psychologa, przedmiotu jego badań i oczekiwań służby więziennej 

K_W10 

K_W03 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Planuje badania potrzebne do ekspertyzy penitencjarnej i procesu resocjalizacji; przewiduje motywy i 

konsekwencje działań osadzonych; ocenia postępy resocjalizacyjne.  

K_U27 

K_U10 

 

02 Tworzy projekt działań pomocowych na potrzeby resocjalizacji skazanego; potrafi zaprojektować 

program oddziaływań korekcyjnych oraz prognozować zachowanie osadzonych 

K_U05 

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Opisuje w jaki sposób przeprowadza się badania szanując prawa osób osadzonych i etykę zawodową K_K04 

02 Jest otwarty i krytyczny w zakresie oceny własnych możliwości w sytuacji pracy w AŚ i ZK K_K09 

 

Wymagania wstępne : Psychologia kliniczna 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe i przygotowanie do ćwiczeń  30 

Przygotowanie do zaliczenia  25 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x  x   

W2 x     

U1  x x x  

U2  x x x  

K1  x x x  

K2  x x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

Treści 

kształcenia: 

Wprowadzenie w problematykę psychologii penitencjarnej. Krótki zarys organizacji więziennictwa na 

świecie i w Polsce. Cele i zasady wykonania tymczasowego aresztowania. Cele i zasady wykonania kary 

pozbawienia wolności. Wiezienie jako instytucja totalna. Struktura systemu penitencjarnego w kontekście 

psychologicznego funkcjonowania człowieka. Kara pozbawienia wolności w kontekście funkcjonowania 

psychologicznego osadzonego. Procesy adaptacji do sytuacji uwięzienia. Izolacja więzienna jako złożona 

sytuacja trudna  Charakterystyka poszczególnych grup osadzonych w kontekście diagnozy i oddziaływań 

penitencjarnych (skazani agresywni, uzależnieni, przestępcy "przemocowi"). Zaburzenia emocjonalne, 

seksualne wśród więźniów. Rola psychologa w AŚ i ZK.  Metody diagnostyczne stosowane w systemie 

penitencjarnym. Formy oddziaływań psychokorekcyjnych w AŚ i ZK. Instytucje izolacyjne dla nieletnich. 

Rola i zadanie oddziałów terapeutycznych. Podkultura więzienna. Przygotowanie skazanych do opuszczenia 

zakładu karnego. Pomoc postpenitencjarna 

Projekt  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, problemowy, ćwiczenia warsztatowe – studium przypadku 

Literatura 

podstawowa: 

Ciosek, M. i Pastwa–Wojciechowska, B. (2016). Psychologia penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Kuć M. (2009). Skuteczność oddziaływań penitencjarnych. Lublin: KUL. 

Stanik M.J. (2013). Psychologia sądowa. Podstawy - badania – aplikacje. Warszawa: PWN. 

Stanik J. (2006). Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk 

paraprzestępczych i przestępczych. Wydawnictwo Komandor. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Niehofft, D. (2001). Biologia przemocy. Poznań: Media Rodzina. 

Kozaczuk F. (2007). Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Rzeszów: Wydawnictwo U. Rz. 

Hołyst B. (2007). Kryminologia. Warszawa.  
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, poprawne przygotowanie projektu 

,aktywność na zajęciach warsztatowych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny 

na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, poprawne 

przygotowanie projektu ,aktywność na zajęciach. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na 

więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi na poziomie dobrym. 

Przygotowanie projektu ,aktywność na zajęciach świadczące  

o umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Przygotowanie projektu, aktywność na zajęciach świadczące o 

umiejętności rozwiązywania problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% Przygotowanie projektu, a kreatywność na zajęciach świadczące  

o umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach nowych i złożonych. zakres prezentowanej wiedzy 

wykracza poza poziom podstawowy w oparciu  

o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOTERAPIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk-Toruń dr Iwona Gryniuk-Toruń  kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 100 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  100      8    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studenta z podstawowymi nurtami psychoterapeutycznymi i technikami 

oddziaływań psychoterapeutycznych. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Omawia uwarunkowania procesu terapeutycznego i charakteryzuje czynniki zmiany terapeutycznej; 

rozróżnia i opisuje klasyczne oraz aktualne pojęcia i definicje psychoterapeutyczne.  

K_W13 

02 Określa i wyjaśnia zasady właściwego doboru metod i technik oddziaływań terapeutycznych - 

wymienia i charakteryzuje główne kierunki i szkoły terapeutyczne, istotę psychoterapii, jej etapy i 

cele . 

K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Buduje i podtrzymuje relację terapeutyczną poprzez wykorzystanie praktycznych umiejętności w 

zakresie obserwacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, ustalania kontraktu, prowadzenia 

wywiadu, interwencji.  

K_U06 

 

02 Stosuje różnorodne techniki terapeutyczne w projektowanych ćwiczeniach K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Ma świadomość wpływu własnych działań na inne osoby K_K04 

02 Rozwinął kompetentną i profesjonalną postawę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych 

w relacji z osobami w kryzysie i cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych 
K_K08 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne : Psychologia kliniczna 

Treści 

kształcenia: 

1. Definicja psychoterapii.  

2. Czynniki leczące w psychoterapii indywidualnej i grupowej. 

3. Główne założenia podstawowych nurtów terapeutycznych - psychoanaliza, podejście 

psychodynamiczne, behawioralno – poznawcze, psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna, 

psychoterapia systemowa. Aktualny stan badań w psychoterapii.  

Przygotowanie projektów charakteryzujących podstawowe nurty 

4. Organizacja psychoterapii:  

 wstępna diagnoza  

 nawiązanie kontaktu  

 zawieranie kontraktu  

 fazy procesu psychoterapii  

5. Organizacja psychoterapii grupowej. Zadania i rola terapeuty grupowego oraz terapeuty w kontakcie 

indywidualnym. 

6. Podstawowe techniki w głównych nurtach psychoterapii  

 psychoanaliza (konfrontacja, klaryfikacja, interpretacja, przepracowanie) 

 terapia behawioralno-poznawcza - techniki oparte na zasadach  warunkowania klasycznego 

(desensytyzacja, terapia implozywna, awersyjne przewarunkowanie), warunkowania sprawczego 

i modelowania, terapia Becka i racjonalna terapia zachowania Maultsby'ego.  

 terapia humanistyczno-egzystencjalna - Rogers (techniki dyrektywne i niedyrektywne), terapia 

Gestalt.  

 terapia systemowa – podejście strategiczne, strukturalne, komunikacyjne, genogram.  

 techniki innych szkół psychoterapii (bioenergetyka Lowena, terapia redecyzji, terapii M. 

Ericksona.  

7. Zjawiska w psychoterapii  

 przeniesienie i  przeciwprzeniesienie  

 sojusz terapeutyczny   

 opór przed zmianą  

 uświadamianie, wgląd,  

 modelowanie, indukcja 

8. Szkolenie własna terapia i superwizja jako metoda doskonalenia umiejętności terapeutycznych. 

Metody 

dydaktyczne: 
projekty definiujące omawianą problematykę, ćwiczenia warsztatowe, drama, 

uczenie się w oparciu o doświadczanie i symulację 
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Literatura 

podstawowa: 

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz, Z. i Toeplitz-Winiewska, M. (red.). (2017). Etyka zawodu 

psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Olechnowicz H. (2006). Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci 

z dysfunkcjami więzi osobistych. Warszawa: PWN. 

Knapp H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN. 

Wrzosińska – Milska Z. (2018). Psychoterapia dziś. Warszawa: PWN. 

Mellibruda J. (2013). Siedem ścieżek integracji w psychoterapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. 

Perls F.S. (2019). Terapia Gestalt. Warszawa: PWN. 

Kubitsky J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Kubitsky J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Czabała, J. Cz. (2020). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Drat-Ruszczak, K. (2005). Szkoły i kierunki psychoterapii. W: K. Drat-Ruszczak i E. Drążkowska-

Zielińska (red.), Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica. 

Gryniuk-Toruń, I. (2009) Pomoc psychologiczna skierowana do chorego i jego otoczenia. W: K. Janowski 

i J. Gierus (red.), Człowiek chory – aspekt biopsychospołeczny (s. 77-88). Lublin: BEST PRINT. 

Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Warszawa: Eneteia. 

Herink, R. i Herink, P. R. (2012). The psychotherapy guidebook. FIDELI PUB INC. 

Kazdin, A. E. i Weisz, J. R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Pawlik, J. (red.). (2012). Psychodrama i techniki niewerbalne. Warszawa: Eneteia. 

Stricker, G. (2017). Integracja psychoterapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. 

Wachtel, P. L. (2013). Komunikacja terapeutyczna. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Yalom, I. D. i Leszcz, M. (2006). Psychoterapia grupowa. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Enright, J. (1987). Pomaganie bez oporu. Nowiny Psychologiczne, 3. 

Enright, J. (1985). Pozycje słuchania terapeutycznego. Nowiny Psychologiczne, 3.  

Gryniuk-Toruń, I. i in. (2015). Komunikacja lekarz-pacjent – praca z oporem oraz trudności w kontakcie 

z pacjentami z afazją. W: A. Prystupa, G. Nowicki (red.), Interdyscyplinarne problemy w praktyce 

medycznej. Lublin: Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne.  

Gryniuk-Toruń, I. (2014). Terapia par: formy pracy, szkoły, wskazania i przeciwwskazania. Świat 

Problemów, 12, s.120-134. 

Gryniuk-Toruń, I., Tuszyńska-Bogucka, W. (2013). Short-term dynamic psychotherapy - indications and 

contraindications based on the case study "Lonely by choice"? Current Problems of Psychiatry, 14, 3, 

135-140. 

Jakob, G., Lieb, K. i Berger, M. (2019). Trudne dialogi. Rozmowy psychiatrów i psychoterapeutów z 

pacjentami. Esteri Edra Urban & Partner. 

Parks, C. D., Tasca, G. A. (2020). The Psychology of Groups: The Intersection of Social Psychology and 

Psychotherapy Research. American Psychological Association. 

Sęk, H. (red.). (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Śliwińska, K. (2019). Wybrane aspekty etyczne w pracy psychoterapeuty na podstawie analizy przepisów, 

zbiorów zasad etycznych oraz opracowań odnoszących się do prowadzenia psychoterapii w Polsce. 

Psychologia Wychowawcza, 15, 204–214. 

Tuszyńska-Bogucka, W. i Gryniuk-Toruń, I. (2013). Displaying resistance by a group. Current Problems 

of Psychiatry, 14, 3, 129-134. 

Tummala-Narra, P. (2016). Psychoanalytic theory and cultural competence in psychotherapy. American 

Psychological Association. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

100 

Konsultacje 5 

Przygotowanie projektów  25 

Przygotowanie do ćwiczeń 40 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

Udział procentowy  

w ocenie końcowej 

     

W1 x  x x  

W2 x  x x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym. Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi. 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

3,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi. 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

4 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dobrym. Podejmuje i planuje 

zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi. Korzysta ze 

wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz 

autorefleksji 

4,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dobrym plus, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi. 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu bardzo dobrym, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi.  

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA KLINICZNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marta Kutniewska-

Kubik 

Dr Marta Kutniewska-Kubik 

Mgr Izabela Taborska 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 40     2 3     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z problematyką psychologii klinicznej jako dziedziną psychologii 

stosowanej, rodzajami diagnozy klinicznej, metodami, narzędziami psychologii 

klinicznej, zasadami i technikami rehabilitacji psychologicznej  

Kształtowanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w przypadkach zaburzeń 

zachowania 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności i rzetelności w odziaływaniach 

rehabilitacyjnych 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Stosuje terminologię używaną w psychologii klinicznej i jej subdyscyplinach K_W03 

02 Wyjaśnia i omawia zagadnienia z zakresu biologicznych podstaw psychicznego 

funkcjonowania człowieka, oraz uwarunkowań jego zaburzeń 

K_W06 

K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚ i CI: 

01 Obserwuje, wyszukuje i wyjaśnia mechanizmy zachowań odbiegających od normy 

z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji oraz metod badawczych 
K_U01 

02 Posługuje się systemami klasyfikacyjnymi ICD-10 i DSM- V w celach diagnostyki 

i rehabilitacji psychologicznej 

K_U03 

K_U16 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 W poszczególnych etapach formułowania diagnozy oraz prowadzenia rehabilitacji 

jest odpowiedzialny, obiektywny i rzetelny 
K_K03 

02 W pracy kieruje się dobrem pacjenta jako naczelną zasadą postępowania K_K06 

Wymagania wstępne:  Wiedza z zakresu psychologii poznawczej, psychologii rozwoju oraz 

podstaw diagnozy psychologicznej 
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Treści 

kształcenia: 

Psychologia kliniczna - sposoby ujmowania i definiowania psychologii klinicznej. 

Modele psychologii klinicznej.  Normalność a zdrowie i choroba. Klasyfikacje 

zaburzeń psychicznych ICD-10, DSM -IV i DSM - 5 

Zadania realizowane przez psychologa klinicznego.  

Różne uwarunkowania zaburzeń zachowania (genetyczne, biochemiczne, 

psychofizjologiczne, psychologiczne i społeczne) 

Zaburzenia wieku rozwojowego : FAS, ADHD, autyzm, mutyzm, upośledzenie 

umysłowe 

Neuropsychologia jako subdyscyplina psychologii klinicznej 

Schorzenia CUN oraz metody diagnostyczne stosowane przy ich rozpoznawaniu 

Zaburzenia o podłożu organicznym: 

- choroba altzheimera 

- choroba Picka 

- padaczka 

- schorzenia degeneracyjne ( związane z wiekiem ) 

- kierunki i perspektywy rozwoju psychologii klinicznej 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład 

online,  dyskusja, pogadanka, metoda problemowa,  pokaz – obserwacja, metoda zajęć 

praktycznych, praca z tekstem, studium przypadków, metoda sytuacyjna, opis 

Literatura 

podstawowa: 

Bednarek, D. (2020). Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Borkowska, A. i Domańska, Ł. (2016). Neuropsychologia kliniczna dziecka. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Butcher, J., Hooley, J. M. i Mineka, S. (2020). Psychologia zaburzeń DSM - 5. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Cierpiałkowska, L. i Sęk, H. (2020). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Pąchalska, M. (2020). Neuropsychologia kliniczna. Procesy poznawcze  

i emocjonalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Budzińska, A. (2020). Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla 

terapeutów i rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Carter, Ch. R. (2020). ADHD/ADD. Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos. Warszawa: 

PZWL. 

Falender, C. A. i Shafranske, E. P. (2021). Clinical Supervision: A competency-based 

approach. American Psychological Association. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. i Borkowska, A. R. (2020). Psychologia 

kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Morrison, J. i Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Kraków: 

Wydawnictwo UJ. 

Prokopiak, A. (2020). Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Lublin: 

Wydawnictwo UMCS. 

Ron, M. A. i David, A. S. (red.). (2017). Disorders of brain and mind. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

60 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Przygotowanie  do zaliczenia 20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach 

nowych i złożonych. Posługuje się podstawowym słownictwem w języku angielskim dot. 

prezentowanych treści. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Posługuje się swobodnie  

słownictwem w języku angielskim dot. prezentowanych treści. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PSYCHIATRII 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów:IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Barbara Lelonek Dr Barbara Lelonek kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

50      4      

Cel zajęć: 

 

Poznanie istoty chorób i zaburzeń psychicznych oraz możliwości diagnostyki  

i terapii. 

Przygotowanie do rozpoznawania, planowania i realizacji profesjonalnej opieki nad 

osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

Przygotowanie do nawiązania terapeutycznego kontaktu z chorym psychicznie i do  

udziału w leczeniu chorego. 

Kształtowanie postaw zawodowych i etycznych wobec chorych z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Opisuje etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych K_W12 

02 Omawia możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu 

nerwowego 

K_W13 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Gromadzi informacje, przeprowadza diagnostykę różnicową w oparciu o kryteria 

systemów klasyfikacyjnych 

K_U16 

02 Przewiduje skutki wytyczonego postępowania z pacjentem  o określonych 

zaburzeniach psychicznych 

K_U02 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu 

K_K12 

02 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. K_K07 

 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologicznych podstaw funkcjonowania psychiki człowieka 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do  zaliczenia  20 

Studia literaturowe  25 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Podstawy teoretyczne współczesnej psychiatrii. Biologiczne mechanizmy stresu.  

Definicja zdrowia psychicznego, klasyfikacje zaburzeń psychicznych wg. dwóch 

systemów klasyfikacyjnych DSM-IV oraz ICD-10, Klasyfikacja objawów 

psychopatologicznych. Poszczególne grup zaburzeń: zaburzenia osobowości, 

zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, schizofrenia, 

zaburzenia nastroju, organiczne zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychiczne i 

zaburzenia . zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych, 

zaburzenia rozwoju, zaburzenia jedzenia. Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Psychogeriatria. Zaburzenia osobowości. Farmakoterapia. Psychoterapia. 

Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce  

Zagadnienia prawne i etyczne. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, studia literaturowe 

Literatura 

podstawowa: 

Łojek E., Bolewska A., Okuniewska H. (2014). Studia z neuropsychologii klinicznej. 

Warszawa: UW. 

Grzesiuk L. (2010). Psychoterapia. Warszawa: ENETEIA. 

Grabski, B. (2015). Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, 

psychologów i psychoterapeutów. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Jarema M. (2016). Psychiatria dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo PZWL. 

Marwick K.C. (2018).Course psychiatry. Wydawnictwo: Elsevier. 

Rybakowski J. Pużyński,S. i Wciórka J. (2020).Psychiatria. Wrocław: Wydawnictwo Edra 

Urban &Partner. 

Rybakowski, J. Rybakowski, F. (2012) .Psychiatria dla studentów. Wrocław: Wydawnictwo 

Edra Urban &Partner. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Shawn, Ch.S. (2016).Psychiatricinterviewing. Wydawnictwo: Elsevier. 

Suszek, H., Grzesiuk,L.,Styła, R. i Krawczyk, K. (2017). Kto i w jaki sposób prowadzi 

psychoterapię w Polsce. Psychiatria, 14, 2, 90-100. 

Imielski W. (2010). Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Warszawa: PWN.  
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  

(pisemne ) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1 x     

K2 x   x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o podane 

piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i złożonych.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY NEUROLOGII 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Prof. dr hab. Maria 

Pąchalska 
Prof. dr hab. Maria Pąchalska kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

50      4      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z  patomechanizmem i obrazem klinicznym najczęstszych chorób 

neurologicznych. Zapoznanie z metodami diagnozowania i leczenia  

w neurologii. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg leczenia, rokowanie  

w schorzeniach układu nerwowego 

K_W06 

02 Różnicuje etiopatogenezę zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, 

zaburzeń neuro- rozwojowych 

K_W06 

03 Wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób układu 

nerwowego i grożących powikłań 

K_W06 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki  

w różnym wieku i stanie zdrowia 

K_U14 

02 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo- pielęgnacyjnego 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu 

K_K12 

02 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej u pacjenta. K_K08 

Wymagania wstępne: Wiadomości  z zakresu podstaw biologicznego funkcjonowania psychiki 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

  

Przygotowanie do  zaliczenia  20 

Studia literaturowe  25 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  

(pisemne ) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1 x     

K2 x   x  

Treści 

kształcenia: 

 

 
 

 

Metody diagnostyczne stosowane w neurologii. 

Etiopatogeneza podstawowych zaburzeń neurologicznych. 

Chorobymózgupochodzenianaczyniowego(udarniedokrwiennyikrwotoczny– różnicowanie). Urazy mózgu. 

Choroby zakaźne układu nerwowego 

Uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych. Zapalenia wielonerwowe. 

Migrena i inne bóle głowy. 

Diagnostyka i terapia chorób demielinizacyjnych. Choroby układu pozapiramidowego 

Choroby mięśni(miopatie, miastenia). 

Padaczka podział, etiologia, typy napadów, postępowanie. Zaburzenia czucia, ,napięcia mięśniowego w praktyce 

klinicznej. 

Zaburzenia neurorozwojowe. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, informacyjny, studia literaturowe 

Literatura 

podstawowa: 

Pąchalska M. (2007). Neurpsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.1. Warszawa: PWN. 

Pąchalska M. (2007). Neurpsychologia kliniczna. Urazy mózgu, t.2. Warszawa: PWN. 

Cheng- Ching, E. (2011). Neurologia clinica. Wydawnictwo: Wolters-Kluwer. 

Kozubski, W. iLiberski,P. (2020).Neurologia (tom 1 i 2). Warszawa: Wydawnictwo PZWL. 

Louis, E.D., Mayer, S.A. i Rowland, L.P. (2018). Merritt Neurologia. Wrocław: Edra Urban & Partner. 

Steinborn, B. (2020). Neurologia wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo PZWL. 

Stępień, A. (2019). Neurologia.Warszawa: Wydawnictwo PZWL. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Pąchalska M., Kropotov D.J., Bożydar L.J. Kaczmarek. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN. 

Goldstein, E. (2018).Cognitive psychology. W.W. Norton & Co. 

Michałowska, M. i Fiszer, U. (2018).Współczesna neurologia. Warszawa: Wydawnictwo PZWL. 

Toraj,W. (2020).Neurologia w pytaniach i odpowiedziach. Wrocław: Edra Urban & Partner. 

Siegel, D. J. (2012).Pocket guide to interpersonal neurobiology. WW Norton & Co. 
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*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  MÓZGOWE MECHANIZMY PROGRAMOWANIA MOWY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Jolanta Góral-

Półrola  

dr hab. Jolanta Góral-Półrola /             

mgr Monika Romaniec 
kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30     1 2     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z wiedzą w zakresie  przyczyn, mechanizmów i charakterystyki zaburzeń 

mowy i komunikowania się wynikających z uszkodzenia i dysfunkcji ośrodkowego 

układu nerwowego, diagnozy osób z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje teorię zaburzeń mowy oraz stosuje naukową terminologię K_W29 

02 Dysponuje wiedzą na temat czynników warunkujących rozwój mowy  

i języka, w normie i patologii – omawia i interpretuje zagadnienia z nim związane. 

K_W29 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Rozpoznaje zaburzenia językowe, mowy i procesu komunikacji, wskazuje na ich etiologię K_U26 

02 
Opracowuje program terapii adekwatny do danego zaburzenia 

K_U20 
K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się K_K12 

 

02 Przestrzega tajemnicy zawodowej, praw pacjenta, w tym prawa  do rzetelnej informacji na temat proponowanego 
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 

K_K03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne : 

wiedza z gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej, wiedza o człowieku na poziomie szkoły średniej  

Treści 

kształcenia: 

1. Mowa i procesy językowe: 

a. Psychologiczna organizacja mowy: formy mowy ekspresyjnej i impresyjnej; mowa a myślenie; funkcje mowy. 

b. Mózgowa organizacja mowy: dane kliniczne (rola obszarów korowych  

i podkorowych w regulacji funkcji językowych, wieloznaczność funkcjonalna klasycznych obszarów mowy, 

rezultaty technik neuroobrazowania), badania eksperymentalne – fazy aktywności językowej a aktywność 

mózgu (neuronalne podstawy przetwarzania semantycznego, nadawania i odbioru mowy). 

2. Zaburzenia afatyczne i nieafatyczne zaburzenia mowy:  

a. Kryteria i klasyfikacje zaburzeń językowych (wprowadzenie w problematykę). 

b.  Charakterystyka zespołu objawów w afazjach korowych, podkorowych  

i transkorowych; afazja skrzyżowana - mechanizm i objawy. Analiza mechanizmów afazji akustyczno-

gnostycznej, akustyczno - mnestycznej, kinestetycznej, kinetycznej, dynamicznej, semantycznej i amnestycznej 

(charakterystyka istoty zaburzeń – tzw. deficytu pierwotnego i jego konsekwencji - tzw. deficytu wtórnego), 

c. Nieafatyczne zaburzenia mowy: mechanizmy i charakterystyka deficytu  

w przypadku uszkodzeń prawej półkuli mózgu- Mutyzm akinetyczny, adynamia mowy, apraksja mowy, 

zaburzenia mowy i języka towarzyszące  uszkodzeniom prawej półkuli mózgu – wprowadzenie w zagadnienie 

– wprowadzenie w zagadnienia  

d. Trudności w komunikacji językowej osób ze schorzeniami otępiennymi 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, film, klasyczna metoda problemowa, konsultacje, metoda 
przypadków, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, opowiadanie, pokaz z użyciem komputera 

Literatura 

podstawowa: 

Chantsoulis, M., Półrola, P., .Góral-Półrola, J., Hajdukiewicz, A., Supiński, J., Kropotov, J. D. i Pąchalska, M. (2017). 

Application of ERPs neuromarkers for assessment and treatment of a patient with chronic crossed aphasia after severe TBI 

and long-term coma – Case Report. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24, 1, 141-147. 

Gaweł, K. i Węsierska, K. (2018). Zaburzenia płynności mowy. Warszawa: Wydawnictwo Harmonia. 

Góral-Półrola, J. i Tarkowski, Z. (2012). Patologia mowy. Zarys koncepcji. W: J. Góral-Półrola, B. Walasek-Jarosz (red.), 

Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki. Kielce: Oficyna Wydawnicza WSETiNS. 

Góral-Półrola, J., Półrola, P., Mirska, N., Mirski, A., Herman-Sucharska, A., Pąchalska, M. (2016). Augmentiv and 

Alternativ Communication (ACC) for the patient with a nonfluent/agrammatic variant of PPA in the mutism stage. Annals 

of Agricultural and Environmental Medicine, 23, 1, 171–181. 

Panasiuk, J. (2020). Język a komunikacja w afazji. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Pąchalska, M. (2003). Afazjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Gałkowski, T. i Jastrzębowska, G. (red.). (2003). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Opolskiego. 

Grabias, S. (2001). Perspektywy opisu zaburzeń mowy. W: S. Grabias (red.),  Zaburzenia mowy. Mowa, teoria i praktyka. 

Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Katarzyńska-Mania, L. (2006). Profilaktyka i rehabilitacja głosu mowy. Zielona Góra: Wydawnictwo UZ. 

Subhash, B. (2017). Neuroscience for the Study of Communicative Disorders. Lippincott Williams and Wilkins.  

Woźniak, T. (2007). Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

http://aaem.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1232770
https://www.enbook.pl/catalog/product/view/id/2512220?gclid=Cj0KCQiAyoeCBhCTARIsAOfpKxjft0HFgkQUKv54axfq9nJXRzQyUcyKqj8kfbMxkaV5bZinpg-_ORIaAgfhEALw_wcB/#/dfclassic/query_name=match_and&query=Lippincott%20Williams%20and%20Wilkins
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń 25 

Przygotowanie do zaliczenia  5 

Przygotowanie do egzaminu 5 

Godziny razem: 90 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (ustny) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i 

złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  TEORIA ZABURZEŃ MOWY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Jolanta Góral Półrola 
dr hab. Jolanta Góral-Półrola /             

mgr Monika Romaniec 
kierunkowe 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 3 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30     1 2     

Cel zajęć: 

 

Podczas zajęć studenci poznają różne definicje mowy, działy logopedii, procedury  

i etapy postępowania logopedycznego, a także typologię zaburzeń  mowy. Poznaje 

znaczenia języka jako narzędzia poznawania świata, komunikacji i udziału w życiu 

społecznym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Dysponuje wiedzą o właściwej terminologii związanej z teorią zaburzeń mowy  

i potrafi adekwatnie ją stosować.  

K_W29 

02 Analizuje, interpretuje i omawia czynniki warunkujące rozwój języka i zachowań 

językowych 

K_W29 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Posługuje się aktualnymi terminami związanymi z teorią zaburzeń mowy; 

analizuje i porównuje różne definicje mowy i wskazuje na ich zalety. 
K_U04 

02 Opisuje różnorodne zaburzenia mowy z uwzględnieniem objawów  

i przyczyn tych zaburzeń. 

K_U20 

K_U26 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się K_K12 

02 Prezentuje postawę otwartą na współpracę z innymi specjalistami K_K03 

 

Wymagania wstępne : wiedza z gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej, wiedza  

o człowieku na poziomie szkoły średniej 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń 25 

Przygotowanie do zaliczenia  5 

Przygotowanie do egzaminu 5 
Godziny razem: 90 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3 

 

Treści 

kształcenia: 

Język w zachowaniach ludzkich - poznawcza i interakcyjna rola języka. Istota języka  

w ujęciu strukturalnym , generatywnym i socjolingwistycznym.  

Problematyka definicji mowy. Równoważność mowy z pojęciem zachowań językowych (czynności 

poznawcze, komunikacyjne, socjalne i grupotwórcze) Rodzaje kompetencji uczestniczących w procesie 

komunikacji.  

Wymagane sprawności (procesy biologiczne i czynności umysłu) do opanowania kompetencji.  

Przegląd klasyfikacji zaburzeń językowych, ich szczegółowe omówienie  

i przedstawienie koncepcji opisu zaburzeń mowy: przyczynowej, objawowej i procedur logopedycznych.  

Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy.  

Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi kompetencjami: głuchota  

i niedosłuch, alalia i dyslalia (w związku z niewłaściwie funkcjonującym słuchem fonematycznym), 

oligofazja (w wyniku upośledzenia umysłowego), autyzm (całościowe zaburzenie rozwoju), alalia 

prolongata i niedokształcenie mowy o typie afazji. (prezentacja i omówienie nagrań).  

Zaburzenia mowy związane z trudnościami realizacyjnymi przy zdobytych kompetencjach: dysglosja 

(mowa laryngektomowanych; rozszczep podniebienia i/lub wargi górnej; ankyloglosja; wady zgryzu; mowa 

osób z innymi anomaliami w budowie narządów mowy), jąkanie i inne zaburzenia tempa, melodii i rytmu 

wypowiedzi, anartria i dyzartria (w związku z porażeniami mózgowymi). (prezentacja i omówienie nagrań)  

Zaburzenia związane z rozpadem systemu komunikacyjnego: afazja i pragnozja  

(w związku z miejscowymi uszkodzeniami mózgu), schizofazja (w związku z zaburzeniami czynności 

psychicznych), zaburzenia mowy w otępieniu typu alzheimerowskiego i innego typu w związku z 

rozsianymi uszkodzeniami mózgu.  

Analiza zachowań komunikacyjnych warunkowanych poszczególnymi zaburzeniami czynności 

biologicznych i psychicznych. 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna ,film ,klasyczna metoda problemowa, konsultacje, metoda 

przypadków, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, opowiadanie, pokaz z użyciem komputera 

Literatura 

podstawowa: 

Kaczmarek B. (2004). Mózgowe mechanizmy formowania wypowiedzi słownych. Lublin: UMCS. 

Chantsoulis, M., Półrola, P., Góral-Półrola, J., Hajdukiewicz, A., Supiński,  

J., Kropotov, J. D. i Pąchalska, M. (2017). Application of ERPs neuromarkers for assessment and treatment 

of a patient with chronic crossed aphasia after severe TBI and long-term coma – Case Report. Annals of 

Agricultural and Environmental Medicine, 24, 1, 141-147. 

Gałkowski, T. i Jastrzębowska, G. (red.). (2003). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego. 

Góral-Półrola, J. i Tarkowski, Z. (2012). Patologia mowy. Zarys koncepcji. W:  

J. Góral-Półrola, B. Walasek-Jarosz (red.), Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki. Kielce: Oficyna 

Wydawnicza WSETiNS. 

Góral-Półrola, J., Półrola, P., Mirska, N., Mirski, A., Herman-Sucharska, A.  

i Pąchalska, M. (2016). Augmentiv and Alternativ Communication (ACC) for the patient with a 

nonfluent/agrammatic variant of PPA in the mutism stage. Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine, 23, 1, 171-181. 

Grabias, S. (2001). Perspektywy opisu zaburzeń mowy. W: S. Grabias (red.),   Zaburzenia mowy. Mowa, 

teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Woźniak, T. (2007). Język. Interakcja. Zaburzenia mowy. Metodologia badań. Lublin: Wydawnictwo 

UMCS. 

http://aaem.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1232770
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o 

podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i 

złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o 

samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  DIAGNOZA OSOBOWOŚCI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

mgr Izabela Taborska mgr Izabela Taborska KIERUNKOWY 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 7 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  60      7    

Cel zajęć: 

 

Podczas zajęć studenci poznają procedury stosowania narzędzi do pomiaru osobowości 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Omawia i stosuje terminologię związaną z teoriami osobowości; wymienia  

i charakteryzuje znane w psychologii teorie osobowości. 

K_W08 

02 Dysponuje wiedzą na temat wybranych narzędzi pomiaru osobowości – potrafi je 

wymienić, scharakteryzować i dopasować do potrzeb diagnostycznych. 

K_W08 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Posługuje się kwestionariuszami do pomiaru osobowości 

K_U09 

K_U27 

02 
Dokonuje interpretacji psychologicznej testów osobowości 

K_U27 

K_U17 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się K_K12 

02 Prezentuje postawę etyczną w kontakcie z badanym; okazuje szacunek i 

zrozumienie dla potrzeb klienta. 
K_K03 

 

 

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych 
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Treści 

kształcenia: 

Tematyka warsztatu 

Samoopisowe kwestionariusze osobowości.  

Specyfika kwestionariusza jako metody zbierania informacji o osobowości człowieka 

przez wykorzystanie samoopisu zachowania. 

Stosowanie kwestionariuszy w badaniach: naukowych, diagnostycznych, 

zawodoznawczych i klinicznych (diagnoza nozologiczna, diagnoza przesiewowa, 

diagnoza wzorów zachowania). Dwie formy przewidywania zachowania na podstawie 

wyników kwestionariuszowych predykcja kliniczna, statystyczna (odwołanie do norm 

aktuarialnych) – zalety i wady.  

Cztery grupy problemów związanych z pomiarem kwestionariuszowym (oraz sposoby, 

którymi można im zapobiegać):  

1. Problem rozumienia i interpretowania treści pytań kwestionariuszowych;  

2. Problem oceny zachowania przy odpowiadaniu na pozycje kwestionariusza;  

3. Problem dopasowania formatu odpowiedzi do treści pytań i do preferencji osób  

4. badanych;  

5. Problem poza treściowych wyznaczników odpowiedzi, tj. stylów 

odpowiadania (warunki zaistnienia stylów odpowiadania, typy stylów), 

symulacji (rodzaje  

i przykłady skal kontrolnych, kwestia manipulowania instrukcją), dysymulacji 

(związek dysymulacji ze zmienną aprobaty społecznej, wymiary zmiennej 

aprobaty społecznej, „sprawianie wrażenia” „samooszukiwanie”, procedury 

dotyczące zmniejszania wpływu aprobaty społecznej na odpowiedzi stosowane 

na etapach: formułowania pozycji, budowy kwestionariusza, badań 

właściwych). Co uzasadnia stosowanie kwestionariusza jako metody 

badawczej – zalety podejścia kwestionariuszowego;  

6. Trafność, czyli określanie obszaru zastosowań testu;  

7. Trzy strategie konstrukcji kwestionariuszy osobowości: teoretyczna, 

zewnętrzna (kryterialna), indukcyjna. Różnice pomiędzy strategiami, wady  

i zalety poszczególnych strategii konstrukcyjnych. Analiza teorii, treściowy 

dobór wskaźników, ustalenie trafności treściowej (definicyjnej) jako kluczowe 

etapy konstruowania testu strategią teoretyczną (dedukcyjną);  

8. Trafność treściowa a inne rodzaje trafności (kryterialna – diagnostyczna, 

prognostyczna; teoretyczna; fasadowa); 

9. Metoda sędziów kompetentnych a trafność treściowa. Podstawowe pojęcia: 

operacjonalizacja mierzonej zmiennej, uniwersum treści, reprezentatywność „ 

próbki zachowania”. Ocen a zgodności treści pozycji testowych z przyjętymi 

założeniami definicyjnymi metodą zgodności sędziów kompetentnych. Treść 

instrukcji dla sędziów kompetentnych. Obliczanie wskaźnika W Kendalla, 

ocena istotności statystycznej współczynnika, ocena kryterium dobroci 

poszczególnych pozycji testowych; 

10. Psychometryczny status technik projekcyjnych: Podstawowe założenia metod 

projekcyjnych. Hipoteza projekcyjna. Typy i przykłady technik projekcyjnych 

na podstawie taksonomii Lindzeya (techniki projekcyjne: skojarzeniowe, 

konstrukcyjne, uzupełniania, ekspresyjne, porządkujące i selekcyjne). Mocne  

i słabe strony stosowania technik projekcyjnych. Zmienne obniżające trafność 

technik projekcyjnych (wpływ osoby przeprowadzającej badanie i wpływ 

sytuacji, nastawienie osoby badanej, symulacja w technikach projekcyjnych, 

techniki projekcyjne a zmienna aprobaty społecznej, interpretacja wyników  

a poziom doświadczenia diagnosty, problem projekcji badającego); 

11. Wykonanie badania trzema technikami do badania osobowości  

i przygotowanie projektu analizy wyników i opinii. 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna, konsultacje, metoda przypadków, 

objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, pokaz z użyciem komputera 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  50 

Przygotowanie badań, przeprowadzenie  i projekt analizy wyników ,miar 

porównawczych i interpretacja  

40 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 175 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 7 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x x x  

U2  x x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

Literatura 

podstawowa: 

Szuman S. (2014).  Osobowość i charakter. Warszawa: PWN. 

Byra S. (2009). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie  

ze stresem przez studentów I roku. Lublin: UMCS.  

Meams D. (2010). Terapia skoncentrowana na osobie. Karków: UJ.  

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Huprich, S. (2015). Personality disorders: Toward theoretical and empirical 

integration in diagnosis and assessment. American Psychology Association. 

Lilienfeld, S., Wood, J. i Garb, H. (2002). Status naukowy technik projekcyjnych. 

Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Paris, J. (2015). A concise guide to personality disorders. American Psychology 

Association. 

Zawadzki, B. (2002). Kwestionariusze osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. 

Podręcznik akademicki (t. 1, s. 469-490). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Cierpiałkowska C. (2004) Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań: Wydawnictwo 

Naukowe UAM.  

Brzeziński, J. (2000). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, podczas warsztatów odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające, przygotowanie projektu na dostatecznym poziomie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela, przygotowanie projektu na poziomie dostateczny plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące o umiejętności stosowania testów i 

rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące o umiejętności stosowania testów i 

rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo dobrym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów bardzo dobre  świadczące o umiejętności 

stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie projektu zakres 

prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  

źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  DIAGNOZA TEMPERAMENTU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk- Toruń dr Iwona Gryniuk- Toruń kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 7 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  60      7    

Cel zajęć: 

 

Podczas zajęć studenci poznają procedury stosowania narzędzi do pomiaru temperamentu 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Omawia i stosuje terminologię związaną z teoriami temperamentu; wymienia i charakteryzuje 

znane w psychologii teorie temperamentu. 

K_W10 

02 Dysponuje wiedzą na temat wybranych narzędzi pomiaru temperament – potrafi je wymienić, 

scharakteryzować i dopasować do potrzeb diagnostycznych. 

K_W10 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Potrafi posługiwać się sprawnie kwestionariuszami do pomiaru temperamentu 

K_U09 

K_U27 

02 

Potrafi dokonać trafnej interpretacji psychologicznej testów temperamentu 

K_U09 

K_U27 

K_U17 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się K_K12 

02 Prezentuje postawę etyczną w kontakcie z badanym K_K08 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne : wiedza z gramatyki języka polskiego na poziomie szkoły średniej, wiedza  o człowieku na 

poziomie szkoły średniej 

Treści 

kształcenia: 

Samo opisowe kwestionariusze temperamentu.  

Specyfika kwestionariusza jako metody zbierania informacji o zachowaniach człowieka przez wykorzystanie 

samo opisu zachowania. 

Stosowanie kwestionariuszy w badaniach: naukowych, diagnostycznych, zawodoznawczych i klinicznych 

(diagnoza nozologiczna, diagnoza przesiewowa, diagnoza wzorów zachowania). Dwie formy przewidywania 

zachowania na podstawie wyników kwestionariuszowych predykcja kliniczna, statystyczna (odwołanie do 

norm aktuarialnych) – zalety i wady.  

Cztery grupy problemów związanych z pomiarem kwestionariuszowym (oraz sposoby, którymi można im 

zapobiegać):  

1. Problem rozumienia i interpretowania treści pytań kwestionariuszowych;  

2. Problem oceny zachowania przy odpowiadaniu na pozycje kwestionariusza;  

3. Problem  dopasowania formatu odpowiedzi do treści pytań i do preferencji osób badanych;  

4. Problem poza treściowych wyznaczników odpowiedzi, tj. stylów odpowiadania (warunki 

zaistnienia stylów odpowiadania, typy stylów), symulacji (rodzaje i przykłady skal kontrolnych, 

kwestia manipulowania instrukcją), dysymulacji (związek dysymulacji ze zmienną aprobaty 

społecznej, wymiary zmiennej aprobaty społecznej, „sprawianie wrażenia”, „samooszukiwanie”, 

procedury dotyczące zmniejszania wpływu aprobaty społecznej na odpowiedzi stosowane na 

etapach: formułowania pozycji, budowy kwestionariusza, badań właściwych). Co uzasadnia 

stosowanie kwestionariusza jako metody badawczej – zalety podejścia kwestionariuszowego.  

5. Trafność, czyli określanie obszaru zastosowań testu. Trzy strategie konstrukcji kwestionariuszy 

temperamentu: teoretyczna, zewnętrzna (kryterialna), indukcyjna. Różnice pomiędzy strategiami, 

wady i zalety poszczególnych strategii konstrukcyjnych. Analiza teorii, treściowy dobór 

wskaźników, ustalenie trafności treściowej (definicyjnej) jako kluczowe etapy konstruowania testu 

strategią teoretyczną (dedukcyjną).  

6. Trafność treściowa a inne rodzaje trafności (kryterialna – diagnostyczna,  prognostyczna; 

teoretyczna; fasadowa).  

7. Metoda sędziów kompetentnych a trafność treściowa. Podstawowe pojęcia: operacjonalizacja 

mierzonej zmiennej, uniwersum treści, reprezentatywność „próbki zachowania”. Ocena zgodności 

treści pozycji testowych z przyjętymi założeniami definicyjnymi metodą zgodności sędziów 

kompetentnych. Treść instrukcji dla sędziów kompetentnych. Obliczanie wskaźnika W Kendalla, 

ocena istotności statystycznej współczynnika, ocena kryterium dobroci poszczególnych pozycji 

testowych.  

8. Wykonanie badania kwestionariuszem temperamentu i przygotowanie projektu opinii – testy FCZ-

KT(R)R, PST, EAS 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna, konsultacje, metoda przypadków, objaśnienie lub 

wyjaśnienie, opis, pokaz z użyciem komputera. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  50 

Przygotowanie badań, przeprowadzenie  i projekt analizy wyników ,miar porównawczych i interpretacja  40 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 175 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 7 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie (pisemne) Prace kontrolne Projekty 
Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x x x  

U2  x x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, podczas warsztatów odpowiedzi chaotyczne, konieczne 

pytania naprowadzające, przygotowanie projektu na dostatecznym poziomie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny na 

minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, wymaga niewielkiej 

pomocy nauczyciela, przygotowanie projektu na poziomie dostateczny plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej niż 

minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, odpowiedzi usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie 
problemów  dobre  świadczące  

o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym,  odpowiedzi usystematyzowane, samodzielne. 
Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. 

Dobre przygotowanie projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo dobrym,  odpowiedzi usystematyzowane, samodzielne. 

Rozwiązywanie problemów bardzo dobre  świadczące o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. 

Dobre przygotowanie projektu zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie 
zdobyte naukowe źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

Literatura 

podstawowa: 

Meams D. (2010). Terapia skoncentrowana na osobie. Karków: UJ. 

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Lilienfeld, S., Wood, J. i Garb, H. (2002). Status naukowy technik projekcyjnych. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Ganiban, J. M. i Saudino, K. J. (red.). (2020). Behavior genetics of temperament and personality. Springer-Verlag New 

York Inc. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Zawadzki, B. (2002). Kwestionariusze osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 

469-490). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  DIAGNOZA INTELIGENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Mgr Magdalena 

Wątrobińska 
Mgr Magdalena Wątrobińska kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 7 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  80      7    

Cel zajęć: 

 

Wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności  w zakresie diagnozowania poziomu funkcjonowania 

intelektualnego poszczególnych oraz funkcji poznawczych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Dysponuje wiedzą z zakresu diagnozy i stosowania testów do pomiaru inteligencji dzieci i młodzieży 

– wymienia, charakteryzuje i rozróżnia modele postępowania diagnostycznego, uwzględniając 

złożony charakter diagnozy psychologicznej. 

K_W20 

02 Wymienia i opisuje podstawowe i zaawansowane  metody diagnozy psychologicznej w zakresie 

pomiaru testowego inteligencji dzieci i młodzieży. 

K_W19 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Planuje i przeprowadza proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną, aż po 

wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Stosuje podstawowe narzędzia diagnozy 

psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego sposobu pomiaru. Potrafi ocenić 

wartość adaptacji narzędzia. 

K_U09 

K_U15 

02 
Analizuje i interpretuje wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z 

zakresu psychologii. 

K_U27 

K_U10 

 

03 
Sporządza raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Nawiązuje kontakt z 

osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów. 

K_K07 

K_K03 

02 Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione oraz szanuje poufność 

wyników diagnozy. 
K_K08 
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Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych i podstaw diagnozy 

psychologicznej 

Treści 

kształcenia: 

Pierwszy test inteligencji Bineta – jego znaczenie w pomiarze inteligencji  

Iloraz inteligencji jako miara inteligencji – historia pojęcia 

Skala inteligencji Wechslera – jej podstawy teoretyczne, geneza powstania. Skala inteligencji Wechslera 

w wersji dla dzieci WISC-R, zasady badania, wykorzystanie w diagnozie dzieci  

Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie klinicznej – wybrane zagadnienia 

Skala Wechslera na tle innych metod badania inteligencji. Zalety i ograniczenia skali Wechslera – 

podsumowanie. CFT 1-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana przez 

Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda- podstawy teoretyczne zasady badania i obliczania wyników. CFT 

20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we 

współpracy z B. Weiβem . Zasady badania obliczanie wyników i ich interpretacji. Test Stanford Binet 5 – 

podstawy teoretyczne, kompetencjie potrzebne do prowadzenia badań. 

Skala Leitera P-93 zasady badania i interpretacji. 

Grupowe badanie testem Matryc Ravena – wersja standard.  

Test Matryc Ravena – podstawy teoretyczne, własności psychometryczne, wersje. Obliczanie i 

interpretacja otrzymanych wyników 

Test Matryc Ravena – prezentacja pozostałych wersji testu i ich zastosowanie.  

Testy Rozumienia Słów jako miara zdolności reprodukcyjnych. Badanie TRS wersją dla 

zaawansowanych. Prezentacja dwóch wersji testu.  

Rodzaje zadań stosowanych w testach inteligencji. 

Znaczenie wyników psychometrycznych w diagnozie psychologicznej, najczęstsze źródła błędu pomiaru.  

Test Percepcji Wzrokowej Bentona jako przykład narzędzia pomiaru zdolności szczegółowych.  

Zasady badania, przeprowadzenie badań w podgrupach. Interpretacja wyników przykładowego badania 

(w podgrupach)  

Trening umiejętności diagnozy np. testem CFT1-R,CFT-20R 

Projekt – Opis badania , obliczanie wyników i raport z badań 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna  , konsultacje, metoda przypadków, objaśnienie lub 

wyjaśnienie, opis, pokaz z użyciem komputera 

Literatura 

podstawowa: 

Scilling D. (2010). Jak wykształcić inteligencję emocjonalną Poziom po. Warszawa: Fraszka Edukacyjna. 

Taracha M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjał. Lublin: UMCS. 

Brzeziński, J. (2000). Teoria testów psychologicznych: ABC psychometrii. W: J. Strelau (red.), 

Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 400-415). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Brzeziński, J., Gaul, M., Hornowska, E., i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. Wersja 

zrewidowana - renormalizacja WAIS-R (PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych 

PTP. 

Hornowska, E. (2004). Skale Inteligencji dla Dorosłych D. Wechslera – WAIS oraz WAIS-III. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Hornowska, E. (2004). Skale Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych WAIS-R oraz WAIS-III (cz. II, r. 6; 

cz. III, r. 7.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Jaworowska, A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów 

Psychologicznych PTP. 

Kranzler, J. H. i Floyd, R. G. (2020). Assessing intelligence in children and adolescents a practical guide 

for evidence-based assessment, 2nd Edition. Rowman &amp; Littlefield Publishers. 

Krasowicz-Kupis, G. i Wiejak, K. (2012). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce 

psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Matczak, A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki 

(t. 1, s. 448-469). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Matczak, A., Jaworowska, A. i Martowska, K. (2012). Test Rozumienia Słów – wersja standard i wersja dla 

zaawansowanych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

Morrison, J. i Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Rozpoznanie zgodne z DSM-

5. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Podręczniki do testów CFT1-R, CFT20-R. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Zawadzki, B. (2002). Kwestionariusze osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik 

akademicki (t. 1, s. 469-490). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  40 

Przygotowanie do warsztatu 20 

Przygotowanie do zaliczenia warsztatu 20 

Przygotowanie projektu  10 

Godziny razem: 175 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 7 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną pisemne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x  x x  

W2 x  x x  

U1 x  x x  

U2 x  x x  

K1   x x  

K2   x x  

*proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, podczas warsztatów 

odpowiedzi chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające, przygotowanie projektu na 

dostatecznym poziomie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela, przygotowanie projektu na 

poziomie dostateczny plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące  

o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre 

przygotowanie projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące  

o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre 

przygotowanie projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych  na poziomie bardzo dobrym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów bardzo dobre  świadczące o 

umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie 

projektu zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o 

samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 
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Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
 

 
STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  DIAGNOZA INTELIGENCJI OSÓB DOROSŁYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Mgr Magdalena 

Wątrobińska 
Mgr Magdalena Wątrobińska kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 7 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  80      7    

Cel zajęć: 

 

Wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności w zakresie diagnozowania poziomu funkcjonowania 

intelektualnego poszczególnych oraz funkcji poznawczych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Dysponuje wiedzą z zakresu diagnozy i stosowania testów do pomiaru inteligencji osób dorosłych – 

wymienia, charakteryzuje i rozróżnia modele postępowania diagnostycznego, uwzględniając złożony 

charakter diagnozy psychologicznej. 

K_W20 

02 Wymienia i opisuje podstawowe i zaawansowane  metody diagnozy psychologicznej w zakresie 

pomiaru testowego inteligencji osób dorosłych. 

K_W19 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Planuje i przeprowadza proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną, aż po 

wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Stosuje podstawowe narzędzia diagnozy 

psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego sposobu pomiaru. Potrafi ocenić 
wartość adaptacji narzędzia. 

K_U09 

K_U10 

02 Analizuje i interpretuje wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z 

zakresu psychologii. 

K_U03 

K_U28 

03 
Sporządza raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Nawiązuje kontakt z 

osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie testów. 

K_K07 

K_K03 

02 Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione oraz szanuje poufność 

wyników diagnozy 
K_K08 
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Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych i podstaw diagnozy psychologicznej  

Treści 

kształcenia: 

Pierwszy test inteligencji Bineta – jego znaczenie w pomiarze inteligencji  

Iloraz inteligencji jako miara inteligencji – historia pojęcia 

Skala inteligencji Wechslera – jej podstawy teoretyczne, geneza powstania.  

Demonstracja zasad badania wersją skali dla dorosłych WAIS-R. 

Przeprowadzenie w podgrupach badania skalą WAIS-R (PL). 

Obliczanie i interpretacja otrzymanych wyników. 

Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie klinicznej – wybrane zagadnienia 

Skala Wechslera na tle innych metod badania inteligencji. Zalety i ograniczenia skali Wechslera 

– podsumowanie. 

CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. 

Cattell- demonstracja badania ,obliczania wyników i interpretacji. 

CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. 

Weiβa we współpracy z B.Weiβem. 

Badanie inteligencji testem Stanford Binet 5- podstawy teoretyczne , kompetencje potrzebne do 

diagnozy. Zastosowanie w diagnozie dorosłych. 

Grupowe badanie testem Matryc Ravena – wersja standard.  

Test Matryc Ravena – podstawy teoretyczne, własności psychometryczne, wersje. Obliczanie i 

interpretacja otrzymanych wyników 

Test Matryc Ravena – prezentacja pozostałych wersji testu i ich zastosowanie.  

Testy Rozumienia Słów jako miara zdolności reprodukcyjnych. Badanie TRS wersją dla 

zaawansowanych. Prezentacja dwóch wersji testu.  

Rodzaje zadań stosowanych w testach inteligencji. 

Znaczenie wyników psychometrycznych w diagnozie psychologicznej, najczęstsze źródła błędu 

pomiaru.  

Test Percepcji Wzrokowej Bentona jako przykład narzędzia pomiaru zdolności szczegółowych.  

Zasady badania, przeprowadzenie badań w podgrupach. Interpretacja wyników przykładowego 

badania (w podgrupach)  

Trening umiejętności diagnozy np. testem WAIS- R ( PL) 

Projekt – Opis badania , obliczanie wyników i raport z badań 

Metody 

dydaktyczne: 

ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna, konsultacje, metoda przypadków, objaśnienie 

lub wyjaśnienie, opis, pokaz z użyciem komputera 

Literatura 

podstawowa: 

Scilling D. (2010). Jak wykształcić inteligencję emocjonalną Poziom po. Warszawa: Fraszka 

Edukacyjna. 

Taracha M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjał. Lublin: UMCS. 

Brzeziński, J. (2000). Teoria testów psychologicznych: ABC psychometrii. W: J. Strelau (red.), 

Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 400-415). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Brzeziński, J., Gaul, M., Hornowska, E., i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla 

Dorosłych. Wersja zrewidowana - renormalizacja WAIS-R (PL). Podręcznik. Warszawa: 

Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

Hornowska, E. (2004). Skale Inteligencji dla Dorosłych D. Wechslera – WAIS oraz WAIS-III. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Hornowska, E. (2004). Skale Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych WAIS-R oraz WAIS-III (cz. 

II, r. 6; cz. III, r. 7.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Jaworowska, A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: Pracownia 

Testów Psychologicznych PTP. 

Kaufman, A. S., Raiford, S.E. i Coalson, D. L. (2016). Intelligent testing with the WISC-V.  John 

Wiley &amp; Sons Inc. 

Matczak, A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik 

akademicki (t. 1, s. 448-469). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Matczak, A., Jaworowska, A. i Martowska, K. (2012). Test Rozumienia Słów – wersja standard 

i wersja dla zaawansowanych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych 

PTP. 

Podręczniki do testu CFT-3, CFT-20R. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Zawadzki, B. (2002). Kwestionariusze osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. 

Podręcznik akademicki (t. 1, s. 469-490). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  40 

Przygotowanie do warsztatu 20 

Przygotowanie do zaliczenia warsztatu 20 

Przygotowanie projektu  10 

Godziny razem: 175 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 7 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną pisemne 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x  x x  

W2 x  x x  

U1 x  x x  

U2 x  x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, podczas warsztatów odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające, przygotowanie projektu na dostatecznym poziomie. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela, przygotowanie projektu na poziomie dostateczny plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące  

o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie 

projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów  dobre  świadczące  

o umiejętności stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie 

projektu. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo dobrym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów bardzo dobre  świadczące o umiejętności 

stosowania testów i rozumienia ich podstawy teoretycznej. Dobre przygotowanie projektu zakres 

prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe 

źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:  SOCJOTERAPIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus                                    dr Joanna Telus                                    kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 20    2 2 2    

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Student wymienia i analizuje zalety i ograniczenia pracy grupowej z dziećmi  

i młodzieżą oraz dorosłymi, rozróżnia etapy rozwoju grup i wskazuje na potrzeby 

uczestników; porównuje różne metody pracy z grupami dziecięcymi  

i młodzieżowymi oraz dorosłymi 

K_W01 

02 Wymienia, opisuje i porównuje metody, formy i techniki stosowane  

w socjoterapii. 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Umiejętnie dobiera i wykorzystuje metody pracy do potrzeb uczestników 

K_U04 

 

02 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

związanych z działalnością socjoterapeutyczną 
K_U05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Ma świadomość wpływu własnych działań na inne osoby- dostrzega i formułuje problemy 

moralne i dylematy etyczne w pracy socjoterapeutycznej, poszukuje optymalnych rozwiązań, 

postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

K_K01 

02 Student docenia konieczność samokształcenia i rozwoju osobistego jako elementów 

niezbędnych w pracy  
K_K12 

 

Wymagania wstępne : Psychologia kliniczna 
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Treści 

kształcenia: 

Tematyka wykładu  

Socjoterapia jako forma pomocy psychologicznej – podstawowe pojęcia  

Czynniki pomocowe w socjoterapii. 

Socjoterapeuta kompetencje i kwalifikacje . 

Socjoterapia w podejściu psychodynamicznym . 

Diagnoza w socjoterapii. 

Psychologia pozytywna w socjoterapii. 

Tematyka warsztatu 

Metody pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą – wprowadzenie. 

Etapy rozwoju grupy. Struktury grupowe - sposoby ich badania. Role grupowe. 

Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Pedagogika czasu wolnego. 

Muzykoterapia jako metoda wspierająca. 

Wykorzystanie baśni i bajek terapeutycznych. 

Drama i możliwość jej wykorzystywania w pracy. 

Techniki teatralne w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Arteterapia - terapia przez sztukę. 

 Tematyka ćwiczeń 

Socjoterapia jako proces i metoda pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. 

Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna i jej praktyczne zastosowania  

w pracy. 

Techniki relaksacyjne i koncentrujące na radzenie sobie ze stresem i rozładowanie emocji. 

Metody pracy z osobami przejawiającymi agresywne zachowania. 

Zalety i ograniczenia pracy grupowej. 

Projekt – przygotowanie scenariusza 10 zajęć dla wybranej grupy młodzieży. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład, problemowy, ćwiczenia warsztatowe ,drama ,uczenie się w oparciu o doświadczanie 

Literatura 

podstawowa: 

Cieszyńska J. (2010). Wczesna interwencja terapeutyczna. Kraków: Wydaw. Edukac. 

Rakowska J. (2008). Sukces i porażka terapii krótkoterminowej. Warszawa: Scholar. 

Dąbrowska-Jabłońska, I. (red.). (2008). Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy 

psychopedagogicznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Geldard, K. i Geldard, D. (2006). Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Jagieła, J. (2007). Socjoterapia w szkole. Kraków: Wydawnictwo Rubikon. 

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L. i Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane 

tajemnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Konieczna, E. (2004). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Kozłowska, A. (2007). Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. Warszawa: 

Wydawnictwo Żak. 

Rosenberg, M. (2003). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Santorski. 

Sawicka, K. (2008). Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi 

zaburzone zachowania. W: I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i 

techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls. 

Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo - 

behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kirkpatrick, D. L. (2001). Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: Wydawnictwo Studio 

EMKA.  

Place, M. i Elliott, J. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa: WSiP. 

Widstrand T., Gothlin M. i Niclas R. (2005). Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w 

szkole. Warszawa: CMPPP. 



str. 159 z 6 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  30 

Przygotowanie projektu 30 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Godziny razem: 165 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym,  

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie  na poziomie dostateczny plus. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym,   

4,5 85-92% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym plus 

5 93-100% opanowanie treści programowych  na poziomie bardzo dobrym,   zakres 

prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy w oparciu  

o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ- Warsztat i ćwiczenia  

Ocena Kryterium oceny 

3 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

3,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

4 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym plus, Podejmuje 

i planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

4,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu dobrym plus, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji 

5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy własnych 

mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami o różnej charakterystyce w stopniu bardzo dobrym, Podejmuje i 

planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, 

Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia 

oraz autorefleksji. 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu:   DORADZTWO ZAWODOWE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Marek Graczyk dr Marek Graczyk kierunkowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 20    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studenta z podstawowymi teoriami z zakresu poradnictwa zawodowego, 

psychologicznymi  podstawami wyboru zawodu. 

 

 



str. 161 z 6 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowyc

h efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Wymienia i charakteryzuje różnice w celach diagnostycznych w doradztwie 

zawodowym i personalnym, oraz wyróżnia i opisuje podstawowe grupy metod 

diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym  

K_W01 

02 Analizuje i omawia podstawowe błędy w procesie diagnozowania oraz błędy przy 

planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej 

K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje i omawia uzyskane wyniki, prawidłowo stosuje klucze i normy testowe, 

potrafi zinterpretować wyniki za poziomie zmiennych psychologicznych, potrafi 

przygotować opinię psychologiczną z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

osoby badanej 

K_U03 

K_U10 

02 Potrafi wybrać metodę diagnostyczną w oparciu o właściwości psychometryczne 

narzędzia z uwzględnieniem celu diagnozy 
K_U20 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Ma świadomość wpływu własnych działań na inne osoby - dostrzega i formułuje 

problemy moralne i dylematy etyczne w pracy socjoterapeutycznej; poszukuje 

optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

K_K01 

02 Student docenia konieczność samokształcenia i rozwoju osobistego jako elementów 

niezbędnych w pracy.  
K_K12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne : 

 

Psychologia różnic indywidualnych 

 

Treści 

kształcenia: 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: obszar i przedmiot oddziaływania 

Doradztwo zawodowe jako odpowiedź na wymagania rynku pracy. 

Proces rozwoju zawodowego. Wybór zawody w ujęciu teorii rozwoju dorosłych według 

Levinsona. 

Rozwój zawodowy człowieka (teoria rozwojowa E. Ginzberga, teoria rozwojowa D. 

Supera, teoria cech osobowości J. Hollanda, teoria psychodynamiczna A. Roe, teoria 

psychodynamiczna E. S. Bordin, teoria podejmowania decyzji wyboru kariery 

zawodowej według J. Krumboltza, teoria społecznego uczenia się jako droga do rozwoju 

zawodowego według A. Bandura. 

Mapa poznawcza zawodów, rozgraniczenie i kompromis według L. Gottfredson 

Planowanie karier zawodowych 

Stosowanie standaryzowanych narzędzi psychologicznych w doradztwie zawodowym- 

warsztat 

Metodyka wywiadu doradczego- warsztat 

Poradnictwo grupowe i jego uwarunkowania - warsztat 

 

Metody 

dydaktyczne: 

 

Wykład, problemowy, ćwiczenia warsztatowe, drama, uczenie się w oparciu o 

doświadczanie 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  30 

Przygotowanie projektu 30 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 170 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Bednarek D. (2020). Zawód psycholog. Warszawa: PWN. 

Czarnota-Bojarska, J. (2009). Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody. 

Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 

Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. 

Guzik-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Warszawa: 

Wydawnictwo Akademickie Żak.  

Hornowska, E. (2005). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. 

Jarosiewicz, H. (2012). Psychologia dążeń i skłonności zawodowych. Wrocław: Wydawnictwo UW. 

Jarosiewicz, H. (2001). Charakter. Rozwój – zagrożenia. Wrocław: Wydawnictwo UW. 

Jarosz, E. i Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. 

Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 

Kossowska, M. (2001). Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych. Kraków: Wydawnictwo Akade. 

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Materiały 

poseminaryjne. (2010). Warszawa: KOWEZiU.  

Paluchowski, W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia - standardy. Warszawa: WAiP. 

Paszkowska–Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ. 

Warszawa: Wydawnictwo FRPS.  

Paszkowska–Rogacz, A. i Tarkowska, M. (2004). Metody pracy z grupą  

w poradnictwie zawodowym, Warszawa: KOWEZiU.  

Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU. 

Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Warszawa: KOWEZiU. 

Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. 

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Gruszczyński, L. (2003). Kwestionariusze w socjologii. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Guichard, J. i Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków: Oficyna 

Wydawnicza Impuls. 

Stemplewska-Żakowicz, K. i Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny Tom 2. Wywiad jako spotkanie z 

człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.  

Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego. Strona internetowa: 

www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/zeszyty.html  
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym,  

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie  na poziomie dostateczny plus. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym,   

4,5 85-92% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym plus 

5 93-100% opanowanie treści programowych  na poziomie bardzo dobrym,   zakres prezentowanej wiedzy 

wykracza poza poziom podstawowy w oparciu  

o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ- Warsztat i ćwiczenia  

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy 

własnych mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami  

o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i planuje zachowania pomocowe 

adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek 

oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz 

autorefleksji 

3,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy 

własnych mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami  

o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym, Podejmuje i planuje zachowania pomocowe 

adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek 

oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz 

autorefleksji 

4 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy 

własnych mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami  

o różnej charakterystyce w stopniu dostatecznym plus, Podejmuje i planuje zachowania pomocowe 

adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie  

z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy 

konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 

4,5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy 

własnych mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami  

o różnej charakterystyce w stopniu dobrym plus, Podejmuje i planuje zachowania pomocowe adekwatnie 

do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek oraz 

informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz autorefleksji 

5 Zorientowany na obserwację oraz adekwatne reagowanie wobec osoby potrzebującej pomocy; świadomy 

własnych mocnych i słabych stron w kontaktach z osobami  

o różnej charakterystyce w stopniu bardzo dobrym, Podejmuje i planuje zachowania pomocowe 

adekwatnie do potrzeby osoby wspierane oraz zgodnie z zasadami etycznymi, Korzysta ze wskazówek 

oraz informacji zwrotnej kolegów; jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia oraz 

autorefleksji 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY STATYSTYKI W BADANIACH PSYCHOLOGICZNYCH  

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójcik Dr Stanisław Wójcik dyplomowy 

Forma zajęć / Liczba godzin:  
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 30 30    3 2 3    

Cel zajęć: 

 

Celem jest zapoznanie studentów z narzędziami statystycznej analizy wyników pomiarów empirycznych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Ma pogłębioną wiedzę o metodologii i statystyce prowadzenia psychologicznych badań naukowych, 

zna sposoby analizy uzyskanych wyników z wykorzystaniem metod statystycznych 
K_W16 

02 Zna w pogłębionym stopniu statystyczne metody analizy obserwowanych wartości zmiennych 

losowych. Wie jak używać jedno i wielowymiarowe miary różnic indywidualnych 
K_W16 

03 Zna w pogłębionym stopniu sposoby pomiaru i statystycznej weryfikacji właściwości psychicznych, 

wie jakie są zasady konstrukcji testów psychologicznych konstruowanych z użyciem wnioskowania 

statystycznego 

K_W17 

04 Zna właściwości psychometrycznych (w ujęciu wskaźników statystycznych) testów 

psychologicznych  
K_W17 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Posiada umiejętność formułowania hipotez oraz ich statystycznej weryfikacji i operacjonalizowania 

problemów badawczych oraz wybrać właściwy plan badawczy 

K_U09 

 

02 Umie przeprowadzić badania z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, z 

uwzględnieniem statystyki badań psychologicznych 

K_U23 

K_U13 

03 Potrafi tworzyć proste narzędzia badawcze i sprawdzić ich parametry wykorzystując metody 

psychometryczne i statystyczne. 

K_U12 

K_U24 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 W poszczególnych etapach formułowania diagnozy  jest odpowiedzialny, obiektywny, rzetelny i  

obiektywny 
K_K03 

02 Rozumie i  uwzględnienia  etyczne standardy badań naukowych, stosuje się do nich przestrzegając 

zasad rzetelności naukowej. 

 

K_K08 
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Wymagania wstępne: 

 

Metodologia badań psychologicznych- zaliczenie przedmiotu 

 

Treści 

kształcenia: 

Podstawowe pojęcia statystyki: populacja, próba, statystyka opisowa, statystyka próby zmienne i ich 

rodzaje. Badania korelacyjne i eksperyment. 

Rozkład liczebności i ich przedstawianie graficzne – liczebność i rozkład liczebności. Tendencja centralna, 

zmienność. Skośność dodatnia ujemna. Rozkład symetryczny i prostokątny. 

Zapis statystyczny - przedstawienie zmiennych w postaci liczbowej, sumowanie wartości zmiennej. 

Reguły posługiwania się zapisem sumowania. Zapis stosowanych w rozkładach liczebności. 

Miary tendencji centralnej - średnia arytmetyczna, odchylenia od średniej, cechy średniej arytmetycznej. 

Mediana jej cechy i obliczanie. Wartość modalna. Porównywanie średniej mediany i wartości modalnej. 

Inne mary wartości centralnej. 

Miary zmienności, skośności i kurtozy- rozstęp, odchylenie przeciętne, wariancja i odchylenie 

standardowe  z próby. Wyniki standardowe, moment średniej. Miary skośności i kurtozy.  

Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. Istota prawdopodobieństwa. Możliwe wyniki, 

prawdopodobieństwo łączone i warunkowe. Dodawanie i mnożenie prawdopodobieństw. Rozkłady 

prawdopodobieństw. Permutacje i kombinacje, rozkład dwumianowy. 

Krzywa normalna – funkcje i krzywe liczebności, krzywa normalna, obszary poza krzywą, właściwości 

rozkładu normalnego. 

Regresja i korelacja – rodzaje związków pomiędzy parami pomiarów, równanie linii prostej, regresja liniowa 

Y względem X i X względem Y. Linie regresji dla wyników wyrażonych w postaci odchyleń. 

Współczynniki korelacji i jego obliczanie, korelacja i regresja dla wyników standardowych. Liniowość 

regresji. Dobór jednozmiennowy. Typy korelacji.  

Pobieranie prób i rozkład próby – metody doboru, błędy, rozkład prób. 

Oszacowanie i rozkład t – rodzaje oszacowań, właściwości, rozkład t, przedziały ufności. 

Testowanie hipotez i inne statystyki - istotność różnicy między dwiema proporcjami niezależnymi/ 

skorelowanymi; wariancjami przy próbach niezależnych, wariancjami skorelowanymi . Rozkład próby 

współczynnika korelacji i istotność. 

Analiza liczebności z zastosowaniem chi- kwadrat. 

Struktura i planowanie eksperymentów.-zmienne manipulacyjne i klasyfikacyjne. Klasyfikacja zmiennych. 

Eksperymenty jednoczynnikowe i czynnikowe. Randomizacja. 

Analiza wariancji – klasyfikacja jedno, dwu i trójczynnikowa. 

Procedury porównań wielokrotnych - analiza trendu. 

Pomiary powtarzalne i inne w eksperymencie.  

Analiza kowariancji - statystyczne a eksperymentalne kontrolowanie zmiennych ubocznych, zmienne 

towarzyszące. 

Statystyka nieparametryczna - rangi ,nieparametryczne testy istotności. 

Zagadnienia statystyczne konstruowania testów-średnia trudności pozycji testowej, wariancja pozycji testu, 

zgodność wewnętrzna, korelacja punktowo- dwuseryjna. 

Błędy pomiaru – współczynnik rzetelności, wpływ błędu pomiaru na średnia i wariancję, wartość 

współczynnika korelacji. Błąd standardowy pomiaru. 

Przekształcanie wyników w normy - standaryzacja, normy, punkty i rangi centylowe i ich obliczanie. 

Regresja wielokrotna i analiza wariancji – kodowanie 0 - 1, quasi-eksperymentalne i inne zastosowania 

regresji wielokrotnej. 

Analiza czynnikowa – ograniczanie liczby zmiennych, pojęcie struktury, równania, składowe wariancji. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład problemowy, metody praktyczne – aktywizujące ,warsztat, metoda projektów, praktyczne ćwiczenia 

przedmiotowe, studia literaturowe  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 

Przygotowanie projektów 30 

Studiowanie  literatury 25 

Przygotowanie  do egzaminu 30 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/test 

wiedzy) 

Prace 

kontrolne- 

kolokwium 

zaliczeniowe 

Projekty 
Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

W3 x x    

W4 x x    

U1  x x x  

U2  x x x  

U3  x x x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

  

Literatura 

podstawowa: 

Brzeziński J.M., Zakrzewska M. (2015). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia 

badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik. T. 

1 (s. 175-302). Gdańsk: GWP. 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

SEDNO. 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

SEDNO. 

Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

SEDNO. 

Beins, B.C., McCarthy, Maureen,A. (2018). Research Methods and Statistics in Psychology. Cambridge 

University Press. 

Gurnsey, F. N. ( 2017). Statistics for Research in Psychology.  SAGE Publications Inc. 

Ferguson G. A., Takane Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice (wyd. 3), Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: 

Wydawnictwo Zysk i P-ka. 

Jóźwiak J., Podgórski J. (2006). Statystyka od podstaw. Warszawa: Wydawnictwo PWE. 

Ostasiewicz S. (2003). Statystyka, Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo AE. 

 

Literatura 

uzupełniająca

: 

Brzeziński J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 

Ostasiewicz S., Statystyka. (2003). Elementy teorii i zadania, Wrocław: Wydawnictwo AE. 

Ignatczyk W. (2004). Statystyka Teoria i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo WSB,  

Baron, M. (2019). Probability and Statistics for Computer Scientists. Chapman and Hall/CRC. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 
3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, Wymaga 

wsparcia w  ocenie reprezentatywności próby, stosuje metody wnioskowania 

statystycznego do weryfikacji hipotez statystycznych przy pomocy, potrafi rozwiązać 

zadania problemowe w zakresie analizy struktury, zależności i wnioskowania 

statystycznego wspierany przez nauczyciela. Potrafi dokonać analizy i opracowania 

danych statystycznych w zakresie analizy struktury i zależności oraz wnioskowania 

statystycznego przy użyciu wybranych elementów technologii ICT przy pomocy 

nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom 

jest jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, Ocenia reprezentatywność próby na prostym materiale, stosuje na 

tym materiale  metody wnioskowania statystycznego do weryfikacji hipotez 

statystycznych, potrafi rozwiązać zadania problemowe w zakresie analizy struktury, 

zależności i wnioskowania statystycznego. Potrafi dokonać analizy i opracowania 

danych statystycznych w zakresie analizy struktury i zależności oraz wnioskowania 

statystycznego przy użyciu wybranych elementów technologii ICT 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom 

jest akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach 

typowych. Ocenia reprezentatywność próby, stosuje metody wnioskowania 

statystycznego do weryfikacji hipotez statystycznych, potrafi rozwiązać zadania 

problemowe w zakresie analizy struktury, zależności i wnioskowania statystycznego. 

Potrafi dokonać analizy i opracowania danych statystycznych w zakresie analizy 

struktury i zależności oraz wnioskowania statystycznego przy użyciu wybranych 

elementów technologii ICT 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do 

uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. Ocenia reprezentatywność próby, stosuje metody 

wnioskowania statystycznego do weryfikacji hipotez statystycznych, potrafi 

rozwiązać zadania problemowe w zakresie analizy struktury, zależności i 

wnioskowania statystycznego. Potrafi dokonać analizy i opracowania danych 

statystycznych w zakresie analizy struktury i zależności oraz wnioskowania 

statystycznego przy użyciu wybranych elementów technologii ICT 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe źródła informacji. Ocenia 

reprezentatywność próby, stosuje metody wnioskowania statystycznego do 

weryfikacji hipotez statystycznych, potrafi rozwiązać zadania problemowe w zakresie 

analizy struktury, zależności i wnioskowania statystycznego. Potrafi dokonać analizy 

i opracowania danych statystycznych w zakresie analizy struktury i zależności oraz 

wnioskowania statystycznego przy użyciu wybranych elementów technologii ICT 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 

 

 

 

 

 



str. 168 z 6 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: STATYSTYKA KOMPUTEROWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójcik Dr Stanisław Wójcik dyplomowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 7 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  50      7    

Cel zajęć: 

 

Rozwijanie umiejętności korzystania z komputerowych pakietów statystycznych  

i zawartych w nich technik obliczeniowych, właściwych dla różnych metod statystycznych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowyc

h efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych, aparatów 

pomiarowych oraz o zasadach ich użytkowania; zna na poziomie rozszerzonym terminologię 

z zakresu psychometrii, za pomocą oprogramowania STATISTICA i/lub PS IMAGO PRO 

Academic(SPSS) 

K_ W16 

02 Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii  

i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach 

działań 

K_ W16 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Potrafi samodzielnie zaplanować oraz przeprowadzić badania oraz wykonać analizę 

uzyskanych wyników za pomocą oprogramowania STATISTICA i/lub PS IMAGO PRO 

Academic(SPSS) 

K_U13 

K_U24 

02 Umie napisać raport z badań – część empiryczną zawierającą metodologię badania, prezentację 

i opis wyników oraz wnioski 

K_U10 

03 Potrafi używać metod i programów analizy statystycznej do opracowywania wyników badań 

oraz konstruować własne narzędzia do pomiaru zmiennych 

K_U13 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student wykazuję się postawą ciekawości poznawczej i dążeniem do prawdy jako głównych 

motywów podejmowania działań empirycznych 

K_K12 

02 Podczas planowania i realizacji wykazuje się postawą rzetelności K_K07 

 

Wymagania wstępne: Wiadomości z podstaw metodologii i statystyki 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie literaturowe i trening w ramach pracy własnej 100 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 175 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 7 

 
SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z oceną – 

test kompetencji 

korzystania z 
programu 

Prace kontrolne Projekty 
Aktywność na 

treningu 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

U1    x  

U2    x  

U3    x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

Treści 

kształcenia: 

 
 

 

 

Różne sposoby kodowania danych w pliku komputerowym a cel obliczeń. Tworzenie różnych formatów danych i ich 

wymiana między różnymi aplikacjami komputerowymi. Odczytanie  

i interpretacja wyników opisu statystycznego: miary tendencji centralnej s miary rozproszenia. Odczytanie i interpretacja 

wyników estymacji przedziałowej głównych parametrów rozkładów statystycznych. Tworzenie tabel i wykresów 

odpowiadających opisowi statystycznemu. Odczytanie i interpretacja wyników opisu rozkładów zmiennych losowych: 

częstość, liczebność  
i skośność rozkładów statystycznych, testy nieparametryczne rozkładów statystycznych. Odczytanie i interpretacja 

wyników analizy zależności między zmiennymi: testy parametryczne  

i nieparametryczne. Odczytanie i interpretacja wyników analizy różnic między głównymi parametrami zbiorów danych 
pochodzących z populacji pomiarów zależnych i niezależnych: testy równości wartości oczekiwanych i wariancji. 

Odczytanie i interpretacja wyników jednoczynnikowej analizy wariancji: testy homogeniczności wariancji, wpływu 

czynnika na zmienną zależną, testy kontrastów. Odczytanie i interpretacja wyników dwuczynnikowej analizy wariancji: j. 
w. oraz testy interakcji między czynnikami. Odczytanie i interpretacja jednowymiarowej analizy regresji liniowej. 

Odczytanie i interpretacja wielowymiarowej analizy regresji liniowej. Macierze korelacji Testowanie istotności wpływu 

zmiennych na zmienną zależną. Odczytanie i interpretacja wyników wielowymiarowej analizy regresji liniowe. Konstrukcja 
optymalnego modelu regresji liniowej. Predykcja wyników na podstawie uzyskanego modelu. Odczytanie i interpretacja 

wyników analizy czynnikowej w badaniach psychologicznych: cel zastosowania metody i wprowadzenie do konstrukcji 

modelu. Odczytanie i interpretacja wyników rotacji czynników w analizie czynnikowej; konstrukcja optymalnego modelu 
czynnikowego. Podsumowanie: prezentacja kompleksowej analizy i interpretacji statystyk z po- wyższych punktów na 

rzeczywistych danych z własnych badań prowadzącego  

i studentów. Zaliczenie zajęć i wystawienie ocen na podstawie prac pisemnych. 
We wszystkich zajęciach pokazane i wykorzystane zostaną wyniki obliczeń prowadzonych na znanych pakietach 

statystycznych i kalkulacyjnych (Sfatistica, PS IMAGO PRO Academic(SPSS) SPSS, Microsoft Excel). 

Metody 

dydaktyczne: 

Praca w postaci treningu stosowania programu 

Literatura 

podstawowa: 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 
Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Podręczniki do obsługi pakietu komputerowego StatSoft, Inc. STATISTICA for Windows oraz pakietu SPSS (w formie 

książkowej lub elektronicznej) oraz PS IMAGO PRO Academic(SPSS). 
Beins, B.C., McCarthy, Maureen,A. (2018). Research Methods and Statistics in Psychology. Cambridge University Press. 

Gurnsey, F. N. ( 2017). Statistics for Research in Psychology.  SAGE Publications Inc. 

Baron, M. (2019). Probability and Statistics for Computer Scientists. Chapman and Hall/CRC. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brzeziński J. (2019). Metodologia badań psychologicznych.Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. 

Francuz P., Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla 
psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.Fronczyk K. (red.) (2009). Psychometria. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: 

Vizja Press & IT 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści i umiejętności programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

chaotyczne, konieczne pytania naprowadzające. Wykonuje zadania pod kierunkiem. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROSEMINARIUM 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI, VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz Dr Stanisław Wójtowicz dyplomowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 20 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

 20      2     

Cel zajęć: 

 

Poznanie metodologii i metod badań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, 

metodyki prac badawczych, umiejętności pisania pracy dyplomowej, cytowania literatury, 

stawiania tez badawczych, formułowania wniosków 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych, a zwłaszcza w zakresie praktycznych 

umiejętności przygotowania i przeprowadzenia postępowania badawczego. 

K_W01 

02 Zna w pogłębionym stopniu zastosowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi badawczych, a także oceny, 
interpretacji wyników badań i logicznego wnioskowania. 

K_W15 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 
Formułuje poprawnie cele badań, krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych. K_U04 

02 
Formułuje pytania i hipotezy badawcze oraz planuje proces ich weryfikacji. K_U22 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej. 
K_K01 

02 Dostrzega korzyści samokształcenia i rozwoju osobistego jako elementów niezbędnych w pracy psychologa. 
K_K12 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: wiedza zdobyta z przedmiotów objętych programem studiów 

Treści 

kształcenia: 

Metodologia i metody badań zwiazane z przygotowaniem pracy dyplomowej: 
- teoria czynności i jej istota, drogi poznawania w metodologii nauki, 

- metody rozumowania i ich rodzaje - hipotezy, weryfikacja, uogólnienia, dedukacja, indukacja, 

- metody badawcze robocze - obserwacja, opis jakošciowy, opis ilościowy, wyszukiwanie faktografii w 
terenie, archiwach oraz  

w proces ie przetwarzania materialów statystycznych i archiwalnych, metody porównawcze i ankietowe.  

Metodyczne podstawy przygotowania pracy magisterskiej:  
- badania terenowe, laboratoryjne, seminarium, konsultacje,  

- organizacja programu samoksztalcenia - podreczniki, czasopisma naukowe, prace naukowe i populamo-

naukowe,  
- korzystanie z biblioteki, archiwów, ośrodków informacji naukowej, rola bibliografii, inne formy i techniki 

informacji bibliograficznej,  

- wykorzystanie internetu w badaniach.  
Metodyka prac badawczych:   

- dokumentowanie zebranych materialów,  

- formułowanie problemu,  
- formułowanie tez,  

- weryfikacja hipotez,  

- wybór metod,  
- opracowanie syntetyczne wyników,  

- wyciaganie wniosków.  

Merytoryczne i formalne wymagania pracy dyplomowej 
 Recenzja projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze i sposoby ich weryfikacji,  przygotowanie  

pisemnej  recenzji z pracy badawczej,  ocena  zastosowanych narzędzi pomiaru,  

Metody 

dydaktyczne: 

Podczas zajęć omawiana jest metodologia badań społecznych w oparciu o studia literaturowe – dyskusja kierowana. 

Analiza krytyczna tekstów naukowych. Inne metody oparte o nauczanie poprzez działania praktyczne. 

Literatura 

podstawowa: 

Kolesza W., Doliński D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii? Sopot: Smak Słowa. 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystyczny drogowskaz 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 
Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Beins, B.C., McCarthy, Maureen,A. (2018). Research Methods and Statistics in Psychology. Cambridge University Press. 

Gurnsey, F. N. ( 2017). Statistics for Research in Psychology.  SAGE Publications Inc. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Creswell J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Brzeziński J. (2019). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN. 
Dutkiewicz W. (2001). Podstawy metodologii badań. Kielce: Wydawnictwo Stachurski.  

Grobler A. (2006). Metodologia nauk. Kraków: Wyd. Aureus, Wyd. Znak. 

Apanowicz J. (2003). Metodologia nauk. Wydawnictwo TNOiK i SWU. 
Cieślarczyk M. (red.) (2003). Metody, techniki i narzedzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach 

magisterskich i doktorskich. Warszawa: Wydawnictwo AON. 

Hajduk Z. (2005). Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wydawnictwo KUL.  
Majewski T. (2003).  Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych. Warszawa: AON.  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

20 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 20 

Przygotowanie recenzji  5 

Godziny razem: 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie  
Recenzja pracy 

badawczej 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

Udział procentowy  
w ocenie końcowej 

     

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1 x x  x  

U2 x x  x  

K1 x x  x  

K2 x x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 posiada ograniczoną wiedzę na temat różnych projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze i sposoby 

ich weryfikacji, potrafi przygotować pisemną recenzję z pracy badawczej, w której niezbyt poprawnie ocenia 
zastosowane narzędzia pomiaru, słabo współpracuje z innymi w celu planowania i realizacji działań badawczych 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny 

na minimalnym poziomie. 

3,5 posiada ograniczoną wiedzę na temat różnych projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze i sposoby 

ich weryfikacji, potrafi przygotować pisemną recenzję z pracy badawczej, w której niezbyt poprawnie ocenia 

zastosowane narzędzia pomiaru,  współpracuje z innymi w celu planowania i realizacji działań badawczych 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej 

niż minimalnym poziomie. 

4 posiada dobrą wiedzę na temat różnych projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze i sposoby ich 

weryfikacji, potrafi przygotować pisemną recenzję z pracy badawczej, w której  poprawnie ocenia zastosowane 
narzędzia pomiaru,  współpracuje z innymi w celu planowania i realizacji działań badawczych 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 posiada dobrą wiedzę na temat różnych projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze i sposoby ich 
weryfikacji, potrafi przygotować pisemną recenzję z pracy badawczej,  poprawnie ocenia zastosowane narzędzia 

pomiaru, bardzo dobrze  współpracuje z innymi w celu planowania i realizacji działań badawczych 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 posiada bardzo dobrą wiedzę na temat różnych projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze i sposoby 
ich weryfikacji, potrafi przygotować pisemną recenzję z pracy badawczej,  poprawnie ocenia zastosowane narzędzia 

pomiaru, bardzo dobrze  współpracuje z innymi w celu planowania i realizacji działań badawczych 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI-X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr hab. Artur Ziółkowski 
Dr hab. Jolanta Góral-Półrola 

Dr Marek Graczyk 
dyplomowy 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 10 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

    80      10  

Cel zajęć: 

 

Głównym celem jest poznanie wszystkich etapów postępowanianaukowego związanego z prowadzeniem badań naukowych 

i wykorzystanie badań do opisu określonej kategorii problemów edukacyjnych lub rozwojowych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Zna zasady poprawnego pisania rozbudowanego rozdziału teoretycznego będącego uzasadnieniem realizowanych w 

pracy badań naukowych. Korzysta z zasad i reguł stylu APA, 7. edycja. 
K_W03 

02 Zna w pogłębionym stopniu zasady konstruktywnej analizy wyników aktualnych doniesień naukowych w dyscyplinie 
psychologia. 

K_W03 
K_W24 

03 Student przedstawia na piśmie (standard APA) kompletny projekt autorskiego badania psychologicznego w pracy 

magisterskiej, czyli opisuje etapy planowanego badania, poprawnie formułuje cel, problem i hipotezy badawcze, 

dobiera odpowiednie narzędzia pomiaru konstruktów psychologicznych (cech czy mechanizmów psychicznych), 

wykorzystuje adekwatny(e) test(y) statystyczny(e) celem weryfikacji postawionych hipotez badawczych, przedstawia 

wyniki swoich badań zgodnie ze standardem APA oraz przeprowadza trafne i szczegółowe wnioskowanie z dyskusją 

(polemiką z innymi badaniami). 

 

K_W15 

K_W18 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Przeprowadza badanie oryginalne lub replikacyjne, formułuje i testuje w pogłębionym stopniu hipotezy związane z 

prostymi problemami wdrożeniowymi. 

K_U02 

K_U12 

02 Opracowuje w sposób zaawansowany statystycznie zebrane dane, szczególnie z uwzględnieniem problemów 

wdrożeniowych. 

K_U24 

K_U23 

03 Przedstawia wyniki  z badań w postaci spójnej całości uwzględniającej trafną weryfikacje stawianych hipotez i 

prezentowania wyników przeprowadzonych badań zgodnie z przyjętymi standardami w psychologii. 

K_U09 

K_U08 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Zachowuje postawę etyczną w trakcie badań i opracowywania wyników.  

K_K08 

02 Zna zasady obowiązujące w społeczności akademickiej w zakresie etycznego korzystania z dorobku naukowego 

innych badaczy. 

K_K01 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

BRAK 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 80 

Konsultacje 5 

Studiowanie literatury 165 

Godziny razem: 250 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 10 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaakceptowanie 

pracy 

Zaliczenia 

semestralne  
Projekty 

Aktywność pisaniu 

i projektowaniu 
pracy 

Inne* 

 

W1 x 
x 

 
 x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1 x x  x  

U2  x  x  

U3 x x  x  

K1 x x  x  

K2 x x  x  

K3 x x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 
 

 

 
 

Prezentacja obszaru badań własnych przez prowadzącego seminarium dyplomowe. Określenie przez studenta obszaru 

zainteresowań i problematyki badań własnych. Wskazanie studentom na sposoby poszukiwania literatury odnoszące się 
do konkretnego obszaru . Wyodrębnienie przez studenta słów kluczy określających jego obszar zainteresowań, stworzenie 

mapy pojęć bliskoznacznych w różnych koncepcjach psychologicznych. 

Zapoznanie się z zasadami sporządzania zapisu literatury  oraz formalnych aspektów tekstu. Konsultacje dotyczące 
kolejnych etapów  konstruowania rozdziału/ rozdziałów pracy,sposobu prowadzenia badan ,gromadzenia wyników i ich 

opracowania oraz weryfikacji hipotez.  

Metody 

dydaktyczne: 

Seminarium dyplomowe: burza mózgów, tworzenie projektów badań 

Literatura 

podstawowa: 

Brzeziński J. (2019). Metodologiabadańpsychologicznych. Warszawa: PWN. 

Creswell J.W. (2013). Projektowaniebadańnaukowych. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystycznydrogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 
Bedyńska S., Cypryańska M. (2012). Statystycznydrogowskaz 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystycznydrogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. 

Eco, U. (2007). Jaknapisaćpracędyplomową: poradnikdlahumanistów.Warszawa: WUW. 
Camic, Paul M., (2021). Qualitative Research in Psychology: Expanding Perspectives in Methodology and Design, 

Second Edition. American Psychological Association 

Sang Eun Woo, Tay, L., Proctor, Robert W.. (2020). Big Data in Psychological Research. American 
PsychologicalAssociation. 

Murray, M. (2004). Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdaćegzamin  

z psychologii. Poznań: Zyski S-ka. 
Beins, B.C., McCarthy, Maureen,A. (2018). Research Methods and Statistics in Psychology. Cambridge University Press. 

Gurnsey, F. N. ( 2017). Statistics for Research in Psychology.  SAGE Publications Inc. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kolesza W., Doliński D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii? Sopot: Smak Słowa. 

Nęcka, E., Stocki, R. (2006).Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów  

i badaczy. Kraków: Universitas. 
Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje. (Zespół Etyki w Nauce przy 

Ministrze Nauki, 25 maj 2004) http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/20/15/20151/ 

dobra_praktyka.pdf 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 
3 w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wymogi metodologiczne badań.mało precyzyjnie rozróżnia metody, 

techniki i narzędzia badawcze, popełnia błędy wbudowie struktury rozdziału dotyczącego metodologii 
badańwłasnych, potrafi niedokładnieformułować pytania i hipotezy badawcze oraz przeprowadzać ich 

operacjonalizacjędobierając nie zawsze właściwe narzędzia badawcze, nie w pełni rozumieznaczenie planowania 

badań oraz formułowania i weryfikowania hipotez 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak akceptowalny  

na minimalnym poziomie. 

3,5 w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wymogi metodologiczne badań. mało precyzyjnie rozróżnia 
metody, techniki i narzędzia badawcze, popełnia błędy wbudowie struktury rozdziału dotyczącego metodologii 

badań własnych, potrafi niedokładnieformułować pytania i hipotezy badawcze oraz przeprowadzać ich 

operacjonalizacjędobierając nie zawsze właściwe narzędzia badawcze, nie w pełni rozumieznaczenie planowania 
badań oraz formułowania i weryfikowania hipotez –szybko dostosowuje się do zaleceń 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny na więcej 

niż minimalnym poziomie. 

4 w dobrym stopniu opanował podstawowe wymogi metodologiczne badań, precyzyjnie rozróżnia metody, techniki i 

narzędzia badawcze, popełnianieliczne  błędy wbudowie struktury rozdziału dotyczącego metodologii badań 

własnych, potrafi dokładnieformułować pytania i hipotezy badawcze oraz przeprowadzać ich operacjonalizację 
dobierając  właściwe narzędzia badawcze, w pełni rozumie znaczenie planowania badań oraz formułowania i 

weryfikowania hipotez 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 w dobrym stopniu opanował podstawowe wymogi metodologiczne badań, precyzyjnie rozróżnia metody, techniki i 
narzędzia badawcze, nie popełnia błędów wbudowie struktury rozdziału dotyczącego metodologii badań własnych, 

potrafi dokładnie formułować pytania i hipotezy badawcze oraz przeprowadzać ich operacjonalizacjędobierając 

właściwe narzędzia badawcze, w pełni rozumie znaczenie planowania badań oraz formułowania i weryfikowania 
hipotez 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 W bardzo dobrym stopniu opanował podstawowe wymogi metodologiczne badań, precyzyjnie rozróżnia metody, 
techniki i narzędzia badawcze, nie popełnia błędów w budowie struktury rozdziału dotyczącego metodologii badań 

własnych, potrafi dokładnieformułować pytania i hipotezy badawcze oraz przeprowadzać ich operacjonalizację 

dobierając  właściwe narzędzia badawcze,  w pełni rozumie znaczenie planowania badań oraz formułowania i 
weryfikowania hipotez 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: MODELE WSPOMAGANIA ROZWOJU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr    Marta Kutniewska-Kubik            
Dr    Marta Kutniewska-Kubik           

Mgr Anna Krystowska 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 70 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 8 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 30    3 2 3    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z wspomaganiem rozwoju  

w sytuacjach trudnych i kryzysowych 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wyjaśnia pojęcie wspomagania rozwoju w różnych modelach K_W05 

K_W13 

02 Definiuje podstawowe założenia każdego z nich i ich implikacje do praktyki K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wdraża wiedzę teoretyczną z różnych dyscyplin naukowych  na tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania 

dziecka i tworzenie programów wspierających rozwój dziecka oraz funkcjonowanie rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym  

K_U14 K_U05 

K_U06 

02 Programuje i ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 

różnymi sferami działalności  edukacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej oraz  

przeprowadza zaprojektowane zajęcia  

K_U22 

K_U27 

K_U28 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje postawę szacunku wobec odmienności w zachowaniu jednostek, różnic w funkcjonowaniu intelektualnym 

i osobowości.  
K_K05 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu biologiczne zachowania człowieka. 

Treści 

kształcenia: 
 

 

 
 

Teoretyczne podstawy wspomagania rozwoju; modele rozwoju oraz wpływ wcześniejszych doświadczeń rozwojowych 

oraz wpływ aktualnych czynników wynikających z charakteru fazy rozwoju oraz kultury. 
Wczesne wspomaganie rozwoju w ujęciu personalistycznym. Jakość życia dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej. Rola środowiska w wspomaganiu rozwoju w różnych grupach rozwojowych.  

Diagnoza potencjału rozwojowego. 
Modele wspierania edukacyjnego w rozwoju (wsparcie sterujące i oferujące). 

Wspieranie rozwoju osobowości – metody pracy psychologicznej polegające na rozwijaniu kompetencji społecznych 

(treningi, warsztaty, szkolenia). 
Interwencja psychologiczna w rozwiązywaniu problemów rozwojowych. 

Rola przedszkola w wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Pomoc w chorobach somatycznych- mechanizmy adaptacji do choroby.Jakość życia osób chorych. 
Psychostymulacja osób w późnej dorosłości 

Tematyka warsztatu: 

Badania jakości życia wybranych grup- opracowanie kwestionariusza badań. 
Postawy rodzicielskie i funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnym członkiem. 

Jak współpracować w zespole interdyscyplinarnym by być efektywnym. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacje multimedialne, studia literaturowe, praca w grupach, studium przypadku– 

warsztat. 

Literatura 

podstawowa: 

Schaffer H. R. (2010). Psychologia dziecka.Warszawa: PWN. 

Wosik-Kawala D. (2011) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńcze.Lublin: Wydawnictwo UMCS. 

Hupp S., Jewell J. (2019). Rozwój dziecka. 46 największych mitów. Wraszawa: PWN. 

Bogdanowicz, M.,  Bućko, A.,  Czabaj,  R. (2008). Przewodnik dla nauczyciela. Modelowy system profilaktyki i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

z dysleksją. Gdynia: Operon. 

Brzezińska, A., I. (red.). (2019). Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP. 

Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. ( red.). (2008).  Dziecko chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. 

Kraków: Impuls. 

Kaja, B. (2004).Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii 

Bydgoskiej. 

Kowalik, S. (2007).Psychologia rehabilitacji.Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. 

Linley, P., Joseph A.S.( red.). (2007). Psychologia pozytywna w praktyce.Warszawa: PWN. 

Ploch, L. (2020).Wybrane schorzenia rzadkie. Kontekst terapeutyczny.Warszawa: Wydawnictwo Difin. 

Szluz, B. (red.). (2019). Doświadczanie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Twardowski, A. (red.). (2008).Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Poznań: Wyd. 

Nauk. PTP. 

Twardowski, A. (red.). (2009).Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi. Poznań: Wyd. Nauk. 

PTP. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

70 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  50 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu 25 

Przygotowanie do zaliczenia  25 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin(pisemny) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x    

U1 x x x x  

U2 x x x x  

U3  x x   

K1  x x x  

K2  x x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym . 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom w oparciu o podane piśmiennictwo 

uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Goldstein, S., Naglieri, A. J., Ozonoff, S. (2007).Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: 

Wydawnictwo UJ. 

Pilecka, W. (2011).Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ Kraków. 

Rogers, J. (2007). Coaching podstawy umiejętności. Gdańsk: GWP. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DZIECIŃSTWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: V 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Mgr Anna Krystowska Mgr Anna Krystowska do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  50      4    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie umiejętności oceny rozwoju dziecka od momentu poczęcia  

i wczesnego dzieciństwa oraz umiejętności zastosowania wybranych teoretycznych 

modeli, prawidłowości i problemów tego okresu jako podstaw pomocy psychologicznej. 

Rozwijanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem sytuacji trudnych i kryzysowych  

jako podstawy posługiwania się adekwatnymi metodami pomocy psychologicznej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Charakteryzuje okres prenatalny, postnatalny i średnie dzieciństwa, ropisuje wybrane 

teoretyczne modele zaburzeń i specyficzne problemy, opisuje czynniki emocjonalne, 

społeczne, rodzinne tego okresu. 

K_W11 

02 Wymienia i opisuje czynniki emocjonalne, społeczne, rodzinne tego okresu, a także 

charakteryzuje zaburzenia tego okresu. 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje funkcjonowanie dzieci, diagnozuje sytuacje trudne i kryzysowe tego 

okresu. 

K_U05 

K_U10 

02 Ocenia  aktualny poziomu rozwoju funkcji psychicznych oraz różnicuje na 

podstawie opisu objawów podstawowe kategorie zaburzeń. 

K_U05 

K_U27 

 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uzupełnia i uaktualnia swoją wiedzę, analizuje własne zachowanie. K_K12 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec dzieci i ich rodzin. K_K06 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości z psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii osobowości. 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Okres prenatalny i perinatalny; zarodek, embrion, płód, organogeneza, struktury podtrzymujące 

embrion i płód, trymestr, cefalokaudalne prawo rozwoju, proksymodystalne prawo rozwoju, 

intersensoryczność, teratogenny i ich skutki we wczesnych etapach rozwoju OUN, regulator 

matczyny, blastopatie, embriopatie, fenopatie, poród, alkoholowy zespół płodowy, plastyczność 

prenatalna mózgu. Plastyczność behawioralna .Wpływ emocji na rozwój prenatalny. Trauma a 

rozwój małego dziecka. Nietypowy rozwój mózgu. 

Wczesne dzieciństwo – wiek niemowlęcy: skala Apgar, noworodek, wcześniak,  odruchy wieku 

niemowlęcego, rozwój psychoruchowy, czynności eksploracyjne, egocentryzm fizyczny, 

przywiązanie, podstawowa ufność, nadzieja, chwyt prosty, chwyt dłoniowo-łokciowy, chwyt 

nożycowy, chwyt pęsetkowy, kontakt konwersacjopodobny, dziecięca wokalizacja, gaworzenie, 

dryfowanie gaworzenia, gaworzenie samonaśladowcze. 

Komunikacja ostensywna, gesty wskazujące, protoimperatywy, protodeklaratywy, gesty 

reprezentujące, halofraza, referencja lny/ekspresyjny styl przyswajania języka, 

hiperregularyzacje, dziecięcy negatywizm. Inteligencja sensoryczno-motoryczna, reakcje 

okrężne, schemat czynnościowy, stałość obiektu, schemat czynnościowy, dziecięce teorie 

umysłu, reprezentacja, funkcja symboliczna, reprezentacja podstawowa, reprezentacja 

rozkojarzona, substytucyjna forma udawania, udawanie w formie prawdy, udawanie w formie 

istnienia, autonomia, wola, skala Brunet-Lezine. 

Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny; zabawa, zabawa symboliczna, idioplastyka, 

przekształcenie afektywne, dziecięce przyjaźnie, agresja instrumentalna, agresja wroga, 

inicjatywa, zdecydowanie, inteligencja przedoperacyjna, prelogika, egocentryzm, animizm, 

artyficjalizm, finalizm, tożsamość jakościowa, różnicowanie pozoru –rzeczywistości, 

szeregowanie empiryczne, myślenie kompleksowe, neologizmy, pytania synpraktyczne, pytania 

heurystyczne, labilność emocjonalna, heteronomia moralna, realizm moralny, sprawiedliwość 

immanentna,odpowiedzialność obiektywna, sankcje ekspiacyjne, metoda eksploracyjna 

J.Piageta – WARTSZTATY Tworzenie i wykorzystywanie skal do oceny poszczególnych 

funkcji, tworzenie indywidualnych ocen rozwoju, wykorzystywanie narzędzi typu np.: PEP-R, 

kwestionariuszy do oceny nadpobudliwości, koncentracji uwagi. 

Przygotowanie projektu diagnozy w określonych zaburzeniach rozwojowych i metod 

interwencji. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, warsztat w oparciu o przeprowadzone badanie, analiza indywidualnego 

profilu i najbliższej strefy rozwoju, przygotowanie projektu oceny rozwoju 

Literatura 

podstawowa: 

Grodzka M. (2020). Dziecko autystyczne. Warszawa: PWN. 

Olechnowicz H. (2006). Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie 

autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. Warszawa: PWN. 

Borkowska, A. R., Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (red.). (2020). Psychologia kliniczna 

dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN. 

Doliński, D., Strelau, J. (2020). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: 

GWP.  

Louise, B. A., Ilg, F. L., Baker, S. M. (2020). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.Gdańsk: 

GWP.  

Murray, L. (2029). Psychologia małego dziecka. Jak relacje społeczne wspierają rozwój dziecka 

w pierwszych dwóch latach życia. Warszawa: Wydawnictwo PARADYGMAT. 

Pilecka, W. (2011).Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Trempała, J. (red.) (2020). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: 

PWN.   

Vasta, R., Haith, M., Miller, S. (2004).Psychologia dziecka. Warszawa:WSiP. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kendall, P.C. (2004).Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

Taylor, Ch. (2020).Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Gdańsk: 

GWP. 

Taylor, Ch. (2020).Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: GWP. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Aneta-R.-Borkowska,a,74090878
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Lidia-Cierpialkowska,a,74664567
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Grzegorzewska,a,74647127
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://www.gwp.pl/autor-lynne-murray,dEg-Qmo.html
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe do projektu 20 

Przygotowanie do  warsztatu 20 

Przygotowanie projektu 5 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną- ocena 

merytoryczna 

wystąpień 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

Udział procentowy  

w ocenie końcowej 

     

W1 x  x x  

W2 x  x x  

U1   x x  

U2    x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% sprawność prezentowania  treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% sprawność prezentowania  treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% prezentowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom   

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Krystyna Zmysłowska 
dr Krystyna Zmysłowska /mgr 

Paulina Jarosz 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Prezentacja szerokiego spectrum zagadnień związanych z procesem prawidłowego 

rozwoju dziecka oraz warunkami jego stymulacji i opieki nad nim.  

Przedstawienie spectrum zagadnień związanych z procesem zaburzonego rozwoju dziecka 

oraz specyficznymi warunkami jego stymulacji i oddziaływań opiekuńczych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Opisuje  uwarunkowania, mechanizmy oraz efekty rozwoju jednostki w okresie 

dzieciństwa 

K_W11 

02 Charakteryzuje czynniki dezorganizujące rozwój na poziomie somatycznym i 

psychicznym 

K_W10 

K_W11 

K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wdraża  wiedzę teoretyczną z różnych dyscyplin naukowych  na tworzenie 

optymalnych warunków funkcjonowania dziecka i tworzenie programów 

wspierających rozwój dziecka oraz funkcjonowanie rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym 

K_U05 

K_U06 

K_U14 

02 Wskazuje poziom rozwoju dziecka i jakość jego środowiska oraz opracowuje 

programy stymulujące i wspomagające rozwój jednostki w okresie dzieciństwa. 

K_U05 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje szacunek wobec odmienności w zachowaniu jednostek, różnic w 

funkcjonowaniu intelektualnym i osobowości.  

K_K05 

 

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu biologiczne zachowania człowieka. 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Tematyka wykładów:  

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - pojęcie rozwoju, czynniki 

rozwoju, istota współczesnych poglądów na rozwój psychiczny. Wspomaganie rozwoju jako 

pojęcie interdyscyplinarne - koncepcje Barbary Kaji, Ireny Obuchowskiej, Edyty Gruszczyk-

Kolczyńskiej. Wczesne wspomaganie rozwoju a pojęcia bliskoznaczne: wychowanie, pomoc 

psychologiczna, psychoterapia, wczesna rehabilitacja, wczesna interwencja, terapia pedagogiczna. 

Cele, zasady i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  

i niepełnosprawnych. Podstawy prawne i organizacyjne wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

z niepełnosprawnościami. Zasady i etapy konstruowania programów wczesnego wspomagani 

rozwoju dziecka. Najczęściej popełniane błędy w procesie wczesnego wspomagani rozwoju 

dziecka. 

Tematyka ćwiczeń: 

Analiza szerokiego spectrum czynników biologicznych sprzyjających rozwojowi dziecka                              

i zaburzających jego rozwój. 

Analiza szerokiego spectrum czynników środowiskowych sprzyjających rozwojowi dziecka                         

i zaburzających jego rozwój. 

Warunki i metody stymulowania rozwoju dziecka  zdrowego, o prawidłowym rozwoju 

psychicznym. 

Warunki i metody stymulowania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. 

Pojęcie i definicja opieki. Analiza relacji opieka-opieka nad dzieckiem. Zadania opieki nad 

dzieckiem o prawidłowym rozwoju i dzieckiem z zaburzonym rozwojem. 

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju fizycznego.  

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju - w zakresie sprawności percepcyjnych i aktywności ruchowej.  

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju poziomu sprawności intelektualnej. 

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju kompetencji językowych. 

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju fizycznego.  

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju funkcjonowania emocjonalno – społecznego. 

Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych etapach 

rozwoju. Analiza cech kształtujących stosunek dziecka do samego siebie  

i sposób realizacji zadań życiowych oraz umiejętności interpersonalnych.  

Szczegółowa charakterystyka kompetencji moralnych na poszczególnych etapach rozwoju 

dziecka. 

Warsztaty: 

Warunki i sposób stymulowania wrodzonych zdolności percepcyjnych. Stymulowanie zaburzeń 

percepcyjnych. Analiza warunków stymulujących aktywność ruchową (rola gier i zabaw 

stymulujących rozwój, ćwiczenia rozwijające percepcje wzrokową M. Frostig, Metoda Dobrego 

Startu M. Bogdanowicz, program stymulacji wzrokowo- słuchowej P. Cylulko EEG  Biofeedback, 

HEG  Biofeedback, HEG). 

Stymulowanie sprawności intelektualnej (gry planszowe, komputerowe, zagadki, rebusy, 

ćwiczenia w opracowaniu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i T. Smereki)  

i dzieci z prawidłowym i zaburzonym rozwojem.  

Stymulowanie rozwoju sprawności językowej u dzieci z prawidłowym i zaburzonym rozwojem. 

Stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego u dziecka. Ćwiczenia kształtujące pożądane 

cechy osobowościowe u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.  

Szczegółowa analiza pojęć: opieka nad dzieckiem, pomoc dziecku. Zadania opieki nad dzieckiem 

z prawidłowym i zaburzonym rozwojem. 

Rola psychologa w niesieniu pomocz rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem                                        

z zaburzeniami rozwoju – badanie postaw rodzicielskich. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacje multimedialne, studia literaturowe, praca                          

w grupach, studium przypadku - warsztat 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  10 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu  15  

Przygotowanie do zaliczenia  15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 
dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin(pisemny) Prace kontrolne Projekty 
Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x    

U1 x x x x  

U2 x x x x  

U3  x x   

K1  x x x  

K2  x x x  

 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Czarnecki K.M. (2015). Psychologia zmian rozwojowych człowieka. Wyższa Szkoła Humanitas. 

Olechnowicz H. (2006). Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami 

więzi osobistych.Warszawa: PWN. 

Borkowska, A. R., Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (red.). (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. 

Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka. 

Cieszyńska, J., Korendo, M. (2007).Wczesna interwencja terapeutyczna  stymulacja rozwoju dziecka Od noworodka do 
6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne. 

Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. (2008).Dzieci chore,niepełnosprawne  

iz utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficyna WydawniczaImpuls. 
Gruszczyńska – Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2004).Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych 

wolniej się rozwijających. Warszawa: WSiP S.A. 

Ilg, F., Ames, L.B., Baker, S.M. (2010).Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Gdańsk: wyd. GWP. 
Liberska, H., Trempała, J., Psychologia wychowania Wybrane problemy.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

Twardowski ,A. (2012). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym. 

Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 
Twardowski, A. (red.). (2008)Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Poznań: Wyd. 

Nauk. PTP.  

Twardowski, A. (red.). (2009). Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi. Poznań: Wyd. Nauk. 

PTP. 

Winczura, B., Cytowska, B. (2019). Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty  

diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Czerwińska, K. (2020).Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i 

terapii. (eBook). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej. 

Schaffer, H.R. (2009).Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Aneta-R.-Borkowska,a,74090878
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Lidia-Cierpialkowska,a,74664567
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwona-Grzegorzewska,a,74647127
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Kornelia-Czerwinska,a,788740183
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Akademia-Pedagogiki-Specjalnej,w,69501123
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 
3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom   

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr    Marta Kutniewska-Kubik             
Dr    Marta Kutniewska-Kubik            

Mgr Anna Krystowska   
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 20 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, 

kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego. Student 

będzie mógł podejmować działania związane z wdrażaniem programów promujących 
zdrowie psychiczne i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Charakteryzuje  pojęcia i uwarunkowania funkcjonowania zdrowia psychicznego K_W03 

K_W12 

02 Opisuje  założenia diagnozy i metody diagnozy trudności w funkcjonowaniu psychicznym K_W17 
K_W19 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Opracowuje  psychologiczną diagnozę osób z kryzysami zdrowia psychicznego K_U04 
K_U05 

K_U27 

K_U10 

02 Tworzy  program psychologiczno – pedagogicznej pomocy K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje empatyczną postawę wobec potrzeb ucznia, środowiska rodzinnego i szkolnego K_K06 

02 Ustanawia  dobro klienta jako nadrzędną wartość. K_K06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający : psychologia edukacji, psychologia w szkole 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadku, praca w grupach 

Treści kształcenia: 
 

 

 
 

Promocja zdrowia psychicznego – zakres, przedmiot, pojęcia 
Zdrowie psychiczne jako funkcja rozwoju psychicznego . Koncepcja salutogenezy i jej implikacje dla zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. Psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Zdrowie i dobrostan psychiczny  

Zaburzenia zdrowia psychicznego  dzieci i młodzieży. Kryteria zdrowia psychicznego. Dobrostan psychiczny. 

Konstrukcja osobowości- ich wpływ na zdrowe zachowanie. Optymizm i pesymizm, wyuczona bezradność, 

kształtowanie pozytywnego stosunku do świata. Poczucie tożsamości i własnej wartości umiejętności życiowe. Klimat  

i kultura szkoły a zdrowie psychiczne  
Tematyka warsztatów 

Chorzy psychicznie w społeczeństwie (stosunek społeczeństwa do chorych psychicznie; wizerunek społeczny osób 

chorych psychicznie) 
Zapobieganie używania substancji psychoaktywnych (główne obszary psychoprofilaktyki, strategie naukowe, istotne 

elementy programów edukacyjnych) 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród młodocianych (środowiskowe uwarunkowania agresji; przyczyny i skutki 
zachowań agresywnych, profilaktyka) 

Zaburzenia nawyków i popędów w kontekście uzależnienia (hazard, komputer, siecioholizm 

Promocja zdrowia psychicznego, jako działania zapobiegające samobójstwom 
„Nowe uzależnienia” jako problem społeczny (mas media, telefon, słodycze, ortoreksja, anoreksja, bigoreksja inne) 

Sytuacje trudne- mechanizmy radzenia sobie. 

Literatura 

podstawowa: 

Radziwiłłowicz W. (2010). Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne. Oficyna 

Wydawnicza IMPULS. 

Grzegorzewska I. (2011). Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Heszen – Celińska I., Sęk H. (2020). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN. 

Cywińska M. (2017). Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, R.A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. 

Warszawa:PWN. 

Namysłowska, I. (red.). (2019).Psychiatria Dzieci i Młodzieży. Wyd. II.Warszawa: PZWL. 

Wilczek- Rużyczka E., Komunikowanie się z chorym psychicznie. Lublin: Wyd. Czelej. 

Wilczek- Rużyczka, E. (2007). Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Czelej, Lublin 2007 (rozdział 3) 

Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia geneza, teoria, powrót do zdrowia. Warszawa: Parpamedia. 

Woynarowska, B. (2007).Edukacja zdrowotna podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

 

Gałecki P, Bobińska K, Eichsteadt K. (2016). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego –komentarz. Wyd.II. 

Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 30 

Przygotowanie do  egzaminu  15 

Przygotowanie do zaliczenia  10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny) 
Prace 

kontrolne 

Projekty – 

studium 

przypadku 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

U1  x x x  

U2  x x x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, dostateczne umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

dostateczne umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Dobre możliwości analizy i umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu 

problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Dobre możliwości analizy  

i umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów  

w sytuacjach  w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Bardzo dobre możliwości analizy i 

umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach  w sytuacjach 

nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 



str. 187 z 6 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: EDUKACJA ZDROWOTNA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. 

StSW 

dr hab. Artur Ziółkowski/  

dr hab. Artur Ziółkowski 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 10    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Rozwijanie kompetencji projektowanie programów promocji zdrowia dla dzieci  

i młodzieży 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Charakteryzuje  koncepcję zdrowia i choroby, psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, 

promocji zdrowia i działań psychologicznych, charakteryzuje modele modyfikacji zachowań 

zdrowotnych, opisuje wybrane modele motywacyjne, modele wyjaśniające rozpoczęcie zachowania oraz 

modele wielofazowe, korzysta z metody projektów jako metody dydaktycznej i metod budowania 

programów edukacyjnych - opisuje teoretyczne podstawy i zasady opracowywania projektów 

edukacyjnych 

K_W12 

K_W06 

02 Definiuje pojęcia promocji, profilaktyki, prewencji, charakteryzuje proces ewaluacji programów 

edukacyjnych, w tym w szczególności programów edukacji zdrowotnej(programów zdrowotnych), u 

osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży. Opisuje stosowane programy i metody oddziaływania. Opisuje 

kierunki i metody oddziaływań 

K_W13 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Projektuje działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne  

i  prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadza, rozwija umiejętność współpracy w 

zespole w działaniach kreatywnych - stosuje wiedzę o opracowywaniu programów edukacyjnych w 

działaniach własnych i/lub własnego zespołu, wykazuje się 

kreatywnością w tworzeniu programów modyfikacji zorientowanych na różne zachowania 

niekorzystne dla zdrowia (substancje psychoaktywne, palenie papierosów itp.),  

prezentuje różne formy ćwiczeń z opracowanych programów 

K_U06 

K_U05 

K_U20 

02 Aplikuje wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań  

w celu rozwiązania problemów praktycznych, dokonuje wyboru technik terapeutycznych 

adekwatnie do problemu i je prawidłowo  stosuje,  ocenia efekty swojej pracy. 

K_U05 

K_U06 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Student szanuje odmienność w zachowaniu jednostek, różnice w funkcjonowaniu intelektualnym i 

osobowości.  

K_K05 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 30 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  20 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Przygotowanie  projektu 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

\Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

 

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu biologiczne zachowania człowieka. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Promocja zdrowia, prewencja, profilaktyka, cechy i metody. Specyfika zachowań 

zdrowotnych i ich zmiany w różnych okresach życia. Znaczenie świadomości i podmiotowych decyzji oraz 

wsparcia społecznego dla zmiany stylu życia. Zasady konstruowania programów profilaktycznych. Etapy 

przygotowania planu programu, 

cechy skutecznego programu, standardy jakości przeprowadzania programu, wymagania izasady dotyczące 

programów własnych opracowywanych przez uczestników zajęć. 

Zapoznanie się z przykładowymi programami profilaktycznymi o różnej tematyce. 

Metoda projektów – podstawowe założenia i zasady jej stosowania na zajęciach. Programedukacyjny – 

pojęcie, forma, cele opracowywania. 

Zespołowa praca nad projektem – etapy opracowywania projektu, podział zadań, organizacjapracy zespołu, 

ocena zespołowa i indywidualna realizacji zadania. 

Diagnoza – rozpoznanie środowiska adresata projektu oraz określenie problemu. 

Metody stosowane w działaniach edukacyjnych – charakterystyka i dobór. 

Szczegółowy plan realizacji programu. 

Ewaluacja – metody, modele, planowanie działań edukacyjnych. 

Opracowywanie terapeutycznych programów zdrowotnych. 

Przygotowanie w zespołach lub indywidualnie programu profilaktycznego oraz 

przeprowadzenia wybranych ćwiczeń z opracowanego programu podczas zajęć. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacje multimedialne, studia literaturowe, praca w grupach, studium 

przypadku - warsztat 

Literatura 

podstawowa: 

Oleś M. (2011). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin: Wydaw.KUL. 

Heszen-Celińska I., Sęk H. (2020). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.  

Piechaczek-Ogierman G. (2011). Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania. 

Katowice: Wydawnictwo UŚ. 

Nowakowska H. (2016). Edukacja zdrowotna.Warszawa: PZWL. 

Chałas, K., (2000).Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Nowa Era. 

Chruściel, P.,  Ciechaniewicz, W., (2018). Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik 

dydaktyczny. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Gagne, B., Wager, W. (1992).Zasady projektowania dydaktycznego. Warszawa: PWN. 

Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: 

GWP. 

Ogińska-Bulik, N. (2002). Modyfikacja zachowań typu A u dzieci i młodzieży. Łódź: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

Szymańska, J., (2000), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPP-P, 

Warszawa: ORE. 

Woynarowska, B. (2008).Edukacja Zdrowotna. Warszawa: PWN. 

Woynarowska, B. (2018).Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka.Warszawa: PWN.  

Literatura 

uzupełniająca: 

Ogińska-Bulik, N.(2010).Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. 

Rau, E., Ziętkiewicz, E. (2000).Jak aktywizować uczniów. Gdańsk:  GWP. 

Zadworna-Cieślak, M., Ogińska-Bulik, N.(2011). Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania 

podmiotowe irodzinne. Warszawa : Difin. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Chrusciel-Pawel,a,749616138
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Wieslawa-Ciechaniewicz,a,72581453
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/PZWL-Wydawnictwo-Lekarskie,w,69500936
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Barbara-Woynarowska,a,74648473
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty-

etiudy 

szkoleniowe  

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w zakresie 

wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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  STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH     

 

Nazwa przedmiotu: ROZWIJANIE KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk-Toruń dr Iwona Gryniuk-Toruń do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 20    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Celem zajęć jest rozwój kompetencji życiowych  ułatwiających poradzenie sobie  

w różnych sytuacjach zawodowych i codziennych z wykorzystaniem wiedzy  

i umiejętności o krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, realizacji zadań 

rozwojowych 

   

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Charakteryzuje umiejętności życiowe ważne w realizacji zadań rozwojowych K_W22 

02 Wymienia  rodzaje kompetencji życiowych w profilaktyce zaburzeń rozwoju K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Buduje  pozytywne relacje  w grupie K_U09 

02 
Przygotowuje  programy pomocowe  

K_U11 

K_U14 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje otwartość na nawiązywanie pozytywnych interakcji w grupie  K_K02 

02 Ocenia  swoje kompetencje w sposób krytyczny K_K09 

 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający :  brak 
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Treści 

kształcenia: 

Kompetencje umiejętności życiowe jako umiejętności, umożliwiające człowiekowi 

pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie sobie radzić  

z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego życia. Rodzaje umiejętności 

życiowych z punktu widzenia promocji zdrowia i pierwotnej profilaktyki  dwie grupy 

umiejętności; Umiejętności podstawowe dla codziennego życia umożliwiające dobre 

samopoczucie, relacje interpersonalne i zachowania sprzyjające zdrowiu. 

 Pięć kategorii zawierających szczegółowe  umiejętności:  

 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (w tym także poszukiwanie 

alternatyw, ocena ryzyka, uzyskiwanie informacji i ich ocena, ocenianie konsekwencji 

działań i zachowań, stawianie sobie celów itd).  

 Twórcze myślenie i krytyczne myślenie.  

 Skuteczne porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych (np. 

aktywne słuchanie, przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, 

komunikowanie się werbalne i niewerbalne, asertywność, umiejętność negocjowania, 

rozwiązywania konfliktów, współdziałanie, praca  

w zespole).  

 Samoświadomość i empatia (np. samoocena, identyfikacja własnych mocnych  

i słabych stron, pozytywne myślenie, budowanie obrazu własnej osoby  

i własnego ciała, samowychowanie).  

Radzenie sobie z emocjami i kierowanie stresem (w tym także samokontrola, radzenie sobie z 

presją, lękiem, trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, gospodarowanie czasem), 

umożliwiające radzenie sobie z zagrożeniami np.: asertywne odmawianie używania 

narkotyków, podejmowania stosunków płciowych, uczestniczenia w aktach przemocy, 

wandalizmu itd. Są one rozwijane w powiązaniu z ww. umiejętnościami podstawowymi. 

Warsztaty rozwijające poszczególne umiejętności i etiudy szkoleniowe  

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, metody praktyczne – aktywizujące, ćwiczenia 

praktyczne, samodzielna konstrukcja przykładów, inscenizacje. 

Literatura 

podstawowa: 

Johnson M.D. (2019). Bliskie Związki. Warszawa: PWN. 

Mearns D. (2010). Terapia skoncentrowana na osobie. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Brzezińska A. (2009). Droga do samodzielności. Gdańsk: GWP. 

Kaduson H. (2011). Zabawa w psychoterapii. Gdynia: GWP. 

Adler, R.B., Rosenfeld, L. B., Proctor II, R.F. (2014). Relacje interpersonalne. Poznań: REBIS. 

Argyle, M. Umiejętności społeczne, W: N.J. Mackintosh, A. M. Colman (red.). (2002). 

Zdolności a procesy uczenia się. Poznań: Zysk i S-ka. 

Jacob, G., Genderen, H., Seebauer, L. (2019). Emocjonalne pułapki przeszłości. Jak 

przełamać negatywne wzorce zachowań? Gdańsk: GWP. 

Lev, A., McKay, M., Skeen, M., Fanning, P. (2018). Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od 

negatywnych wzorców zachowań? Gdańsk: GWP. 

Silberman, M., Hansburg, F. (2017). Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre 

relacje z innymi? Wrocław: Wydawnictwo EMKA. 

Woynarowska, B. (2017). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. 

Warszawa: PWN. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Ashurst, R. PhD. (2016). No-Nonsense Life Skills: Managing Your Stress. WestBow Press 

Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP. 

Morreale, S., Spitzberg, B. (2015). Komunikacja miedzy ludźmi. Warszawa: PWN. 

 

https://www.gwp.pl/autor-avigail-lev,dEg-Q2g.html
https://www.gwp.pl/autor-avigail-lev,dEg-Q2g.html
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  30 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie  projektu 30 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty-

etiudy 

szkoleniowe  

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji 

społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w 

zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5  Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz Dr Stanisław Wójtowicz do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

30      2      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z etapami rozwoju zawodowego pracowników  

w powiązaniu z etapami rozwoju osobistego; 

kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej oraz rozwijania talentów pracowników w 

organizacji. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Identyfikuje  procesy psychiczne towarzyszące pracy zawodowej K_W11 

02 Charakteryzuje  rolę czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju zawodowego w wymiarze 

indywidualnym i interpersonalnym 

K_W22 

K_W08 

03 Wiąże  relacje między  środowiskiem pracy a funkcjonowaniem i rozwojem człowieka K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Planuje  swoją karierę zawodową z uwzględnieniem wymogów formalnych w organizacji w której 

podejmuje pracę 

K_U12 

02 Opisuje i interpretuje podstawowe grupy psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w 

środowisku pracy 

K_U04 

K_U07 

03 Określa obszar rozwoju zawodowego psychologa  K_U20 

K_U25 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Precyzuje zadania i obowiązki wynikające z roli społecznej psychologa  K_K04 

K_K07 

02 Planuje swój rozwój zawodowy K_K12 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

30 

Konsultacje 5 

Zapoznanie się z literatura przedmiotu 15 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Godziny razem: 60 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości z psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii osobowości 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

1. Praca zawód, kariera, tożsamość zawodowa – podstawowe definicje . 

2. Klasyfikacje środowisk pracy . 

3. Uwarunkowania osobowościowe funkcjonowania zawodowego; teorie cechy i czynnika, teorie 

poznawcze i psychodynamiczne i rozwojowe 

4. Teorie motywacji w środowisku pracy. 

5. Praca w cyklu życia człowieka jako źródło kryzysów . 

6. Psychologiczne problemy rozwoju i funkcjonowania dorosłych. 

7. Psychologiczne problemy opuszczania pola zawodowego. 

8. Bezrobocie jako sytuacja kryzysowa . 

9. Aspekty rozwoju indywidualnego a wypalenie zawodowe i stres organizacyjny. 

10. Strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu. 

11. Rozwój zawodowy i jego uwarunkowania – zarządzanie karierą zawodową 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład. 

Literatura 

podstawowa: 

Bednarek, D. (2020). Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa: PWN. 

Rożanowski B., Fortuna P. (2020). Psychologia biznesu. Warszawa: PWN. 

Gamian-Wilk M. (2018) Mobbing w miejscu pracy. Warszawa: PWN. 

Biolos, J. (2006). Zarządzanie karierą. Warszawa: Wyd. Studio Emka. 

Buckingham, M. (2008). Wykorzystaj swoje silne strony: użyj dźwigni swojego talentu. Warszawa: MT 

Biznes. 

Cannon, J. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Warszawa: ABC Wolters Kluwer 

Business. 

Czerw, A. (2017). Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy. Warszawa: PWN. 

Davis, T. (2010). Ewaluacja talentu: nowa strategia zarządzania talentami  

w organizacji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business. 

Duda, W., Kukla, D. (2016). Poradnictwo zawodowe. Warszawa: Difin. 

Lubrańska, A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Difin. 

Ogińska – Bulnik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych Źródła – konsekwencje – 

zapobieganie Centrum Doradztwa i Informacji. Warszawa: Delfin. 

Pantalon, M. (2018). Motywacja. Metoda 6 kroków. Gdańsk: GWP. 

Sęk, H. (red.). (2020). Wypalenie zawodowe. Warszawa: PWN. 

Strykowska, M. (red.). (2007). Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne. Poznań: 

Wydawnictwo UAM Poznań. 

Tucholska, T. (2009). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Lublin: KUL. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bańka, A. (2003). Zawodoznawstwo, doradctwo zawodowe i pośrednictwo pracy Psychologiczne metody 

i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: Wydawnictwo PRINT – B. 

Duda, W. (2010). Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy. Częstochowa: Wydawnictwo 

im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

zaliczenie 

(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

W3 x     

U1 x     

U2 x     

U3 x     

K1 x     

K2 x     

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom 

jest jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

pełniejsze. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom 

jest akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, pełne.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do 

uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: WCZESNA INTERWENCJA W OKRESIE DORASTANIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marta Kutniewska-

Kubik 
Dr Marta Kutniewska-Kubik do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako formy pomocy opartej na założeniach terapii 

realistycznej i cykliczno - fazowego modelu rozwoju. studenci poznają zasady konstruowania zajęć 

dla młodzieży. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowyc

h efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Opisuje  temat adolescencji, definiuje adolescencję, charakteryzuje wybrane teoretyczne 

modele zaburzeń i specyficzne problemy, opisuje czynniki emocjonalne, społeczne, rodzinne 

tego okresu, a także charakteryzuje zaburzenia lękowe, zachowania, depresyjne, 

nadpobudliwość psychoruchową i zaburzenia odżywiania. 

K_W11 

02 Wymienia  czynniki emocjonalne, społeczne, rodzinne tego okresu, a także charakteryzuje 

zaburzenia lękowe, zachowania, depresyjne, nadpobudliwość psychoruchową i zaburzenia 

odżywiania 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje funkcjonowanie młodzieży, diagnozuje sytuacje trudne  

i kryzysowe okresu adolescencji, zaburzenia zachowania, lękowe, depresyjne  

i odżywiania oraz nadpobudliwość psychoruchowa,  

K_U02 

K_U10 

02 Nawiązuje profesjonalną relację pomocową, klasyfikuje zgłaszany problem, ustala i respektuje 

kontrakt i cele pomagania oraz projektuje adekwatne metody pomocy psychologicznej. 

K_U06 

K_U11 

03 Projektuje w pogłębionym stopniu różnorodne zajęcia dla grupy młodzieżowej K_U11 

K_U14 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uaktualnia swoją wiedzę, analizuje własne zachowanie,  K_K09 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec młodzieży oraz przestrzega praw osób,  

z  którymi pracuje. 

K_K08 
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Wymagania 

wstępne: 

 

 

Wiadomości z psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii osobowości 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Społeczne środowisko rozwoju – koncepcja Bronfenbrenera, model Horowitza. Płaszczyzny socjalizacji. 

Wybrane zjawiska psychospołeczne dotyczące współczesnej młodzieży. Analiza hipotez dotyczących 

rozwojowych oraz społeczno – kulturowych uwarunkowań wybranych zjawisk Analiza hipotez 

dotyczących konsekwencji. 

Rozmowa interwencyjna jako forma pomocy; sposób  przygotowania, jej etapy  

w tym diagnoza rozwojowa – analiza stylu organizacji ja i wskaźników osiągnięć wcześniejszych etapów 

rozwoju, wskaźniki tożsamości negatywnej, zaprojektowanie interwencji w cykl rozwoju, ustosunkowanie 

jako kolejny etap rozmowy i zadania psychologa w tym zakresie, efektywne formy interwencji, 

zakończenie  

i podsumowanie kontaktu - warsztat 

Trening rozmowy interwencyjnej w parach - warsztat 

Analiza kontekstu społecznego młodzieży a projektowanie aktywności na rzecz rozwoju młodzieży; 

analiza kontekstu i jakości oferty, interwencja poślednia jako działanie przekształcające kontekst rozwoju 

adolescenta. 

Prezentacja projektów studentów – ocena propozycji studentów na rzecz rozwoju oferty aktywności grupy 

docelowej. 

Metody 

dydaktyczne: 

Trening umiejętności z elementami informacyjnymi 

Literatura 

podstawowa: 

Bębas S. (2011). Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania. Radom: Wydawnictwo WSH. 

Cęcelek G. (2011). Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej. Kraków: Wydawnictwo Żak. 

Jankowiak B. (2017). Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Cywińska M. (2017). Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza 

Brzezińska, A., I., (red.). (2005). Portrety psychologiczne człowieka, Praktyczna psychologia rozwojowa. 

Gdańsk: GWP. 

Brzezińska, A., I., (red.). (2019). Portrety psychologiczne człowieka, Praktyczna psychologia rozwojowa. 

Gdańsk: GWP. 

Ciarrochi, J., Hayes, L. (2019). Trudny czas dojrzewania. Jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, 

osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji  

i zaangażowania oraz psychologię pozytywną. Gdańsk: GWP. 

Jacob, G., Genderen, H., Seebauer, L. (2019). Emocjonalne pułapki przeszłości. Jak przełamać negatywne 

wzorce zachowań? Gdańsk: GWP. 

Jędrzejko, M. Z., Walancik, M. (2019). Zagrożone dorastanie Tom 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 

Aspra. 

Linley, P., A., Joseph, S. (red.). (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN,  Warszawa. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Frączek Z. (2010). Wybrane problemy pedagogiki rodziny. Rzeszów: Wydawnictwo U. Rz.  

Brzezińska, A., Hornowska, E., (red). (2004). Dzieci i młodzież wobec agresji  

i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Jankowiak, B. (2017). Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Poznań:  Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP. 

Kołakowski, A., Siwek, K., Ambroziak, K. (2018). Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i 

pokonać? Gdańsk: GWP. 

Opora, R. (2019). Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie. Warszawa: 

PWN. 

Pilecka, W. (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Rybakowski, F. (2017). Depresje u osób młodych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Medical Education. 

Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Urban, B. (2017). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  15 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie  etiudy 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 

\Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty-etiudy 

szkoleniowe  

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w zakresie wiedzy 

oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5  Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PRACY Z SENIORAMI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Krystyna Zmysłowska dr Krystyna Zmysłowska do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  50      5    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie rozszerzonej wiedzy na temat późnej dorosłości, wybranych teoretycznych 

modeli prawidłowości i problemów okresu tego okresu jako podstaw pomocy 

psychologicznej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Charakteryzuje rozwój i główne zadania okresu późnej dorosłości K_W11 

02 Opisuje  działania optymalizujące i stymulacyjne w funkcjonowaniu seniorów K_W11 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wdraża wiedzę z zakresu psychologii rozwoju do analizy celów i obszarów pracy z 

osobami w późnej dorosłości 

K_U02 

02 Komunikuje się efektywnie i współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z 

seniorami 

K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Aktualizuje swoją wiedzę, analizuje własne zachowanie K_K05 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec osób starzejących się oraz przestrzega praw 

pacjenta. 

K_K09 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości z psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii osobowości 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do warsztatu studia literaturowe  30 

Przeprowadzenie badan i interpretacja wyników oraz przedstawienie raportu z badań  25 

Przygotowanie do zaliczenia  15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie (ustne) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Przedmiot psychologii starości, rozumienie starości i jej periodyzacja. Pozytywne  

i negatywne aspekty starości.  Starzenie się fizjologiczne; biologiczne aspekty starzenia się, starzenie się z 

perspektywy neuronauki. Zmiany w narządach zmysłów. Psychologiczny wymiar starzenia się. Starzenie 

się patologiczne; zespoły otępienne (obraz kliniczny, charakterystyka wybranych zespołów). Zaburzenia 

psychiczne u osób starszych. Teorie przystosowania do starości; teoria selektywnej optymalizacji  

z kompensacją, teoria oscylacji pomiędzy asymilacją i akomodacją, teoria społeczno –emocjonalnej 

selektywności, teoria gerotranscendencji. Aktywność osób starszych; proaktywne zadania adaptacyjne, style 

życia osób starszych. Psychobiograficzne podejście do starości. Postawa wobec własnej starości. 

Egzystencjalny wymiar starości. Doświadczanie czasu przez osoby starsze. Zmaganie się z chorobą  

i cierpieniem. Doświadczanie straty osób bliskich. Znaczenie religii. 

Metody 

dydaktyczne: 

Warsztat, praca w grupach. 

Literatura 

podstawowa: 

Steuden, S. (2020). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN. 

Błachnio, A. (2019). Potencjał osób w starości. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. 

Czarnecki, K. M., Kowolik, P., Tomaszewska, W. (2018). Twórcza aktywność profesjologiczna i 

profesjonalna seniorów polskich. Sosnowiec:  Wyższa Szkoła Humanitas. 

Hamilton, I. S. (2000). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S- ka. 

Rostowska, T., Budziński, W., (red.). (2012). Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka  w różnych 

okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Czarnecki M.K. (2015). Psychologia zmian rozwojowych człowieka. Wyższa Szkoła Humanitas. 

Harwas-Napierała, B., Trempała J. (red.) . (2004). Psychologia rozwoju człowieka. (t. 2.). Warszawa: 

PWN. 

Mandrzejewska-Smól, I. (2018). Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w 

perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów. Bydgoszcz: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w zakresie wiedzy 

oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5  Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: GERONTOPSYCHOLOGIA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

prof. dr hab. Maria 

Pąchalska 
prof. dr hab. Maria Pąchalska do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

50      5      

Cel zajęć: 

 

Rozwijanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem sytuacji trudnych  

i kryzysowych jako podstawy posługiwania się adekwatnymi metodami pomocy 

psychologicznej. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Charakteryzuje rozwój i główne zadania okresu późnej dorosłości K_W11 

02 Opisuje  działania optymalizujące i stymulacyjne w funkcjonowaniu seniorów K_W11 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wdraża wiedzę z zakresu psychologii rozwoju do analizy celów i obszarów pracy z osobami w późnej 

dorosłości 

K_U02 

02 Komunikuje się efektywnie i współpracuje z innymi specjalistami pracującymi z seniorami K_U06 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uaktualnia swoją wiedzę, analizuje własne zachowanie,  K_K09 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec osób starzejących się oraz przestrzega praw pacjenta. K_K05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości z psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologii osobowości 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Omówienie obszarów działalności seniora. Zasady i cele aktywizacji seniorów. Formy pracy z seniorami 

– wspieranie konstruktywnych postaw wobec starości. Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, 

Radzenie sobie z emocjami i stresem. Wytrzymanie dobrej kondycji poznawczej- gimnastyka umysłu. 

Aktywność fizyczna  

i kulturalno - oświatowa  Terapia tańcem. Etiudy studenckie – założenia teoretyczne w opracowaniu 

scenariuszy zajęć. 

Metody 

dydaktyczne: 

Warsztat, etiudy studenckie, praca w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Błachnio, A. (2019). Potencjał osób w starości. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. 

Gawron, N., Łojek. E. (2015). Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 

Hamilton, I. S. (200). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S- ka. 

Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa:  PWN.  

Kozaczuk, L. (2005). Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Warszawa: Wyd. Śląsk.  

Mandrzejewska-Smól, I. (2018). Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w 

perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów. Bydgoszcz: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Rostowska, T., Budziński, W., (red.). (2013). Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych 

okresach dorosłości Perspektywa psychologiczna. Toruń:  Wydawnictwo Adam Marszałek. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Błaszczyk, J. (2019). Mózg-starzenie się i neurodegeneracja. Warszawa: PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie. 

Bush, Shane S., Heck, Andrew L. (2018) Forensic Geropsychology: Practice Essentials. American 

Psychological Association  

Chabior, A., Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K. (2019). Ludzka starość. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 

Czarnecki, K. M., Kowolik, P., Tomaszewska, W. (2018). Twórcza aktywność profesjologiczna i 

profesjonalna seniorów polskich. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas. 

Diehl, M., Wahl, H. W. (2020). The Psychology of Later life: A Contextual Perspective. American 

Psychological Association. 

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). (2020). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.   
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  50 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

ocena  

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom 

jest jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom 

jest akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do 

uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom   

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ – WYKŁAD MONOGRAFICZNY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 

 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 

 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

50      5      

Cel zajęć: 

 

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologicznych 

mechanizmów w powstawaniu uzależnień. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Opisuje psychologiczne koncepcje patomechanizmów uzależnienia  K_W12 

02 Charakteryzuje  różne czynniki wzmagające lub hamujące uzależnienia K_W12 

03 Wyjaśnia psychologiczne mechanizmy prowadzące do nadużywania i uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych  
K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wyjaśnia przyczyny uzależnień posługując się określoną koncepcją  K_U04 

02 Sporządza  opis kliniczny zaburzeń osobowości i emocji spowodowanych 

uzależnieniem. 
K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje przyzwyczajenia do odpowiedzialności w stosowaniu wiedzy - kieruje się 

dobrem klienta. 

K_K06 

02 Prezentuje postawę ciągłego uczenia się poprzez uzupełnianie dotychczasowej wiedzy  

o najnowsze badania. 

K_K09 

K_K12 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający: Psychologia kliniczna i psychopatologia. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  50 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Nałogowa osobowość - czynniki biopsychiczne, kulturowe, ideologiczne powodujące uzależnienie - 

historyczne i kulturowe aspekty zażywania substancji psychoaktywnych  i uzależnienia. 

Rozwojowo – historyczny sposób wyjaśniania procesu uzależnienia. 

Kryteria rozpoznawania uzależnienia – cechy nałogowego zachowania (wg Kaplera). 

Mechanizmy uzależnienia (na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym). 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych:                                                                                                                                                           

- kryteria DSM-IV. Definicja uzależnienia wg WHO.   

-  sposoby zażywania i docierania do struktur mózgu. Interakcja między receptorami środków 

psychoaktywnych.  

- tolerancja i uzależnienie fizyczne. 

Teoretyczne modele uzależnienia (osobowościowy, podatność genetyczna, teoria oponent – proces, 

modele wzmocnienia pozytywnego, warunkowanie i modele uczenia się). 

Substancje psychoaktywne - alkohol. 

Modele myślenia o problemie alkoholowym: moralny, duchowy, konstytucjonalnej choroby, 

edukacyjny, charakterologiczny, społeczno- kulturowy, biologicznego ryzyka, systemu rodzinnego, 

zdrowia publicznego Koncepcja uzależnienia w ujęciu psychoanalizy i psychologii Ja oraz z 

perspektywy terapii Gestalt. Identyfikacja osób z problemem alkoholowym. Integrujący model 

uzależnienia. Mechanizmy nałogowego regulowania emocji, iluzji i zaprzeczenia i dezintegracji Ja. 

Funkcjonowanie osoby uzależnionej. Uzależnienie a zaburzenia nerwicowe. Postawy wobec leczenia i 

abstynencji. Problem alkoholowy u dzieci i młodzieży. Syndrom FAS. 

Inne substancje psychoaktywne: leki, nikotyna, kofeina i teina, opioidy; amfetamina, kokaina, pochodne 

konopii; marihuana, haszysz, substancje wziewne, steroidy, napoje energetyzujące, „dopalacze”. 

Zaburzenia nawyków i popędów; patologiczny hazard, uzależnienie od komputera i Internetu 

,zaburzenia odżywiania , seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm. 

Nowe uzależnienia: mass media, telefon komórkowy, słodycze, ortoreksja, tanoreksja, bigoreksja. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy 

Literatura 

podstawowa: 

Kubitsky J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Miller P. (2013). Terapia uzależnień. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 

Grzegorzewska I. (2011). Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Warszawa: PWN. 

Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP. 

Cierpiałkowska, L., (red.). (2008). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wyd. Nauk. UAM. 

Cierpiałkowska, L., Chodkiewicz, J. (2020). Uzależnienia od alkoholu. Oblicza problemu. Warszawa: 

PWN 

Dodziuk, A. Kapler. (2007). Nałogowy człowiek. Warszawa: Inst. Psych. Zdrowia PTP. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN. 

Najavits, L. M. (2020). Jak wyjść z traumy i uzależnienia. Praktyczne wskazówki  

i strategie. Kraków: Wydawnictwo eSPe. 

Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: PWN. 

Seligman, M., Walkere, E. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka. 

Woronowicz, B. (2009). Uzależnienie. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Knapp H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN. 

Beck, A. T., Newman, C. F., Wright, F. D. (2020). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków:  

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Cimini, D. M., Martin, J.L. (2020). Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment for Substance 

Use:A Practitioner’s Guide. American Psychological Association 

Davis, P. (2017). Addiction: Psychology and Treatment. John Wiley & Sons. 

Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Warszawa: 

Instytut Psychologii Zdrowia PTP. 

https://www.libristo.pl/wydawnictwo/John%20Wiley%20&%20Sons.html
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z ocena  

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom   

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PROFILAKTYKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 
 

Dr Iwona Gryniuk-Toruń 
 

do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 40     2 4     

Cel zajęć: 

 

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologicznymi  mechanizmami powstawania, 

rozwoju i skutków zjawiska wykluczenia społecznego. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Opisuje  psychologiczne koncepcje patomechanizmów prowadzących do wykluczenia społecznego K_W03 

02 
Charakteryzuje  czynniki prowadzące do wykluczenia społecznego 

K_W03 

K_W11 

03 Wyjaśnia  psychologiczne mechanizmy zakłócające funkcjonowanie osób wykluczonych społecznie  K_W12 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wyjaśnia  posługując się określoną koncepcją przyczyny i funkcjonowanie poznawcze K_U02 

02 Sporządza opis kliniczny zaburzeń osobowości i emocji spowodowanych wykluczeniem K_U04 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje przyzwyczajenia do odpowiedzialności w stosowaniu wiedzy - kieruje się dobrem klienta. K_K05 

02 Prezentuje postawę ciągłego uczenia się poprzez uzupełnianie  dotychczasowej wiedzy  o najnowsze 

badania. 

K_K09 

K_K12 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający: Psychologia kliniczna i psychopatologia. 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Pojęcie wykluczenia społecznego.  

Wprowadzenie do profilaktyki, poziomy i zakres działania, wsparcie społeczne, praca środowiskowa, sił 

społeczne i ich organizacja, współczesne programy profilaktyczne, oddziaływani praprofesjonalne i 

nieprofesjonalne.  

Główne środowiska życia człowieka, ich funkcje, przemiany i zagrożenia - rodzina, grupa rówieśnicza, 

społeczność lokalna, środowiska intencjonalne.  

Zagrożenia globalne i lokalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup  

i środowiska - ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne, 

niesprawiedliwość społeczna, dziedziczenie położenia społecznego, dezorganizacja rodziny, starość.  

Kryzys więzi rodzinnych, społecznych i wartości.  

Wybrane dziedziny aktywności człowieka: kultura, czas wolny, rekreacja, aktywność społeczna obywatelska, 

organizacje pozarządowe, wolontariat.  

Metody 

dydaktyczne: 

wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia ambulatoryjne, studium przypadku, praca metodą 

projektów. 

Literatura 

podstawowa: 

Johnson M.D. (2019). Bliskie związki. Warszawa: PWN. 

Grzegorzewska I. (2011). Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. 

Grodzka M. (2020). Dziecko autystyczne. Warszawa: PWN. 

Mącik D. (2020). W pułapce schematów? Wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a 

funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych. Wydawnictwo Naukowe Scholar.  

Olechnowicz H. (2006). Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z 

dysfunkcjami więzi osobistych. Warszawa: PWN. 

Augustynek, A. (2015). Psychopatologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wyd. Engram. 

Behr, J., Blicharz, J. (2018). Ochrona prawna przed wykluczeniem społecznym,  

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.  (oai:bibliotekacyfrowa.pl:89920) 

Cieślak, R., Sęk, H. (2020). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: PWN. 

Cierpiałkowska, L. (2016). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Scholar. 

James, N., Butcher, J., N., Hooley, J.M., Mineka, S., (2020). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP. 

Kwiatkowska, G.E., Siudem, A.(red.). (2015). Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w 

środowisku kulturowym. Lublin: Wyd. UMCS. 

Piasecka, B., Gerc, K. (2020). Contextual Axiological Conditions of Mental Resilience and Health. Kraków: 

Wyd. UJ. 

Poleszak, W. P. (red.). (2013). Oblicza uzależnień: Terapia jako przywracanie wolności. Lublin: 

Wydawnictwo Naukowe WSEI. 

Warzywoda-Kruszyńska, W.(red.). (2012). Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne. Łódź: Wyd. 

UŁ. 



str. 208 z 6 

 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  40 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Wróbel M. (2019). Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi. 

Warszawa: PWN. 

Andruszkiewicz, A. (2010). Wybrane psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego 

pielęgniarek a ich stan zdrowia. Toruń: Wyd.UMK. 

Dziewiecki, M. (2020). Nie ma sytuacji bez wyjścia. Jak wychodzić z kryzysu? Nowy Sącz: Wyd. RTCK. 

Gromadzka-Ostrowska, J. (2019). Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia. Warszawa: Wyd. SGGW. 

Gamian-Wilk, M.,  Szecówka- Nowak, M. (2020). Strategie radzenia sobie polskiej młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych z wykluczeniem społecznym. Psychologia Wychowawcza nr 17. 

Kata G. (2017). Wolontariat szkolny. Warszawa: ORE. 

Muchacki, M., Machowska-Go,c J., Sufa, B. (2020). Wolontariat w dobie płynnej rzeczywistości. Kraków: 

Petrus. 

Wilczyńska, A. (2014). Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia 

wykluczeniem społecznym. Katowice: Wyd. UŚ. (http://hdl.handle.net/20.500.12128/3940) 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: INTERWENCJA KRYZYSOWA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Krystyna Zmysłowska Dr Krystyna Zmysłowska do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20  60    1  4    

Cel zajęć: 

 

Kształcenie umiejętności ważnych w procesie pomagania osobom będącym w kryzysie oraz 

poznanie podstawowych zasad interwencji w kryzysie. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Opisuje  dynamikę i przebieg kryzysu u osób z różnymi zaburzeniami K_W12 

02 Charakteryzuje  zasady interwencji w kryzysie K_W12 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wspiera ,buduje nadzieję, znajduje zasoby osoby w kryzysie  K_U06 

K_U05 

02 Określa własne możliwości i ograniczenia w pracy z klientem doświadczającym 

kryzysu i traumy 

K_U06 

K_U05 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Uaktualnia swoją wiedzę, analizuje własne zachowanie,  K_K12 

02 Wykazuje empatię i szacunek wobec wspieranych osób oraz przestrzega praw 

pacjenta. 

K_K06 

K_K08 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiadomości z psychopatologii, psychologii osobowości, psychologii klinicznej 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  25 

Przygotowanie do zaliczenia  15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

 

 

 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Etapy i przebieg kryzysu, kryzys odroczony;- podstawowe zagadnienia dotyczące doświadczania 

i przebiegu kryzysu uosób z różnymi zaburzeniami. 

Postępowanie diagnostyczne w celu określenia rodzaju wymaganej przez wspomaganego 

pomocy. Ćwiczenie umiejętności diagnozowania wymaganej przez wspomaganego pomocy. 

Strategie postępowania -umiejętności niezbędne przy udzielaniu pomocy  

w sytuacjach kryzysowych; udzielanie wsparcia i stwarzanie komfortu psychicznego, 

poszukiwanie zewnętrznych źródeł wsparcia dostępnych pacjentowi. Budowanie, wzmacnianie 

nadziei i pomoc w znalezieniu sensu cierpienia; identyfikowanie  

i wzmacnianie tzw. mocnych stron i wewnętrznych źródeł oparcia u klienta. Ćwiczenie 

umiejętności ześrodkowywania aktualnych i przeszłych doświadczeń udzielania sobie przez 

klienta wewnętrznego wsparcia i opieki. Rozwijanie  umiejętności postępowania 

wspomagającego w doświadczaniu odroczonego kryzysu. Zjawiska i procesy 

psychopatologiczne pojawiające się na różnych etapach doświadczania kryzysu przez osoby o 

różnych zaburzeniach osobowości. Ćwiczenie umiejętności kończenia procesu pomagania w 

kryzysie i zawierania kontraktów o innym charakterze. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia warsztatowe, praca w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Kubitsky J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Kubitksy J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 

Miller. M. (2013). Terapia uzależnień. Warszawa: UW. 

Perls S.F. (2019). Terapia Gestalt. Warszawa: PWN. 

Mellibruda J. (2013). Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. 

Milska – Wrzosińska Z. (2018). Psychoterapia dziś. Warszawa: PWN. 

Ciarrochi, J., Hayes, L. (20019) Trudny czas dojrzewania. Jak pomóc nastolatkom radzić sobie z 

emocjami, osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji  

i zaangażowania oraz psychologię pozytywną. Gdańsk: GWP. 

Kubacka-Jasiecka, D.Interwencja kryzysowa. w: Sęk, H. (red.). (2005).Psychologia kliniczna. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PTP. 

Okun, B. F. (2002).Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. 

Sęk, H. (2001).Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Cierpiałkowska, L. (2008). Psychopatologia. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015).Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN. 

Lev, A., McKay, M., Skeen, M., Fanning, P. (2018).Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od 

negatywnych wzorców zachowań?Gdańsk: GWP. 

Taylor, Ch. (2020).Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Gdańsk: GWP. 

https://www.gwp.pl/autor-avigail-lev,dEg-Q2g.html


str. 211 z 6 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

W3 x     

U1    x  

U2    x  

U3    x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, potrafi 

interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami 

człowieka w kryzysie, potrafi interpretować oraz udzielać wsparcia. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom 

jest jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, potrafi 

interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami 

człowieka w kryzysie, potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, 

potrafi poprawnie stosować wybrane  strategie wsparcia. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom 

jest akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, potrafi interpretować 

oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka w 

kryzysie, potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, potrafi 

poprawnie stosować wybrane  strategie wsparcia. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do 

uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, potrafi interpretować 

oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka w 

kryzysie, potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, potrafi 

poprawnie stosować wybrane  strategie wsparcia. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo dobrym, potrafi 

interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami 

człowieka w kryzysie, potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, 

potrafi poprawnie stosować trenowane  strategie wsparcia. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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  STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III- IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Mgr Anna Pilkiewicz Mgr Anna Pilkiewicz do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 960 

Forma  

zaliczeni

a 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 32 

Wyk

. 

Ćw

. 

Warszt

.  

Lekt

. 

Sem

. 

Prakt

. ZAO 

Wyk

. 

Ćw

. 

Warszt

.  

Lekt

. 

Sem

. 

Prakt

. 

     960      32 

Cel zajęć: 

 
 poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

 kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

zrozumienie specyfiki roli zawodowej psychologa poprzez bezpośrednie doświadczenie 

pracy w zespole terapeutycznym, konsultacyjnym, szkoleniowym, a także przygotowanie 

studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,  

 stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także –  

w miarę możliwości:  

- poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji, w których 

pracują psycholodzy, np.: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Młodzieżowe 

Ośrodki Wychowawcze, Gabinety psychologiczne, Szkoły, 

- poszerzenie znajomości języków obcych,  

gromadzenie materiałów, danych i informacji do przygotowania pracy dyplomowej. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje wybrane zagadnienia z zakresu psychopatologii w aspekcie diagnozy różnicowej oraz 

strukturalno-funkcjonalnej. 

K_W11, 

K_W18 

02 Charakteryzuje  wymagania i oczekiwania wobec psychologa wspierającego proces edukacji i rozwoju K_W27 

K_W21 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Nawiązuje i podtrzymuje profesjonalny kontakt z osobą, która potrzebuje pomocy i wsparcia. K_U06 

K_U05 

02 Stosuje  podstawowe i zaawansowane metody pomocy psychologicznej  w pracy z pacjentem, jego 

rodziną oraz grupą. 

K_U11 

03 Zbiera i przetwarza informacje potrzebne do prowadzenia przypadku w danej placówce (obserwacja, 

wywiad, korzystanie z informacji zastanych, zasady prowadzenia dokumentacji). 

K_U05 

04 Przeprowadza  badanie diagnostyczne w obszarze szeroko rozumianej diagnostyki psychologicznej z 

zastosowaniem wybranych metod i narzędzi diagnostycznych. 

  

K_U10 

05 Interpretuje i integruje wyniki przeprowadzonych badań uwzględniając różnice 

międzyosobnicze i wewnątrz-osobnicze oraz kliniczny i statystyczny sposób wnioskowania 

K_U09 

06 Opracowuje w pogłębionym stopniu raport z badań dla celów szeroko rozumianej opieki zdrowotnej K_U27 

K_U10 

07 Konstruuje  indywidualny plan pomocy/postępowania, programu profilaktycznego lub 

psychoedukacyjnego 

K_U11 

K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Stosuje podstawowe zasady  udzielania pomocy psychologicznej. K_K03 

02 Pracuje w zespole i wykazuje odpowiedzialność za swoja pracę K_K10 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza i umiejętności z podstaw pomocy psychologicznej i diagnozy psychologicznej 

Treści 

kształcenia: 

 

zapoznanie się ze specyfiką pracy w danej placówce oraz poznanie narzędzi pracy z pacjentami/ klientami; 

poznanie zakresu obowiązków psychologa poprzez obserwację jego pracy; 

pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii stosowanej – przez rzeczywisty kontakt z pacjentami/klientami; 

włączanie się w organizowanie i realizację określonych zadań według wskazań opiekuna praktyk; 

samodzielne wykonywanie zadań z chwilą, gdy opiekun uzna, iż student jest gotów do ich realizacji; 

nawiązanie kontaktu z wybranym (wybranymi) przez opiekuna praktyki pacjentami/klientami, z którymi 

student będzie mógł pracować indywidualnie, o ile opiekun na to zezwoli; 

uczestnictwo w opracowywaniu planów postępowania; 

możliwie pełne uczestnictwo w życiu placówki (zebraniach zespołu, odprawach, zebraniach społeczności 

itp.); 

wykonywanie poleceń opiekuna praktyk. 

Metody 

dydaktyczne: 

Obserwacja pracy psychologa w danej placówce, zadania zlecone przez opiekuna praktyk w placówce.  

Literatura 

podstawowa: 

Gilbert, M.C., Evans, K. (2004). Superwizja w psychoterapii. Gdańsk: GWP.  

lub inne ustalone przez opiekuna praktyk 

Popiel, A., Pragłowska, E. (2013). Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, 

procedury, narzędzia. Kraków: Wydawnictwo UJ. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bednarek, D. (2016), Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa: PWN. 

Gamian – Wilk M. (2018). Mobbing w miejscu pracy. Warszawa: PWN.  

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz – Winiewska, M. (2008) Etyka zawodu 

psychologa. Warszawa: PWN.  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 

Obciążenie studenta 

Studia 

Niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Udział w praktyce specjalnościowej 960  

Łączna liczba godzin i punktów ECTS, w tym: 960 32 

za udział w zajęciach kontaktowych 960 32 

za udział w zajęciach praktycznych 960 18 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

960 

Konsultacje 5 

Godziny razem: 965 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 32 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

 

 

W1 Kontrola i ocena przebiegu praktyk 

W2 Kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U1 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U2 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U3 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U4 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U5 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U6 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U7 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U4 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

K1 Samoocena i samorefleksja 

K2 Samoocena i samorefleksja 

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Kryterium oceny 

 

Zaliczenie w placówce, w której student odbywa praktyki przez opiekuna praktyk /psychologa/ poprzez 

kontrolę przebiegu, obserwację i ocenę wykonania powierzonych studentowi zadań; 

2. w Instytucie  przez koordynatora praktyk specjalności, na podstawie wypełnionego przez studenta 

Dziennika praktyk /sprawozdanie z przebiegu praktyk, osiągnięty efektów  kształcenia, ocena opiekuna/ 

oraz indywidualnej rozmowy dotyczącej przebiegu praktyk, samooceny i samorefleksji studenta. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA EDUKACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Marta Kutniewska-

Kubik 

dr Marta Kutniewska-Kubik / 

mgr Anna Krystowska 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 70 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem:8 

Wyk

. 
Ćw. Warszt. Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt. Lekt. 

Sem

. 
Prakt. 

20 20 30    3 2 3    

Cel zajęć: 

 

Głównym celem jest zapoznanie studentów z współczesnymi poglądami na temat 

interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych. Pogłębienie wiedzy  

w zakresie procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu. Rola 

edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. 

 

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Identyfikuje i nazywa procesy psychologiczne związane z uczeniem się i 

nauczaniem 
P_W03 

P_W09 

02 Rozróżnia rolę czynników ułatwiających i zakłócających proces rozwoju  

w wymiarze indywidualnym i społecznym 
P_W11 

P_W06 

03 Wiąże relacje między procesem edukacji a funkcjonowaniem i rozwojem 

człowieka 
P_W27 

P_W20 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Dobiera styl komunikacji do potrzeb ludzi w różnych okresach życia P_U06 

02 Opisuje i interpretuje podstawowe grupy psychologicznych problemów i 

trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej 

P_U04 

P_U07 

P_U27 

03 Identyfikuje obszar działalności zawodowej psychologa edukacji P_U25 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Opisuje zadania i obowiązki wynikające z roli społecznej psychologa edukacji P_K03 

P_K05 

02 Ustanawia  dobro klienta jako naczelną zasadę P_K06 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: Psychologia procesów poznawczych, Psychologia rozwoju 

człowieka w cyklu życia. 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne w dziedzinie psychologii edukacji. 

Naturalne i formalne środowiska socjalizacyjne. 

Podstawowe funkcje socjalizacji i edukacji ich zmienność w cyklu życia jednostki socjalizacja a 

wychowanie, socjalizacja a edukacja, zmiany w cyklu życia a socjalizacja. 

Edukacja a rozwój; metafory rozwoju, ideologie wychowania i cele wychowania. Modele edukacji. 

Człowiek jako byt formowany i formujący się czyli o podmiotowości w wychowaniu i kształceniu. Rola 

osób znaczących w wychowaniu i nauczaniu 

Rola i znaczenie nauczyciela w procesie edukacji-uwarunkowania osobowościowe funkcjonowania w roli 

nauczyciela ,problemy psychologiczne, wypalenie zawodowe. 

Wychowanie i nauczanie w świetle psychologii humanistycznej 

Strategie nauczania i wychowania a mechanizmy warunkowania klasycznego, instrumentalnego oraz 

modelowania w procesach uczenia, zjawisko wyuczonej bezradności. 

Zastosowanie teorii poznawczo-rozwojowych w edukacji; strategie nauczania i wychowania a 

mechanizmy i prawidłowości rządzące rozwojem myślenia i funkcji poznawczych. 

Tematyka warsztatów 

Rola motywacji w procesach edukacyjnych. 

Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne w procesie edukacji. 

Modele pomocy psychologicznej dla systemu edukacji. 

Zadania psychologa edukacji. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia warsztatowe 

Literatura 

podstawowa: 

 Cook, D., Artino, A. (2016). Motivation to learn: an overview of contemporary theories, Med Educ. 

Oct;50(10):997-1014.doi: 10.1111/medu.13074.  

 Dzierzgowska, I. (2011). Jak uczyć metodami aktywnymi. Warszawa:Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna. 

 Kowalik, S. (red.). (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN. 

 Katra G., Sokołowska E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters 

Kluwer Polska Sp. z o.o. 

 Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze. Podręcznik 

akademicki. Warszawa: PWN. 

 Brzeziński J., Witkowski L. (red). (2006). Edukacja wobec zmiany społecznej Poznań – Toruń IBE. 

Liberska, H., Trempała J. ( red.). (2020). Psychologia wychowania. Wybrane problemy. Warszawa: PWN 

 Lorente, J., Ripoll, O. (2014). Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 

Gdańsk: GWP. 

 Marzano, R. J. (2012). Sztuka i teoria skutecznego nauczania. Warszawa: Civitas. 

Nolan, S. A., Hakala, Christopher, M., Landrum, E. R. (2020).  Assessing 

Undergraduate Learning in Psychology:Strategies for Measuring and 

 Improving Student Performance. American Psychological Association 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: Strelau, J.(red.). Psychologia. 

Podręcznik akademicki t. III. Gdańsk: GWP. 

Brzezińska, A., Lutomski, G., Smykowski, B.(red.). (2000). Dziecko wśród rówieśników i dorosłych. 

Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. 

Dembo, M.  H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP. 

Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teoriepsychologiczne w praktyce 

dydaktycznej. Gdańsk: GWP. 

Kowalik S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela podręcznik akademicki.  Warszawa: 

Wydawnictwo PWN.  

https://www.gwp.pl/autor-jordi-lorente,dEg-w1Q.html
https://www.gwp.pl/autor-oriol-ripoll,dEg-xFQ.html
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 50 

Przygotowanie do ćwiczeń i warsztatu 20 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 8 

 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin(pisemny) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x    

U1 x x  x  

U2 x x  x  

U3  x    

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom   

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 
 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA TWÓRCZOSCI I UZDOLNIEŃ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII  

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Semestr  studiów: V 

Koordynator Prowadzący Typ przedmiotu 

Mgr Anna Krystowska Mgr Anna Krystowska 
do wyboru 

(specjalnościowy) 

Cel zajęć: 

 

Głównym celem jest wprowadzenie w problematykę psychologii twórczości  

i uzdolnień, zapoznanie studentów z wybranymi problemami i pojęciami  

z psychologii twórczości. Pogłębienie wiedzy w zakresie procesów twórczych 

wspomagających i towarzyszących terapii, uczeniu się i nauczaniu. 

Wykorzystanie psychologii twórczości w diagnozie i pracy psychologa. 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  50      4    

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA   

Nr Student, który zaliczył przedmiot: 
Odniesienie do 

kierunkowych efektów  

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje istotę procesów twórczych i ich związki z inteligencją, myśleniem, 

emocjami motywacja i osobowością 
P_W03 

02 Definiuje podstawowe i zaawansowane założenia diagnozy i techniki rozwoju 

myślenia dywergencyjnego i uzdolnień 
P_W15 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Przygotowuje scenariusz treningu twórczego myślenia  P_U20 

P_U08 

02 Analizuje wybrane heurystyki i techniki pod kątem ich znaczenia  

i użyteczności w diagnozie i terapii, stosuje metody stymulowania i rozwoju 

zachowań twórczych dzieci i młodzieży 

P_U02 

P_U11 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Rozpoznaje  wagę twórczości w obecnej epoce i jej znaczenie dla rozwoju P_K01 

02 Kształtuje swoją twórczość i kreatywność P_K06 

 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający : psychologia różnic indywidualnych 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne; istota i rozumienie twórczości, uzdolnienia 

twórcze, specjalne wybitne. 

Poznawcze składowe procesu twórczego - wybrane teorie twórczości, psychologia poznawcza 

i jej osiągnięcia w rozwoju heurystyk twórczego myślenia. 

Osobowość twórcza, postawa twórcza, cechy osobowości twórców.  

Emocjonalno- motywacyjne składowe procesu tworzenia. 

Społeczne uwarunkowania twórczości. 

Przejawy twórczości w działaniu - diagnoza zdolności twórczych. 

Zastosowanie wiedzy o twórczości trening kreatywności. 

Kreatywność w edukacji i terapii – psycholog wspierający twórczość. 

Trening wybranych heurystyk twórczego myślenia (np. myślenie przez analogię, skojarzenia, 

techniki myślenia dywegerencyjnego, metafora) 

Działania twórcze wykorzystywane w diagnozie i terapii m.in. rysunek, animacje, elementy 

dramy. 

Metody 

dydaktyczne: 

 warsztat umiejętności, elementy treningu twórczego myślenia, projekty, prezentacje  

Literatura 

podstawowa: 

Magda-Adamowicz M. (2011). Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych. Gniezno: 

Gnieźnieńska WSH-M "Milenium". 

Goldberg E. (2018). Kreatywność. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 

Bennewicz, M. (2014). Coaching, kreatywność, zabawa : narzędzia rozwoju dla 

pasjonatów i profesjonalistów. Gliwice : Helion. 

Craft, A. (2010). Creativity in Schools: Tensions and Dilemmas. Psychology Press. 

Fuller, A. (2017). Psychologia geniuszu. Warszawa: Mamania. 

Nęcka, E., Gruszka, A., Orzechowski, J., Szymura. (2020). Trening twórczości.  

Warszawa: Wydawnictwo Smak Słowa. 

Nęcka, E. (2012). PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI. Gdańsk: GWP. 

Plowman, L., Christine, S.Ch., McPake, J. (2010). Growing Up With Technology: 

Young Children Learning in a Digital World. Routledge. 

Szmidt, K. J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów  

i trenerów grupowych. Warszawa: Wydawnictwo Helion. 

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości : dla pedagogów, psychologów 

i trenerów grupowych. Gliwice : Wydawnictwo Helion. 

Shaheen, R. (2010). Creative Education, Teaching creativity in higher education 

Livingston - Arts education policy review. Taylor & Francis. 

Wilson, A. (2005). Creativity in primary education: Theory and practice. Learning 

Matters Ltd. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krauze-Sikorska C. (2007). Edukacja przez sztukę. Gdańsk: GWP.  

Biela, A. (2015). Trening kreatywności : jak pobudzić twórcze myślenie. Warszawa :  

Edgard.  

Bukowińska, A. (2017). Kierunek kreatywność : rozwijamy twórcze postawy u dzieci, 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU,  nr 2, s. 19-20 

Gryniuk, I., Tuszyńska-Bogucka. V. (1999).  Psychorysunek tematyczny „Mój  

Nauczyciel” jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka. [W:] Gaś Z. B. 

 (red.) Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. Warszawa: IBE  

Szmidt, K.J. (red.) . (2013). Zasoby twórcze człowieka : wprowadzenie do  

pedagogiki pozytywnej. Łódź , Wydawnictwo UŁ. 

Zdolności, uzdolnienia, twórczość z perspektywy psychopedagogicznej // Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 29 (2016), 3 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe do projektu 20 

Przygotowanie do  warsztatu 20 

Przygotowanie projektu 5 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 
 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z 

oceną- ocena 

merytoryczna 

wystąpień 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x  x x  

W2 x  x x  

U1   x x  

U2    x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% sprawność prezentowania  treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% sprawność prezentowania  treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% prezentowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom w oparciu  

o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach nowych  

i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA W SZKOLE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII  

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Stanisław Wójtowicz 
dr Stanisław Wójtowicz/ mgr 

Anna Krystowska 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 
Sem

. 
Prakt. 

10 10 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy psychologicznej w funkcjonowaniu szkoły 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Łączy  relacje między procesem edukacji szkolnej a funkcjonowaniem i rozwojem 

dzieci i młodzieży 

K_W03 

02 Nazywa  narzędzia i charakteryzuję specyfikę diagnozy psychologicznej uczniów i 

problemów dydaktyczno - wychowawczych 

K_W05 

K_W09 

03 Odwołuje się do określonej teorii psychologicznej w celu wyjaśnienia określonego 

problemu w funkcjonowaniu psychologicznym 

K_W11 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Opisuje i interpretuje podstawowe czynniki determinujące funkcjonowanie szkolne K_U04 

02 Nazywa  na podstawie objawów podstawowe kategorie zaburzeń zachowania K_U04 

03 Argumentuje w sposób merytoryczny z wykorzystaniem własnych poglądów i wiedzy 

z różnych obszarów wiedzy 

K_U07 

K_U18 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wspiera osoby zgłaszające problem i poszukujące pomocy K_K03 

02 Ustanawia dobro ucznia jego rodziny i nauczycieli  jako naczelną zasadę K_K06 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający : psychologia edukacji, psychologia w szkole 
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Treści 

kształcenia: 

 
 

 

 

Rozwój psychologii szkolnej; obszary zastosowania wiedzy psychologicznej w szkole i jej użytkownicy. 

Problemy uczniów w funkcjonowaniu szkolnym; wiedza nauczycieli na temat problemów uczniów i ich mechanizmów, 

rozwiązywanie problemów przez nauczycieli w oparciu o praktykę pedagogiczna, rola profesjonalnej wiedzy 

psychologicznej a proces dydaktyczno- wychowawczy. 

Uwarunkowania szkolnego uczenia się i wpływ nauczyciela. 

Trudności wychowawcze, problemy wychowawcze i zaburzenia zachowania – podstawowe pojęcia, reakcje nauczycieli 

i ich uwarunkowania. 

Adaptacja uczniów do warunków szkoły – rodzaje trudności adaptacyjnych, rodzaje przystosowania się, szkoła  jako 

generator trudnych sytuacji dla ucznia, potencjał adaptacyjny ucznia, psychologiczne mechanizmy adaptacyjne, stres 

szkolny, rola nauczyciela w adaptacji do warunków szkoły. 

Psychologiczne konsekwencje ocen osiągnięć uczniów; percepcja i ocena własnych oraz ocen osiąganych przez 

rówieśników, źródła błędów w ocenianiu, główne zasady zwiększania trafności ocen. 

Konflikty w środowisku szkolnym; źródła konfliktów, dynamika konfliktu, sposoby kierowania konfliktem w 

środowisku szkolnym. 

Współpraca z rodzicami jako ważny element funkcjonowania szkoły. 

Uczeń niepełnosprawny w szkole - rodzaje integracji szkolnej, działalność psychologiczna w doskonaleniu integracji 

edukacyjnej. 

Tematyka warsztatu; 

Klasa jako grupa; funkcjonowanie klasy szkolnej, procesy grupowe w klasie, strategie kierowania klasą.  

Opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich rola w procesie dydaktyczno- wychowawczym-

studium przypadku 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadku, praca w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Mizerek H. (2017). Ewaluacja edukacyjna. Oficyna Wydawnicza Impuls. 

Jerzak M. (2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo PWN 

Blythe G.S. (2015). Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 

Kowalik, S. (red.). (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela podręcznik akademicki. Warszawa: PWN. 

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 

Liberska, H., Trempała, J. (red.). (2020). Psychologia wychowania. Wybrane problemy. Warszawa: PWN. 

Mazur, A., Szczurkowska, J. (2013). Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole. Kielce: Wydawnictwo 

Pedagogiczne ZNP. 

Marsico, G. (2018).  The challenges of the schooling from cultural psychology of education, Integrative Psychological 

and Behavioral Science. 52, 474-489. 

Ross, W.G. (2019). Zagubieni w szkole. Jak odkryć źródła szkolnych trudności dziecka i pomóc mu je przezwyciężać. 

Wydawnictwo Mamania. 

Sokołowska, E., Katra, G. (2009). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Wolter Kluwer Polska SA. 

Marsico, G. (2018).  The challenges of the schooling from cultural psychology of education, Integrative Psychological 

and Behavioral Science. 52, 474-489. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Umińska A. (2012). Uczenie się a pamięć. Literat Henryk Płonczyński 

Blythe, S. G.  (2020). Jak osiągać sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga, koordynacja. Warszawa : PWN. 
Brzezińska, A. Psychologia wychowania. W: Strelau, J.( red.). Psychologia. 

Podręcznik akademicki t. III. Gdańsk: GWP 

Frączek, A., Pufal – Struzik, I. (1996). Agresja wśród dzieci i młodzieży Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce: 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. 

Iłendo – Milewska, A.  (2009). Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum.  Warszawa: Difin. 

Narkiewicz-Niedbalec, E. (2006). Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży. Zielona Góra: Wydawnictwo UZ. 
Popek, S.  (2008). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Impuls. 

Sołtysiak, T.  (2007). Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu  

Kazimerza Wielkiego.  
Spear – Swerling, L.(2009). Jak nauczyć dzieci myślenia. Gdańsk: GWP. 

Turska, D. (2006). Skuteczność ucznia. Lublin : Wydawnictwo UMCS. 

Wiśniewska-Kin, M. (2007). Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć - rozumienie pojęć przez dzieci. Kraków: Impuls 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 30 

Przygotowanie do  egzaminu  15 

Przygotowanie do zaliczenia  10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin (pisemny) 
Prace 

kontrolne 

Projekty – 

studium 

przypadku 

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

W3 x x    

U1  x x x  

U2  x x x  

U3  x x x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, dostateczne umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

dostateczne umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Dobre możliwości analizy i umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu 

problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Dobre możliwości analizy  

i umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów  

w sytuacjach w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Bardzo dobre możliwości analizy i 

umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach  w sytuacjach 

nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: POMOC PSYCHOLOGICZNA UCZNIOM Z TRUDNOŚCIAMI  

                                  W UCZENIU SIĘ 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VI 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Marta Kutniewska-

Kubik 

dr Marta Kutniewska-Kubik /  

mgr Anna Krystowska 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 
Sem

. 
Prakt. 

EGZ 
Wyk. Ćw. Warszt Lekt. 

Sem

. 
Prakt. 

10 20 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Głównym celem zapoznanie studentów z aktualna wiedzą i zasadami diagnozy 

trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Przygotowanie do 

diagnozy na potrzeby dostosowania form i metod pracy w procesu dydaktycznym. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Definiuje pojęcie trudności w uczeniu się i nabywaniu umiejętności szkolnych oraz 

wymienia ich uwarunkowania 

K_W03 

02  Przedstawia założenia diagnozy i wymienia metody diagnozy trudności w uczeniu się  K_W17 

K_W19 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Przygotowuje psychologiczną diagnozę trudności ucznia w nauce  K_U04 

K_U05 

K_U27 

K_U10 

02 Konstruuje program psychologiczno – pedagogicznej pomocy K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje empatyczną postawę  wobec potrzeb ucznia, środowiska rodzinnego i 

szkolnego 

K_K06 

02 Ustanawia dobro klienta jako nadrzędną wartość K_K06 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający : psychologia edukacji, psychologia w szkole 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Pojęcie trudności w uczeniu się – z uwagi na zakres, czas, podstawowe rodzaje przyczyn. 

Konstytucjonalne czynniki trudności w uczeniu się; atypowy rozwój mózgu, choroby przewlekle 

,niepełnosprawność narządu wzroku, słuchu, ruchu i dotyku. 

Emocjonalno- motywacyjne komponenty trudności w uczeniu się. 

Środowiskowe uwarunkowania trudności w uczeniu się; tkwiące w rodzinie i środowisku szkolnym. 

Problemy diagnozy rozwoju umysłowego w aspekcie funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży 

charakteryzującej się syndromem braku osiągnięć szkolnych, zespół wyuczonej bezradności 

Strategie diagnozy i konstruowania programów pomocy psychologicznej uczniom z trudnościami w 

uczeniu się w oparciu o koncepcje behawioralne i poznawcze. 

Trudności w uczeniu się osób dyslektycznych, z nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem w tym 

zespołem Aspergera, MPDZ, afazją rozwojową, specyficznymi zaburzeniami językowymi, dyskalkują 

rozwojową oraz nieharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych. 

Diagnozowanie i konstruowanie programów pomocy uczniom z trudnościami  

w uczeniu się; diagnoza psychometryczna, kliniczna i jakościowa, formułowanie opinii i orzeczeń - 

warsztat 

Diagnozowanie i  udzielanie  pomocy  rodzinie dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się - 

warsztat 

Syndrom braku osiągnięć szkolnych a zaburzenia zachowanie a i zagrożenie nieprzystosowaniem 

społecznym - warsztat 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadku, praca w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Cannon J. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer 

Business. 

Adlof, S., Hogan T. (2018). Understanding dyslexia in the context of development 

language disorders, Lang Speach Hear Serv Sch. 2018 Oct. 24;49(4): 762-773. 

Antonik, A. (2015). Nauczyciel wobec trudności związanych z edukacją uczniów z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu w warunkach szkoły integracyjnej i ogólnodostępnej. Analiza obszarów problemowych. 

Studia Edukacyjne, nr 34.  

Domagała-Zyśk,  E., Knopik, T., Oszwa, U. (2017).  Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-

emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: ORE. 

Knopik, T. (2018). Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Działania 

postdiagnostyczne. Warszawa: ORE. 

Krasowicz-Kupis, G. (red.). (2012). Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo 

Harmonia. 

Little, S.G., Akin-Little, A. (2019). Behavioral Interventions in Schools: Evidence-Based Positive 

Strategies, Second Edition. . 
American Psychological Association 

Ormrod, J., Anderman, E., Anderman, L. (2019). Educational Psychology: Developing Learners. Pearson. 

Olechowska, A. (2016).  Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: PWN. 

Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzezga, A., Cytowska, B. (2018). 

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnsosprawnościami. Impuls. 

Słupek, K. (2018). Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. Dostosowanie wymagań. Gdańsk: Harmonia. 

Literatura 

uzupełniająca: 

Kołakowski A., Wolańczyk T. (2012). ADHD – zespół nadpobudliwości   psychoruchowej. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Bogdanowicz, M., Adrianek, A. (2004). Uczeń z dysleksja w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. 

Gdynia: Operon.  

Borkowska, A., R., Domańska, Ł. (2007).  Neuropsychologia kliniczna dziecka.Warszawa: PWN. 2007 

Borkowska, A., Szepietowska (red). (2000). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. 

Lublin: UMCS. 

Kołakowski, A., Wolańczyk, T. (2012). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej.  Gdańsk: 

GWP. 

Krasowicz – Kupis, G. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci  (WISC-R) w praktyce 

psychologicznej. Warszawa: PWN. 

Krasowicz -Kupis, G., Wiejak, K. (2011). Kliniczne zastosowania skal inteligencji D.Wechslera. 

Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych  PTP. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 
 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 30 

Przygotowanie do  egzaminu  15 

Przygotowanie do zaliczenia  10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 
 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty – 

studium 

przypadku 

Aktywność 

na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

U1  x x x  

U2  x x x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Ocena Kryterium oceny 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, dostateczne umiejętności 

analizy .Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, dostateczne umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Dobre możliwości analizy i umiejętne stosowanie wiedzy i 

umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Dobre możliwości analizy i umiejętne stosowanie 

wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach  w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Bardzo dobre możliwości analizy i 

umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach  w 

sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: POMOC PSYCHOLOGICZNA W OBSZARZE EDUKACJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Stanisław Wójtowicz 
Dr Stanisław Wójtowicz/ mgr 

Anna Krystowska 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 
Sem

. 
Prakt. 

10 10 10    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy psychologicznej w udzielaniu pomocy 

uczniom i rodzicom. 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Posługuje się wiedzą na temat znaczenia psychologii w procesie wspierania rozwoju 

oraz wychowania, nauczania, uczenia się w różnych środowiskach 

K_W27 

K_W28 

K_W11 

02 Posługuje się wiedzą o zasadach pomocy interwencji w sytuacji przemocy domowej i 

dokuczania rówieśniczego 

K_W27 

K_W14 

03 Wymienia  zasady pomocy rodzinie  K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Przeprowadza zajęcia warsztatowe na temat radzenia sobie z agresją  K_U14 

02 Przeprowadza rozmowę wspierającą z ofiarami przemocy domowej K_U06 

K_U05 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Akceptuje problemy uczniów oraz udziela im w sposób etyczny potrzebnego wsparcia 

społecznego 

K_K07 

02 Ustanawia  dobro ucznia jego rodziny i nauczycieli  jako naczelną zasadę K_K10 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, 

psychologia różnic indywidualnych, psychologia edukacji 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Agresja, zachowania aspołeczne a przemoc interpersonalna 

Przemoc w rodzinie – definicje według perspektyw, różnice 

Kryteria diagnostyczne 

Rodzaje przemocy: charakterystyka, diagnoza, skutki i konsekwencje 

Psychologia osób krzywdzonych (teoria cyklów, L. Walker, teoria czynnikowa, PTSD, wyuczona 

bezradność) 

Źródła przemocy w rodzinie i podejście ekologiczne 

Podejście interdyscyplinarne i rozwiązania systemowe w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Definicja przemocy, mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, analiza uczuć wywołanych 

perspektywą spotkania z klientem krzywdzonym na skutek przemocy domowej, analiza uczuć 

przeżywanych przez trzy postacie dramatu: ofiarę, sprawcę i świadka - warsztat 

Tworzenie scenariuszy zawiązywania się rodziny przemocowej: od kontekstu poznania się pary do „dnia 

dzisiejszego”, odgrywanie scenek - warsztat 

Omawianie cyklu przemocy: poszczególne fazy oraz charakterystyczne cechy każdej, przesłanki do pracy 

interwencyjnej wynikające z dynamiki cyklu przemocy, podstawowe zasady pierwszego kontaktu z osobą 

pokrzywdzoną na skutek przemocy domowej, dzielenie się doświadczeniami z ćwiczeń, informacje zwrotne 

Diagnoza zjawiska mobbingu, różnicowanie lobbingu od innych form przemocy, omawianie źródeł 

lobbingu, dynamiki zjawiska 

Diagnoza symptomów mobbingu (opis sprawcy, ofiary) oraz jego form 

Ćwiczenie praktycznego rozwiązywania problemu mobbingu w środowisku szkolnym na poziomie kontaktu 

indywidualnego z ofiarą, sprawcą, rodzicami, klasą/szkołą 

Ćwiczenie współpracy z rodzicami– warsztat 

Projekt Przygotowanie dla rodziców materiałów szkoleniowych dotyczących wpływu agresji na rozwój 

dziecka/młodzieży /dorosłych. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, ćwiczenia, gry dydaktyczne, techniki warsztatowe 

Literatura 

podstawowa: 

Blythe G.S. (2015). Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki. Warszawa: PWN. 

Andrzejewska, A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne 

i empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin 

Badura – Madej, W., Dobrzyńska – Mesterhazy, A. (2020). Przemoc w rodzinie.Interwencja Kryzysowa  

i psychoterapia. Gdańsk: GWP. 

Iwaniec, D. (2012).  Emocjonalne krzywdzenie dzieci. Dziecko krzywdzone, Vol. 11, 

Nr 2 (39). Fundacja Dzieci Niczyje. 

Wirkus, Ł., Kozłowski, P. (2017). Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls. 

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne 

zachowania młodzieży. Kraków: Impuls. 

Rivara, F., Le Menstrel, S. (2016). Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice,Washington 

(DC): National Academies Press (US). Sep 14. 

Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: 

Wydawnictwo Dobra Literatura. 

Wirkus, Ł., Kozłowski, P. (2017). Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne. Kraków: Impuls. 

Wójcik, Sz. (2012). Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko krzywdzone, Vol. 11,   Nr 2 (39). Fundacja 

Dzieci Niczyje. 

  

Literatura 

uzupełniająca: 

Brzezińska, A. Psychologia wychowania. W: Strelau, J. (red.).Psychologia. Podręcznik akademicki t. 

III. (2000). Gdańsk: GWP. 

Frączek, A., Pufal –Struzik, I. (1996). Agresja wśród dzieci i młodzieży, Perspektywa 

psychoedukacyjna  Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. 

Kowalik, S.( red.). (2011).  Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik Akademicki. Warszawa: PWN. 

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 

Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. 

Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Fraszka. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

30 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe i przygotowanie projektu 40 

Przygotowanie do  egzaminu  15 

Przygotowanie do zaliczenia  10 

Godziny razem: 100 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty – 

materiały 

edukacyjne  

Aktywność na 

warsztatach 

Inne* 

 

W1 x x    

W2 x x    

W3 x x    

U1  x x x  

U2  x x x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, dostateczne 

umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest 

jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi 

usystematyzowane, dostateczne umiejętności analizy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest 

akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi 

usystematyzowane, samodzielne. Dobre możliwości analizy i umiejętne stosowanie wiedzy i 

umiejętności w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia 

braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Dobre możliwości analizy  

i umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów  

w sytuacjach  w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. Bardzo dobre możliwości 

analizy i umiejętne stosowanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów w 

sytuacjach  w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi 

brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: METODYKA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Joanna Telus Dr Joanna Telus do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 20 20    2 2 2    

Cel zajęć: 

 

Głównym celem jest zapoznanie studentów z współczesnymi poglądami na temat 

interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych. Rozwijanie i doskonalenie 

kompetencji w zakresie pracy zespołowej i współpracy rozwijanie umiejętności dzielenia 

się wiedzą, informacjami i doświadczenie współpracy jako formy efektywnej pracy 

zadaniowej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia i opisuje podstawowe elementy procesu szkoleniowego K_W03 

02 Wskazuje podstawowe i zaawansowane narzędzia i metody stosowane w 

poszczególnych etapach procesu  

K_W27 

K_W28 

03 Opisuje  elementy  procesu grupowego i podstawy teorii uczenia dorosłych  K_W11 

K_W14 

K_W22 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wprowadza normy pracy grupowej, tworzy poczucie bezpieczeństwa w pracy 

grupowej, integruje grupę, buduje poczucie własnej wartości i wartości uczestnika. 

K_U04 

K_U20 

02 Diagnozuje cele szkoleniowe organizacji, określa cele szkolenia i układa plan 

szkolenia lub warsztatu 

K_U04 

K_U20 

03 Przeprowadza szkolenia na zaprojektowany temat K_U20 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Precyzuje zadania i obowiązki wynikające z roli społecznej psychologa edukacji – 

potrafi kierować procesem grupowym  

K_K11 

K_K10 

02 Ustanawia dobro klienta i wspiera jego rozwój K_K06 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  30 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie  projektu 30 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: psychologia procesów poznawczych, psychologia rozwoju 

człowieka w cyklu życia, psychologia społeczna  

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Szkolenia jako, praca warsztatowa jako sposób rozwijania kompetencji. 

Etapy procesu szkoleniowego. Role i kompetencje trenera. Mechanizmy uczenia się 

osób dorosłych. Metodologia prowadzenia szkoleń. Określanie celów szkoleniowych. 

Projektowanie szkoleń – warsztat. Zasady efektywnego uczenia się. Metody i narzędzia 

wykorzystywane w szkoleniach. Kierowanie grupą, strategie utrzymywania aktywności 

i motywowania do pracy, role w zespole, fazy rozwoju zespołu, skuteczność działania  

i kierowania zespołem diagnozowanie stanu wyjściowego planowania pracy, 

ewaluowania procesu końcowego- zasady tworzenia raportu poszkoleniowego. 

Znaczenie sukcesu, budowanie poczucia własnej wartości i wartości uczestnika 

szkolenia. Trudne sytuacje podczas szkolenia. Umiejętności komunikacyjne trenera – 

warsztat.  

Metody aktywizujące podstawowe wiadomości o procesach poznawczych i roli metod 

aktywnych w stymulowaniu procesu uczenia się, rodzaje metod aktywizujących i ich 

skuteczność, wybrane techniki. Modele pomocy psychologicznej dla systemu edukacji. 

Etiudy szkoleniowe – przygotowane przez uczestników fragmenty warsztatów. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, trening umiejętności warsztatowych – gry dydaktyczne i 

symulacyjne, etiudy szkoleniowe - projekty 

Literatura 

podstawowa: 

Jarmuż, S., Kossowska, M., Witkowski, T. (2017). Psychologia dla trenerów.  

Wolters Kluwer. 

Rea, L., (2016). Planowanie i projektowanie szkoleń. GAB. 

Sloman, M. (2014). Nowe zjawiska w świecie szkoleń. Business-ABC.  

Wolters Kluwer. 

Mayer, R. (2004). Teaching of subject matter, Annual review of psychology ; 

55:715-44 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bramley, P. (2004). Ocena szkoleniowca. Kraków: Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna. 

Kossakowska, M., Sołtysińska, I. (2006).  Szkolenia pracowników a rozwój 

organizacji. Kraków:  Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna. 

Katra, G., Sokołowska, E. (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. 

Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie 

psychologiczne w praktyce dydaktycznej. Gdańsk: GWP. 
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SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty-

etiudy 

szkoleniowe  

Aktywność 

na zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

W3 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

U3   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji 

społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom 

jest jednak akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści 

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom 

jest akceptowalny na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do 

uzupełnienia braków. 

4,5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi 

nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk-Toruń dr Iwona Gryniuk-Toruń do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 30 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 2 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 
Sem

. 
Prakt. 

30      2      

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie z psychologicznymi podstawami niedostosowania społecznego. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY:  

01 Definiuje pojęcia zaburzeń osobowości jako przyczyn niedostosowania społecznego 

osób dorosłych 

K_W12 

02 Wymienia przyczyny i podstawowe kwalifikacje zaburzeń przystosowania 

społecznego dzieci i młodzieży 

K_W27 

K_W10 

03 Identyfikuje  złożoną konstelację czynników konstytucjonalnych i  środowiskowych i 

ich wpływ   funkcjonowanie i rozwój człowieka 

K_W11 

K_W21 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Wykonuje  diagnozę różnicową zaburzeń zachowania  K_U10 

02 Opisuje i interpretuje podstawowe grupy psychologicznych problemów  

i trudności pojawiających się w środowisku funkcjonowania osoby diagnozowanej 

K_U04 

K_U07 

03 Określa i projektuje działania pomocowe w ramach swoich kompetencji z 

wykorzystaniem wiedzy psychologicznej 

K_U20 

K_U11 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Precyzuje zadania i obowiązki wynikające z roli społecznej psychologa edukacji K_K04 

K_K07 

02 Zwiększa swoją wiedzę na temat mechanizmów prowadzących do 

nieprzystosowania i rozwija swoje profesjonalne umiejętności w tym zakresie, 

korzystając z rożnych źródeł  

 

K_K12 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający:  psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia  
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Treści kształcenia: 

 

 

 

 

 

Norma i patologia w zachowaniu ludzkim, względność kryteriów. Pojęcie zdrowia, choroby 

psychicznej, norma, patologia, klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych; ICD-10; DSM-IV; 

człowiek w sytuacji stresu - sytuacje trudne, pojęcie stresu psychologicznego, odporność psychiczna; 

psychosomatyczne konsekwencje stresu; radzenie sobie ze stresem; ASD (ostra reakcja na stres); 

PTSD (zespół stresu pourazowego). Analiza pojęcia przystosowania społecznego. Tradycyjne kryteria 

przystosowania. Psychologiczna perspektywa przystosowania. Geneza pojęcia nieprzystosowania 

społecznego. Zaburzenie w zachowaniu a nieprzystosowanie społeczne. Przestępczość oraz inne 

rodzaje dewiacji i patologii. Rozmiary i rodzaje społecznego niedostosowania w różnych 

środowiskach wychowawczych. Dynamika  

i pojawienia się nowych form niedostosowania.  Wybrane modele zdrowej osobowości a 

przystosowanie społeczne. Rodzaje nieodtokowania społecznego - zachowania przestępcze, 

zachowania neurotyczne, zachowania psychopatyczne. Dynamika pojawianie się nowych form 

niedostosowania. Czynniki sprzyjające niedostosowaniu społecznemu ; środowiskowe, genetyczne 

oraz związane z środowiskiem rówieśniczym. Konsekwencje (natychmiastowe, odległe) 

niedostosowania społecznego; czynniki psychiczne sprzyjające powstawaniu niedostosowania 

społecznego; czynniki chroniące przed występowanie niedostosowania społecznego; formy leczenia 

oraz terapii osób  organiczne zaburzenia psychiczne; etiologia i charakterystyka zaburzeń 

psychicznych i niedostosowania społecznego; objawy niedostosowania społecznego, sposoby leczenia 

i terapii niedostosowania społecznego niedostosowanych społecznie. Symptomy niedostosowania 

społecznego związane z uzależnieniami od środków psychotropowych, behawioralnych. 

Przynależność do sekt i psychomanipulacje destrukcyjne idee i ich wpływ na funkcjonowanie 

społeczne.  

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, informacyjny, studia literaturowe 

Literatura 

podstawowa: 

Mącik D. (2019). W pułapce schematów? Wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a 

funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Cierpiałkowska L., Chodkiewicz J. (2020). Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu. Warszawa: 

PWN.  

Deptuła, M. (2020). Odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN. 

Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (2012). Mózg a zachowanie. Warszawa: PWN. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne.Warszawa: PWN.  

Kamiński, A., Dobijański, M. (2020). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i 

resocjalizacja. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego. 

Kendall, P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji – techniki 

terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców. Sopot, GWP. 

Mikami, A., Smit, S., Khalis, A. (2017). Social skills training and ADHD –What works?Attention-

Deficit Disorder (A Rostain, Section Editor)  

Published: 30 October 2017 

Miller, P. M. (2014). Terapia uzależnień – metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 

Rowicka, M. (2015). Terapia i profilaktyka. Warszawa: Fundacja Praesterno. 

Strykowska, J. (2005). Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym:problemy, diagnoza, 

profilaktyka. Gniezno: Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM. 

Strzelczyk, D. (2017). Dziecko ofiarą przemocy domowej – konsekwencje zjawiska. Zeszyt: Pedagogika 

Rodziny. Społeczna Akademia Nauk. 

Suchańska, A. (2011). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne. 

Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży – wybrane problemy. Warszawa: 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. 

Urban, B., Stanik, J. M. (2008). Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1. Warszawa: PWN. 

Zadworna-Cieślak, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania 

podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-017-0850-2#article-info
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

30 

Konsultacje 5 

Zapoznanie się z literatura przedmiotu 25 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Godziny razem: 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

zaliczenie 

(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

W3 x     

U1 x     

U2 x     

U3 x     

K1 x     

K2 x     

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi pełniejsze. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

pełne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające.  

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Bilikiewicz, A. (red.). (2007). Psychiatria. Podręcznik dla studentów 

medycyny. PZWL. 

Bishop, G. D. (2005). Psychologia zdrowia. ASTRUM  

Cierpiałkowska, L. (red.). (2006).  Oblicza współczesnych uzależnień. UAM. 

Pużyński, S., Wciórka J. (red.). (2000).  Klasyfikacja zaburzeń psychicznych 

i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY ADOLESCENCJI 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Artur Ziółkowski, 

prof. StSW 

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. 

StSW/ mgr Anna Krystowska 
do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 40 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 4 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

10 10 20    1 1 2    

Cel zajęć: 

 

Dostarczenie rozszerzonej wiedzy na temat adolescencji, wybranych teoretycznych 

modeli prawidłowości i problemów okresu adolescencji jako podstaw pomocy 

psychologicznej. Rozwijanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem sytuacji 

trudnych i kryzysowych jako podstawy posługiwania się adekwatnymi metodami pomocy 

psychologicznej. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Posługuje się wiedzą na temat adolescencji definiuje adolescencję, rozumie wybrane 

teoretyczne modele zaburzeń i specyficzne problemy, opisuje czynniki emocjonalne, 

społeczne, rodzinne tego okresu, a także scharakteryzuje zaburzenia lękowe, 

zachowania, depresyjne, nadpobudliwość psychoruchową i zaburzenia odżywiania. 

K_W03 

K_W11 

02 Opisuje w pogłębionym stopniu czynniki emocjonalne, społeczne, rodzinne tego 

okresu, a także scharakteryzuje zaburzenia lękowe, zachowania, depresyjne, 

nadpobudliwość psychoruchową i zaburzenia odżywiania 

K_W20 

K_W27 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Przeprowadza analizę funkcjonowania młodzieży, diagnozuje sytuacje trudne  

i kryzysowe okresu adolescencji, zaburzenia zachowania, lękowe, depresyjne  

i odżywiania oraz nadpobudliwość psychoruchowa,  

K_U02 

K_U04 

02 Nawiązuje profesjonalną relację pomocową, klasyfikuje zgłaszany problem, ustala i 

respektuje kontrakt i cele pomagania oraz projektuje adekwatne metody pomocy 

psychologicznej. 

K_U06 

K_U11 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Aktualizuje systematycznie swoją wiedzę, analizuje własne zachowanie,  K_K09 
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02 Wykazuje empatię i szacunek wobec młodzieży oraz przestrzega praw ucznia. K_K08 
Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający:  psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,  psychologii osobowości 

 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Wprowadzenie do problematyki adolescencji zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne. 

Proces formowania tożsamości w okresie dorastania 

Kryzys okresu adolescencji i jego przejawy.  

Kształtowanie się tożsamości, funkcjonowanie procesów poznawczych, sfery emocjonalno-motywacyjnej i 

społecznej, integracyjna funkcja ego w procesie formowania tożsamości. 

Funkcjonowanie w relacji z dorosłym, społeczno- kulturowe konteksty rozwoju młodzieży.  

Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania. Wybrane teoretyczne modele zaburzeń oraz specyficzne problemy 

związane z zaburzeniami okresu rozwojowego; 

Zaburzenie zachowania przebieg, zespół nadpobudliwości psychoruchowej w okresie adolescencji 

Zaburzenia lękowe i depresja, zaburzenia odżywiania. 

Warsztat- tematyka 

Pomocy psychologiczna ukierunkowana na młodzież i rodzin- miejsce wczesnej interwencji wśród różnych 

form pomocy psychologicznej. 

Podstawy pomocy psychologicznej, pomoc psychologiczna jako relacja. Jej specyfika w stosunku do 

młodzieży. 

Specyfika pomocy psychologicznej w sytuacjach konfliktowych i kryzysach rozwojowych oraz w wybranych 

zaburzeniach okresu adolescencji 

Etiudy szkoleniowe – przygotowane przez uczestników fragmenty warsztatów np. trening radzenia sobie z 

nieśmiałością , stresem egzaminacyjnym, negocjacji z rodzicami 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, trening umiejętności warsztatowych – gry dydaktyczne i symulacyjne, etiudy 

szkoleniowe - projekty 

 

Literatura 

podstawowa: 

Czarnecki M.K. (2015). Psychologia zmian rozwojowych człowieka. Wyższa Szkoła Humanitas 

Jankowiak B. (2017). Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza. 

Carr, A. (2015). Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. Taylor & Francis Ltd. 

Lansford, J. E, French, D.C., Gauvain, M. (2021). Child and Adolescent Development in Cultural Context. 

American Psychological Association 

Compas,  B., Connor-Smith, J., Saltzman H., Thomsen, H., Wadsworth, M. 2001).  

Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress, and potential in theory and research, 

Psychological bulletin 2001 Jan., 2017;127(1):87-127 

Cybal-Michalska, A., Gulczyńska, A., Kubiak, H. (2021). Zaburzenia okresu 

adolescencji. Wybrane aspekty. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2021). Psychologia rozwoju człowieka Tom 3.  

Warszawa: PWN. 

Poleszak, W. (2016). Wyzwania i zagrożenia adolescencji. Lublin: Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. 

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. 

Warszawa: PWN. 

Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania, PWN. 

Trempała, J. (2019). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN. 

 

 

Literatura 

uzupełniająca

: 

Grzegorzewska I. (2011). Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar. 

Sek, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Brzezińska, A., Hornowska, E. ( red. ). (2004).  Dzieci i młodzież wobec agresji  

i przemocy.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.  

Pilecka, W. (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Popielarska M. (1981). Psychiatria wieku rozwojowego., Warszawa: PZWL. 

Sek, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Zimbardo, P. (2020). Nieśmiałość  Co to jest, jak sobie radzić. Warszawa: PWN. 

 

 

 

 

 

https://www.libristo.pl/wydawnictwo/Taylor%20&%20Francis%20Ltd.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Compas+BE&cauthor_id=11271757
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Connor-Smith+JK&cauthor_id=11271757
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Saltzman+H&cauthor_id=11271757
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thomsen+AH&cauthor_id=11271757
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wadsworth+ME&cauthor_id=11271757


str. 238 z 6 

 

 
BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

40 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  20 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 

Przygotowanie  etiudy 25 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Godziny razem: 115 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 

Projekty-etiudy 

szkoleniowe  

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w zakresie wiedzy 

oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA RODZINY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: VIII 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Iwona Gryniuk-Toruń dr Iwona Gryniuk-Toruń do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

  50      5    

Cel zajęć: 

 

Systematyzacja wiedzy dotyczącej prawidłowości funkcjonowania rodziny i czynników 

zaburzających jej funkcjonowanie, zapoznanie z głównymi kierunkami i szkołami  

w terapii rodzin, rozwijanie umiejętności rozumienia funkcjonowania  jednostki  

w kontekście systemu rodzinnego. 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje nurty badań nad rodziną K_W03 

02 Wyjaśnia rolę wpływu rodziny na psychiczne funkcjonowanie członków rodziny K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Analizuje w pogłębionym stopniu wpływ rodziny na psychologiczne funkcjonowania 

człowieka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej 

K_U03 

K_U04 

02 Analizuje w pogłębionym stopniu metody i techniki badawcze pod kątem ich 

znaczenia i użyteczności w diagnozie i pomocy psychologicznej 
K_U22 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wykazuje etyczna postawę w kontakcie z rodziną K_K07 

02 W pracy kieruje się dobrem rodziny jako naczelna zasadą K_K06 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia. 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Tematyka warsztatów: 

1. Rodzina – podstawowe pojęcia; 

a) małżeństwo – fazy rozwoju małżeństwa wg Willego, 

b) małżeństwo a rodzina, 

c) fazy w życiu rodziny związane z wychowaniem dzieci, 

d) role rodzicielskie, 

e) postawy wobec dzieci. 

2. Klasyczna teoria przywiązania i współczesne badania więzi – przywiązanie  

w cyklu życia. 

3. Rodzina jako system ; 

a) paradygmat systemowo - interakcyjny   

b) cechy systemu rodzinnego, 

c) wybrane teorie systemowe rodziny. 

4. Stres w systemie rodzinnym; projekt 

a) wydarzenia stresowe zmieniające jakość życia rodzinnego (losowe, wynikające  

z cyklu rodziny, zdarzeń codziennych) 

b) role zewnętrzne i ich wpływ na życie rodzinne. 

c) strategie radzenia sobie ze stresem w systemie rodzinnym. 

5. Czynniki wpływające na dezorganizację systemu rodzinnego; 

a) konflikty małżeńskie ( konstruktywne i destrukcyjne sposoby rozwiązywania) 

b) uzależnienia a funkcjonowanie systemu rodzinnego. 

6. Analiza i ocena powinności rodziny wobec problemów medycznych  

i rehabilitacyjnych; 

a) treści dotyczące zdrowia dzieci z niepełnosprawnością w przeżyciach emocjonalnych  rodziców, 

b) postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci, 

c) udział rodziny w procesie leczenia,  

d) wsparcie społeczne. 

7. Specyficzne problemy dla rodzin alternatywnych; samodzielne rodzicielstwo, rodzina po rozwodzie, 

rodzina zrekonstruowana, adopcyjna i zastępcza. 

8. Formy wsparcia psychologicznego dla rodzin. 

9. Projekt – przeprowadzenie badania postaw rodzicielskich kwestionariuszem M Plopy interperatcja i 

omówienie wyników  

Metody 

dydaktyczne: 

Warsztat –gry dydaktyczne i symulacyjne, praca w grupach 

Literatura 

podstawowa: 

Radziwiłłowicz W. (2010). Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne. 

Oficyna Wydawnicza IMPULS. 

Grzegorzewska I. (2011). Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar.  

Kubitsky J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

Aboitiz, F. (2017). A brain for speech: A view from evolutionary neuroanatomy. Palgrave Macmillan. 

Ciccarelli, Saundra K., White, J. N. (2021). Psychologia. Poznań: Rebis, Poznań. 

de Barbaro, B. ( red.). (1999).  Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. 

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Janicka, I., Liberska, H. (2017). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN. 

Namysłowska, I. (2000). Terapia rodziny teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.  

Paschall, K. W.,  Barnett, M. A., Mastergeorge, A. M.,  Mortensen, J. A. (2017). Family conflict moderatest 

early parent – child behavioral transactions. Infant Mental Health Journal. 

Plopa,, M., (2016). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Kraków: Impuls. 

Plopa, M. (2015). Psychologia rodziny, Teoria i badania. Kraków: Impuls. 

Prekop, J. (2020). Rodzina żyje miłością.  Warszawa: Czarna Owca. 

Satir, V. (2000). Rodzina –tu powstaje człowiek, Gdańsk: GWP. 

Szapocznik. J., Hervis, O. (2020). Brief Strategic Family Therapy. American Psychological Association 

Literatura 

uzupełniająca: 

Tyszkowa, M. (2000). Psychologia rozwoju człowieka, Zagadnienia ogólne.  

Warszawa. 

Drat – Ruszczak, K., Drążkowska – Zielińska, E. (2005). Podręcznik pomagania. 

Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo 

ACADENICA SWPS.   

Rostowska, T. (2009). Psychologia rodziny, Małżeństwo i rodzina wobec 

współczesnych wyzwań. Wydawnictwo Delfin. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Ciccarelli-Saundra-K.,a,88446895
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/White-J.-Noland,a,88446896
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Paschall%2C+Katherine+W
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Barnett%2C+Melissa+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mastergeorge%2C+Ann+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mortensen%2C+Jennifer+A
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do warsztatu studia literaturowe  30 

Przeprowadzenie badan i interpretacja wyników oraz przedstawienie raportu z badań  25 

Przygotowanie do zaliczenia  15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się 

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie (ustne) 
Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1   x x  

U2   x x  

K1   x x  

K2   x x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 Ocenę dostateczną uzyskuje student, który opanował przynajmniej 61-68% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia elementarne wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 Ocenę dostateczną plus uzyskuje student, który opanował przynajmniej 69-76% treści w zakresie wiedzy 

oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 Ocenę dobrą otrzymuje student, który opanował przynajmniej 77-84% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 85-92% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który opanował przynajmniej 92-100% treści  

w zakresie wiedzy oraz na tym poziomie prezentuje umiejętności wynikające  

z programu nauczania oraz spełnia wymagania w zakresie kompetencji społecznych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: DYSLEKSJA – WYKŁAD MONOGRAFICZNY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr hab. Jolanta Góral-

Półrola 
dr hab. Jolanta Góral-Półrola do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
ZAO 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 
Sem

. 
Prakt. 

50      5      

Cel zajęć: 

 

Głównym celem jest zapoznanie studentów z współczesnymi poglądami na temat 

trudności w nabywaniu umiejętności pisania i czytania na tle innych trudności 

w uczeniu się. 

 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Wymienia nurty badań nad dysleksją; różnice definicyjne. K_W03 

02 Opisuje najważniejsze patomechanizmy dysleksji. K_W27 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Omawia  wpływ dysleksji na psychologiczne funkcjonowanie człowieka w sferze 

poznawczej, emocjonalnej i społecznej. 

K_U01 

K_U05 

02 Analizuje w pogłębionym stopniu metody i techniki badawcze pod kątem ich 

znaczenia i użyteczności w diagnozie i pomocy psychologicznej. 

K_U09 

K_U27 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wdraża etyczną postawę w badaniu dysleksji w różnych paradygmatach. K_K07 

02 Ustanawia dobro klienta jako naczelną zasadę. K_K06 

 

 

 

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający: psychopatologia, neuropsychologia  
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  50 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z ocena  

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Dysleksja na tle trudności w uczeniu się; pojęcie trudności w uczeniu się; typy specyficznych trudności w 

uczeniu, dysleksja a dyskalkulia oraz nadpobudliwość psychoruchowa. 

Definicje dysleksji; definicje historyczne i współczesne, ewolucja definicji na gruncie polskich badań, obraz 

kliniczny dysleksji. 

Najważniejsze teorie etiologiczne; poglądy historyczne, teorie genetyczne, teorie neuroanatomiczne i 

neurofunkcjonalne, teoria hormonalna. 

Dysleksja rozwojowa; najważniejsze typologie dysleksji, dysleksja a specyfika języka  

i zdolności specjalne. 

Związek dysleksji z funkcjonowaniem  społeczno- emocjonalnym; radzenie sobie ze stresem, samoocena, 

poczucie kontroli. 

Postawy społeczne wobec dyslektyków. 

Nowe technologie informatyczne a dysleksja. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, Studia literaturowe 

Literatura 

podstawowa: 

Lipowska M. (2011). Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju. Warszawa: PWN. 

Bogdanowicz, M., Adrianek, A. (2004). Uczeń z dysleksja w szkole, Poradnik nie tylko dla polonistów. 

Gdynia:  Operon. 

Krasowicz – Kupis, G. (2019).Nowa psychologia dysleksji. PWN. 

Krasowicz – Kupis, G. (2021). Psychologia dysleksji. PWN. 

Hulme, Ch., Snoling, M. (2016).  Reading disorders and dyslexia, Current opinion in  

peditaric,2016 Dec;28(6):731-735 

Literatura 

uzupełniająca: 

Krasowicz- Kupis G. (2003). Język, czytanie i dysleksja. Lublin: Agencja Wydawniczo- Handlowa A. 

Dudek.  
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 
3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom   

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Marta Kutniewska-

Kubik 
Dr Marta Kutniewska-Kubik do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 50 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk

. 
Ćw. Warszt. Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt. Lekt. 

Sem

. 
Prakt. 

50      5      

Cel zajęć: 

 

Poznanie prawidłowości kształtowania się i funkcjonowania psychiki człowieka 

upośledzonego umysłowo oraz interpretacji zachowań osób upośledzonych umysłowo  

z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej. Poznanie specyfiki diagnozy osób 

upośledzonych umysłowo z uwagi na  nieharmonijny rozwój i zróżnicowane zaburzenia 

procesów orientacyjno - poznawczych, osobowościowych i społecznych dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych upośledzonych umysłowo. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Charakteryzuje osoby z różnym stopniem upośledzenia umysłowego K_W03 

02 Wymienia i opisuje narzędzia i specyfikę diagnozy psychologicznej osób z różnym stopniem upośledzenia 

umysłowego 
K_W27 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Rozpoznaje zaburzenia poznawcze i emocjonalne u osób z upośledzeniem umysłowym. K_U04 

K_U05 

02 Charakteryzuje pod względem psychologicznym osoby z różnym stopniem upośledzenia umysłowego z 
uwzględnieniem różnic indywidualnych 

K_U09 
K_U27 

K_U28 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Akceptuje i wspiera osoby upośledzone umysłowo i ich rodziny oraz udziela im w sposób etyczny potrzebnego 
wsparcia społecznego. 

K_K07 

02 ustanawia dobro rodziny i osoby upośledzonej jako naczelną zasadę. K_K06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia różnic indywidualnych. 

Treści 

kształcenia: 

 

 
 

 

Obraz kliniczny i przyczyny upośledzenia umysłowego- współczesne koncepcje  
i poglądy na upośledzenie umysłowe i wykorzystanie ich w edukacji i rehabilitacji. Upośledzenie umysłowe z 

perspektywy klinicznej rozwojowej i społecznej. Przyczyny biologiczne i społeczne. Stopnie upośledzenia umysłowego 

i ich charakterystyka. Upośledzenia umysłowe a zaburzenia rozwoju. Diagnoza upośledzenia umysłowego  
i rola diagnozy logopedycznej, pedagogicznej w tworzeniu diagnozy funkcjonalnej. Charakterystyka procesów 

orientacyjno- poznawczych i problematyka ich diagnozy. Funkcjonowanie osobowościowe i społeczne osób 
upośledzonych umysłowo. Samoocena i autonomia. Zachowania agresywne i autoagresywne. Dziecko niepełnosprawne 

intelektualnie w rodzinie - typy postaw rodzicielskich wobec niepełnosprawności dziecka. Metody pracy z osobami 

upośledzonymi umysłowo. Rola psychologa - problemy orzecznictwa osób z upośledzeniem umysłowym. 

Metody 

dydaktyczne: 

Wykład problemowy, informacyjny, studia literaturowe 

Literatura 

podstawowa: 

Grodzka M. (2020). Dziecko autystyczne. Warszawa: PWN. 

Baczała, D. (2012). Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Tomczyszyn, D.(2021). Dzieci z upośledzeniem umysłowym w środowisku szkolnym. Refleksje nauczyciela. Biała 

Podlaska: Wyd. PSW im. Jana Pawła II. 

Bobińska, K, Pietrasa, T., Gałecki, P. (red.). (2012). Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, 
diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 

Byra, S., Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. 

Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Carr, A., Linehan, C., O’Reilly, G., Noonan Walsh, P., McEvoy J. (red.). (2016).  

The Handbook of Intellectual Disability and Clinical Psychology Practice.  Routledge. 

Infurna, F., Wiest, M.( 2018). The Effect of Disability Onset Across the Adult Life Span, The Journals of gerontology. 

Series B, Psychological sciences and social siences, 2018 Jun 14; 73(5):755-766 

Nowak, A. (2012). Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych. Katowice: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego. 
Panek, M. (2012). Wymiary niepełnopsrawności, Gdynia: Nova Res. 

Pokrzywy, M., Wilk, S. (red.). (2013). Wykluczenie społeczne: diagnoza,wymiary i kierunki badań. Rzeszów:  

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Speck, O. (2015). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych. 

Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 
Sturney, P., Didden R. (2014). Evidence-Based Practice and Intellectual Disabilities. John Wiley & Sons 

Szymańska, J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Ośrodek 

Rozwoju Edukacji. 
Wyczesany, J. (2012). Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: Bobińska K., 

Pietras T.,Gałecki P. (red.), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. 

Wrocław: Wydawnictwo Continuo. 

https://www.libristo.pl/wydawnictwo/John%20Wiley%20&%20Sons.html
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

50 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe 50 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie z ocena  

(pisemny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x   x  

W2 x   x  

U1 x   x  

U2 x   x  

K1    x  

K2    x  

*Proszę podać jakie 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym plus. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie dobrym. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza dobry poziom  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 

 

 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Borkowska, A., Domańska, Ł. (2007). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: PWN. 

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Impuls. 

Ciepiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Janiszewska-Nieścioruk, Z. (red.). (2004). Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane 

problemy osobowości, rodziny i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Impuls. 

Kowalczyk, G. (2008). Czy musimy się bać. Rozważania o zachowaniach agresywnych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną CPPP. Warszawa. 

Krasowicz – Kupis, G. (2006). Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R)  

w praktyce psychologiczne. Warszawa: PWN. 

Namysłowska, I. (2007).  Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL. 

Piszczek, M. (red.). (2002). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu 

znacznym i umiarkowanym.  Warszawa: PWN. 

Rathus, S.A. (2004).  Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP. 

Zimbardo, P. G., Ruch, F. L. (2001). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Dr Krystyna Zmysłowska Dr Krystyna Zmysłowska do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 60 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 6 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 
EGZ 

Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

20 40     2 4     

Cel zajęć: 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii klinicznej dzieci  

i młodzieży; prezentacja problematyki dotyczącej uwarunkowań, przejawów oraz mechanizmów zaburzeń 

zachowania u dzieci, młodzieży, a także ich konsekwencji psychospołecznych; wskazanie możliwości 

zastosowania wiedzy klinicznej w pracy psychologa oraz sposobów postępowania z osobami z problemami 

klinicznymi. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje miejsce psychologii klinicznej w systemie nauk społecznych (w aspekcie teoretycznym i 

praktycznym). 

K_W01 

02 Charakteryzuje zagadnienia dotyczące zaburzeń psychicznych (diagnoza, geneza, 

symptomatologia),funkcjonowania dziecka w kryzysie i stresie, specyfikę oddziaływań terapeutycznych 

i profilaktycznych psychologii klinicznej. 

K_W12 

K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Identyfikuje  symptomy chorób psychicznych  oraz  zachowań będących konsekwencją kryzysów i stresu. K_U02 

02 Kieruje potrzebującą osobę do właściwiej instytucji, podejmuje  działania zapobiegające kryzysom 

psychicznym, stosuje elementarne metody radzenia sobie ze stresem.. 

K_U11 

K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Wdraża postawę odpowiedzialności wobec ludzi, dla których dobra stara się działać K_K07 

02 Wykazuje wrażliwość na problemy społeczne i podejmuje gotowość do podjęcia pracy z dziećmi i 

młodzieżą narażoną na stres oraz kryzysy psychiczne, pochodzącą  

z trudnych wychowawczo środowisk. 

K_K07 

 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, rozwoju człowieka, powinien posiadać umiejętności samodzielnej 

analizy tekstów naukowych. 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

Uwarunkowania zaburzeń wieku rozwojowego: czynniki biologiczne i społeczne. 

Dziecko z trudnościami w nauce szkolnej: deficyty fragmentaryczne, dysleksja rozwojowa. 

Etiologia i obraz kliniczny zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) . 

Autyzm jako globalne zaburzenia rozwojowe: przyczyny, mechanizm i obraz kliniczny. 

Psychologiczno-pedagogiczne problemy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Zaburzenia emocjonalne i społeczne w okresie dzieciństwa: lęk przed separacją w dzieciństwie, zaburzenia 

lękowe o charakterze fobii, zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, zaburzenia wydalania, 

jąkanie, stereotypie ruchowe, tiki, mutyzm wybiórczy. 

Przyczyny i rodzaje uszkodzeń mózgu; czynniki modyfikujące obraz kliniczny. 

Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży – rodzaje, obraz kliniczny i oddziaływania terapeutyczne. 

Zaburzenia psychosomatyczne i sytuacja dziecka przewlekle chorego w szkole. 

Problemy psychologiczne i społeczne związane z niepełnosprawnością. 

Psychospołeczne problemy osób z padaczką. 

Metody 

dydaktyczne: 

wykład, ćwiczenia, obserwacja pacjentów na nagraniach video, prezentacje multimedialne  

Literatura 

podstawowa: 

Andruszko, R. (2020). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo- 

behawioralne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Cepeda, C. (2020). Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Wrocław:  

Wydawnictwo Edra Urban & Partner. 

Cierpiałkowska, L., Sęk, H.(2016). Psychologia kliniczna. PWN. 

Cohen, J. A.,  Deblinger, E  Mannarino, A. P., Terapia traumy i traumatycznej żałoby  

u dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna 

dzieci i młodzieży. PWN. 

Kaduson, H.G., Schaefer, C. E., (2020). Play Therapy With Children: Modalities 

for Change. American Psychological Association  

Kisiel, C., Fehrenbach, T., Conradi, L., Weil, L. (2021). Trauma-Informed Assessment 

With Children and Adolescents:Strategies to Support Clinicians. American 

Psychological Association  

Ollendick, T., Vasey, M. (1999). Development theory and the practise of clinical child 

psychology. Journak of Clinical Child Psychology, 1999 Dec; 28(4):457-66 

Steinberg, L. (2002). Clinical adolescent psychology: what it is, and what it needs 

to be, Journal of consulting and clinical psychology, 2002 Feb;70(1):124-8 

Literatura 

uzupełniająca: 

Albisetti, V. (2006). Pułapka anoreksji: dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć. Kielce: Wydawnictwo 

Jedność. 

Bobkowicz–Lewartowska, L. Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls. 

Borkowska, A., Domańska, Ł. (red.). (2006). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: PWN 

Cieślarczyk, M., Kuriata, R. (2005). Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi.Łódź: Wydawnictwo Naukowe 

Wyższej Szkoły Kupieckiej. 

Eifert, G. H., Heffner, M. (2008). Jak pokonać anoreksję? Trening, Gliwice:Wydawnictwo Helion. 

Józefik, B. (2006). Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Młynarska, M. (2008). Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym: terapia dyskursywna a teoria umysłu. 

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Remiszewska, Z. (2007). Kryzysy egzystencjalne młodzieży a edukacja szkolna. Opole: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego. 

Witkowski, T. (2002). Psychologia kłamstwa: motywy, strategie, narzędzia.Wałbrzych: Wydawnictwo 

Unus. 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Cohen-Judith-A.,a,74667582
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Esther-Deblinger,a,74667584
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Mannarino-Anthony-P.,a,74667583
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

60 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  40 

Przygotowanie do zaliczenia  20 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Godziny razem: 150 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6 

 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Egzamin 

(pisemny/ustny) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x x  x  

W2 x x  x  

U1  x  x  

U2  x  x  

K1  x  x  

K2  x  x  

*Proszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi chaotyczne, 

konieczne pytania naprowadzające. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, odpowiedzi usystematyzowane, 

wymaga pomocy nauczyciela. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych  na poziomie podstawowym,  odpowiedzi usystematyzowane, 

samodzielne. Rozwiązywanie problemów w sytuacjach typowych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o podane piśmiennictwo uzupełniające. Rozwiązywanie problemów  

w sytuacjach nowych i złożonych. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% zakres prezentowanej wiedzy wykracza poza poziom podstawowy  

w oparciu o samodzielnie zdobyte naukowe  źródła  informacji. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: MEDIACJE I NEGOCJACJE 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: X 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

dr Joanna Telus dr Joanna Telus / dr Joanna Telus do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 80 
Forma  

zaliczenia 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 5 

Wyk

. 
Ćw. Warszt.  Lekt. Sem. Prakt. 

ZAO 
Wyk. Ćw. Warszt.  Lekt. 

Sem

. 
Prakt. 

20  60    1  4    

Cel zajęć: 

 

Systematyzacja wiedzy dotyczącej prawidłowości funkcjonowania człowieka w sytuacji konfliktu, 

rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu negocjacji do prowadzenia rozmów 

negocjacyjnych w relacjach pracowniczych oraz w organizacji. Rozwój umiejętności w zakresie 

rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony przy wykorzystaniu technik 

mediacyjnych. 

 

Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowyc

h efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Charakteryzuje temat konfliktów międzyludzkich i społecznych. K_W03 

02 Opisuje temat istoty negocjacji i mediacji K_W03 

03 Wymienia czynniki wpływające na proces negocjacyjny i mediacyjny K_W14 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Obserwuje, interpretuje i ocenia zachowania człowieka i motywów nim kierujących w 

sytuacji konfliktów 

K_U01 

K_U04 

02 Diagnozuje konflikty i skutecznie komunikuje się w sytuacji konfliktu. K_U04 

03 Wykorzystuje posiadaną wiedzę teoretyczna do projektowania i prowadzenia negocjacji 

i mediacji z zastosowaniem poznanych technik w procesie pomocy psychologicznej 

K_U11 

K_U04 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Przyjmuje  różne role w zespole i skutecznie współpracuje. P_K10 

02 Uznaje  poziom swojej wiedzy. P_K12 

Wymagania 

wstępne: 

Przedmiot wprowadzający: psychopatologia,psychologia różnic indywidualnych 
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Treści 

kształcenia: 

 

 

 

 

1 Psychologia konfliktów 

a definicja konfliktu: konflikty interpersonalne a konflikty społeczne 

b przyczyny konfliktów, 

c sposoby rozwiązywania konfliktów – poziom uczestnictwa stron, 

sposoby rozwiązywania konfliktów a poziom satysfakcji stron 

d emocje w konflikcie i zasady postępowania 

2 Negocjacje – podstawowe zagadnienia (gra symulacyjna) 

a)   różne definicje negocjacji, 

b)   charakterystyczne cechy negocjacji, 

c)  warunki potrzebne do podjęcia negocjacji, 

d)   rodzaje negocjacji według różnych kryteriów, 

e)negocjacje indywidualne i zbiorowe. 

3. Negocjacje pozycyjne (gra symulacyjna) 

a przyczyny rywalizacji między ludźmi 

b negocjacje pozycyjne – cechy i uwarunkowania prowadzenia 

c podstawowe pojęcia negocjacji pozycyjnych 

d poziomy prowadzenia negocjacji pozycyjnych 

e zasady argumentowania i przekonywania w negocjacjach 

3 Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji: 

a zasady skutecznego słuchania i mówienia, 

b znaczenie komunikacji niewerbalnej w negocjacjach; 

c typy osobowości a styl komunikowania się. 

d różnice kulturowe jako uwarunkowanie negocjacji 

4 Negocjacje problemowe (gra symulacyjna) 

a zasady budowania współpracy między ludźmi 

b negocjacje oparte na interesach – rozmowy win/win 

c określanie interesów własnych i drugiej strony w negocjacjach 

d umiejętność komunikacji na poziomie potrzeb i interesów 

7 Asertywność jako postawa skutecznego negocjatora 

a postawa  asertywna – definicja 

b podstawowe umiejętności asertywnego komunikowania się 

8 Mediacje jako wspomagane negocjacje (symulacja mediacji) 

a definicja procesu mediacji  

b rodzaje mediacji: mediacje cywilne, rodzinne, pracownicze, karne 

c prawne aspekty mediacji 

d zasady prowadzenia mediacji  

e standardy pracy mediatora i postępowania mediacyjnego 

f etapy procesu mediacji i zadania mediatora 

g zasady sporządzania ugody/porozumienia w mediacjach. 

9. Mediacje w edukacji. 

a mediacje szkolne 

b mediacje rówieśnicze 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Ćwiczenia warsztatowe, trening umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych, gry symulacyjne, 

symulacje mediacji 

 

 

Literatura 

podstawowa: 

Błeszyński J. (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Impuls. 

Barge,  J.K., Morreale S. P. , Spitzberg,  B.H. (2015). Komunikacja miedzy ludźmi. Warszawa. 

Fisher, R., Ury, W., Patron, B. (2016). Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się.  Warszawa: 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Fischer, Lauren H. M.D.; Bajaj, Anureet K. M.D . Learning How to Ask: Women and Negotiation, Plastic 

and Reconstructive Surgery. 139(3):753–758, MARCH 2017. 

Gmurzyńska, E., Morek, R. (2014). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer. 

Malchotra, D. (2016). Negotiating the Impossible: How to Break Deadlocks and Resolve Ugly Conflicts 

(without Money or Muscle) Hardcover. Berrett-Koehler  Publishers 

Moore, Ch. W. (2014). Mediacje. Warszawa: Wolters Kluwer. 

Wilmot, W.W., Hocker, J.L, Konflikty między ludźmi. Warszawa: PWN. 

Płeszka, K., Czapska, J., Araszkiewicz, M., Pękala, M. (2017). Mediacja. Teoria, normy, praktyka.  

Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 

 

Literatura 

uzupełniająca: 

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. PWN. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne zgodne z planem zajęć) 

 

80 

Konsultacje 5 

Studia literaturowe  25 

Przygotowanie do zaliczenia  15 

Godziny razem: 125 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia się  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

Zaliczenie 

(pisemne) 

Prace 

kontrolne 
Projekty 

Aktywność na 

zajęciach 

Inne* 

 

W1 x     

W2 x     

W3 x     

U1    x  

U2    x  

U3    x  

K1    x  

K2    x  

roszę podać jakie 

 

 

KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

 

3 61-68% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, potrafi interpretować oraz 

wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka  

w konflikcie ,potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z istotnymi brakami, których poziom jest jednak 

akceptowalny na minimalnym poziomie. 

3,5 69-76% opanowanie treści programowych na poziomie podstawowym, potrafi interpretować oraz 

wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka  

w konflikcie ,potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, potrafi poprawnie stosować 

wybrane  strategie negocjacyjne. 

Zakładane efekty uczenia zostały osiągnięte z pewnymi brakami, których poziom jest akceptowalny 

na więcej niż minimalnym poziomie. 

4 77-84% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, potrafi interpretować oraz wyjaśniać 

zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka w konflikcie ,potrafi interpretować oraz 

wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, potrafi poprawnie stosować wybrane  strategie negocjacyjne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem łatwych do uzupełnienia braków. 

4,5 85-92% opanowanie treści programowych na poziomie dobrym, potrafi interpretować oraz wyjaśniać 

zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka w konflikcie ,potrafi interpretować oraz 

wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, potrafi poprawnie stosować wybrane  strategie negocjacyjne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi brakami. 

5 93-100% opanowanie treści programowych na poziomie bardzo dobrym, potrafi interpretować oraz 

wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane z zachowaniami człowieka  

w konflikcie ,potrafi interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy, potrafi poprawnie stosować 

trenowane  strategie negocjacyjne. 

Zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni bądź z ewentualnymi nieistotnymi brakami. 
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  STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH 

 

 

Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA 

Jednostka prowadząca: INSTYTUT PSYCHOLOGII 

Kierunek: PSYCHOLOGIA 

Poziom kształcenia: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Język wykładowy: POLSKI 

Forma studiów: STACJONARNE 

Semestr studiów: III- IX 

Koordynator Prowadzący Moduł/Typ przedmiotu 

Mgr Anna Pilkiewicz Mgr Anna Pilkiewicz do wyboru (specjalnościowy) 

Forma zajęć / Liczba godzin: 960 

Forma  

zaliczeni

a 

Liczba punktów ECTS 

ogółem: 32 

Wyk

. 

Ćw

. 

Warszt

.  

Lekt

. 

Sem

. 

Prakt

. ZAO 

Wyk

. 

Ćw

. 

Warszt

.  

Lekt

. 

Sem

. 

Prakt

. 

     960      32 

Cel zajęć: 

 
 poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 

 kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

zrozumienie specyfiki roli zawodowej psychologa poprzez bezpośrednie doświadczenie 

pracy w zespole terapeutycznym, konsultacyjnym, szkoleniowym, a także przygotowanie 

studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,  

 stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także –  

w miarę możliwości:  

- poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji, w których 

pracują psycholodzy, np.: Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne, Młodzieżowe 

Ośrodki Wychowawcze, Gabinety psychologiczne, Szkoły, 

- poszerzenie znajomości języków obcych,  

gromadzenie materiałów, danych i informacji do przygotowania pracy dyplomowej. 
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Nr 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  

 

Odniesienie 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

w zakresie WIEDZY: 

01 Opisuje wybrane zagadnienia z zakresu psychopatologii w aspekcie diagnozy 

różnicowej oraz strukturalno-funkcjonalnej. 

K_W11, 

K_W18 

02 Omawia wymagania i oczekiwania wobec psychologa wspierającego proces edukacji 

i rozwoju 

K_W27 

K_W21 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

01 Nawiązuje i podtrzymuje profesjonalny kontakt z osobą, która potrzebuje pomocy i 

wsparcia. 

K_U06 

K_U05 

02 Stosuje podstawowe i zaawansowane metody pomocy psychologicznej  w pracy z 

pacjentem, jego rodziną oraz grupą. 

K_U11 

03 Zbiera i przetwarza informację potrzebne do prowadzenia przypadku w danej 

placówce (obserwacja, wywiad, korzystanie z informacji zastanych, zasady 

prowadzenia dokumentacji). 

K_U05 

K_U10 

04 Przeprowadza badanie diagnostyczne w obszarze szeroko rozumianej diagnostyki 

psychologicznej z zastosowaniem wybranych metod i narzędzi diagnostycznych. 

  

K_U10 

05 Interpretuje i integruje wyniki przeprowadzonych badań uwzględniając różnice 

międzyosobnicze i wewnątrz-osobnicze oraz kliniczny i statystyczny sposób 

wnioskowania 

K_U09 

06 Opracowuje raport z badań dla celów szeroko rozumianej opieki zdrowotnej K_U27 

K_U10 

07 Konstruuje indywidualny plan pomocy/postępowania, programu profilaktycznego lub 

psychoedukacyjnego 

K_U11 

K_U14 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

01 Opisuje podstawowe zasady udzielania pomocy psychologicznej. K_K03 

02 Planuje pracę zespołową i wykazuje się odpowiedzialnością za jej efekty. K_K10 

 

 

Wymagania 

wstępne: 

Podstawowa wiedza i umiejętności z podstaw pomocy psychologicznej i diagnozy 

psychologicznej 

Treści 

kształcenia: 

 

zapoznanie się ze specyfiką pracy w danej placówce oraz poznanie narzędzi pracy z 

pacjentami/ klientami; 

poznanie zakresu obowiązków psychologa poprzez obserwację jego pracy; 

pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii stosowanej – przez rzeczywisty kontakt z 

pacjentami/klientami; 

włączanie się w organizowanie i realizację określonych zadań według wskazań opiekuna 

praktyk; 

samodzielne wykonywanie zadań z chwilą, gdy opiekun uzna, iż student jest gotów do ich 

realizacji; 

nawiązanie kontaktu z wybranym (wybranymi) przez opiekuna praktyki 

pacjentami/klientami, z którymi student będzie mógł pracować indywidualnie, o ile 

opiekun na to zezwoli; 

uczestnictwo w opracowywaniu planów postępowania; 

możliwie pełne uczestnictwo w życiu placówki (zebraniach zespołu, odprawach, 

zebraniach społeczności itp.); 

wykonywanie poleceń opiekuna praktyk. 
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BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 

Obciążenie studenta 

Studia 

Niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Udział w praktyce specjalnościowej 960  

Łączna liczba godzin i punktów ECTS, w tym: 960 32 

za udział w zajęciach kontaktowych 960 32 

za udział w zajęciach praktycznych 960 32 

 

BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria Obciążenie studenta 

Godziny kontaktowe (zajęcia praktyczne zgodne z programem studiów) 

 

960 

Konsultacje 5 

Godziny razem: 965 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 32 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty kształcenia  

dla przedmiotu 

Metody sprawdzenia 

 

 

W1 Kontrola i ocena przebiegu praktyk 

W2 Kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U1 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U2 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U3 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U4 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U5 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U6 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U7 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

U4 Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk 

K1 Samoocena i samorefleksja 

K2 Samoocena i samorefleksja 

*Proszę podać jakie 

 

 

 

 

 

Metody 

dydaktyczne: 

Obserwacja pracy psychologa w danej placówce, zadania zlecone przez opiekuna praktyk w placówce.  

Literatura 

podstawowa: 

Gilbert, M.C., Evans, K. (2004). Superwizja w psychoterapii, Gdańsk: GWP. lub inne ustalone przez 

opiekuna praktyk 

Literatura 

uzupełniająca: 

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz – Winiewska, M. (2008). Etyka zawodu 

psychologa . Warszawa : PWN. 
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KRYTERIA OCENY STOPNIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Forma 

zajęć 
Kryterium oceny 

 
Zaliczenie w placówce, w której student odbywa praktyki przez opiekuna praktyk /psychologa/ poprzez 

kontrolę przebiegu, obserwację i ocenę wykonania powierzonych studentowi zadań; 

2. w Instytucie  przez koordynatora praktyk specjalności, na podstawie wypełnionego przez studenta 

Dziennika praktyk /sprawozdanie z przebiegu praktyk, osiągnięty efektów  kształcenia, ocena opiekuna/ 

oraz indywidualnej rozmowy dotyczącej przebiegu praktyk, samooceny i samorefleksji studenta. 

 


