
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wizyty studyjne

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.177

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 1

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3 i 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 15 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać merytoryczną wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii i socjologii, posiadać umiejętność
komunikacji z jednostkami i grupą, wykazywać się umiejętnością dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych
zjawisk społecznych oraz umiejętnością wiązania teorii z praktyką.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Umożliwienie studentom skonfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyczną w placówkach, instytucjach będących w
zainteresowaniu terapii, socjoterapii, psychoterapii. Poznanie organizacji pracy, struktury oraz przepisów dotyczących w/w
instytucji, zapoznanie z metodami pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej, psychoterapeutycznej. Poznanie specyfiki
oddziaływań grup samopomocowych w terapii uzależnień. Motywowanie do podejmowania profesjonalnych działań
pomocowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Zakład karny jako
instytucja resocjalizacji osób
dorosłych. Formy terapii.

Wizyta w Zakładzie Karnym w
Goleniowie.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 4

2. Wielofunkcyjna placówka
opiekuńczo-wychowawcza
jako przykład placówki
socjoterapeutycznej.

Wizyta w Wielofunkcyjnej
Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Szczecinie.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 2

3. Grupy samopomocowe w
terapii uzależnień. Udział w mitingu AA i Al-Anon

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student opisuje organizację i funkcjonowanie struktur
społecznych w zakładzie karnym oraz wielofunkcyjnej
placówce opiekuńczo-wychowawczej, zna podstawy prawne
działalności tych instytucji.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W10

Umiejętności

2. Student potrafi porozumiewać się ze skazanymi
odbywającymi wyroki pozbawienia wolności w zakładzie
karnym, dostosowując swój język do możliwości rozmówcy.

ćwiczenia autoprezentacja
K_U19
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3. Student potrafi zaplanować strategię interwencji w
przypadku osoby uzależnionej wykorzystując wiedzę na temat
grup samopomocowych typu AA, Al-Anon.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U18

Kompetencje społeczne

4. Student jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie
podejmowania działań resocjalizacyjnych,
psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych w zakładzie
karnym, wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej
oraz wobec osób uzależnionych, kieruje się w swojej pracy
zasadami etyki zawodowej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przeczytanie zalecanej literatury, aktywny udział w zajęciach
terenowych, przygotowanie sprawozdania.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001 Machel H.,
Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003 Brągiel J., Badora S. (red.),
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole
2005 Woronowicz B. T., Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Poznań
2008

B) Uzupełniająca
Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno-
pedagogiczne, Kraków 2006 Kozaczuk F. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i
zagrożenia, Rzeszów 2004 Kotler J.A., Skuteczny terapeuta, Gdańsk 2003 Głowacz E., Reisch-
Klose J., Alkoholik. Instrukcja obsługi, Warszawa 2016
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Bibliograficzne źródła naukowe

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.178

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 1

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3 i 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 10 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 10 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Obsługa komputera w zakresie korzystania z przeglądarki internetowej oraz skrzynki pocztowej. Wysoka kultura osobista.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności korzystania z naukowych źródeł wiedzy. W toku zajęć student zostanie
zapoznany z charakterystyką artykułów naukowych różnego typu, takich jak badania oryginalne, artykuły przeglądowe oraz
poglądowe czy metaanalizy. Zdobędzie także umiejętność korzystania z naukowych baz danych, takich jak EBSCO czy
GoogleScholar. Będzie miał możliwość samodzielnego przećwiczenia zdobytych umiejętności pod nadzorem prowadzącego
zajęcia. Zostanie także zapoznany z podstawowymi zasadami dot. cytowania artykułów naukowych wg standardów
Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe
informacje dot.
artykułów
naukowych.
Wprowadzenie do
korzystania z baz
naukowych.

Omówienie charakterystyki
artykułu naukowego. Nauka
odróżniania artykułów
naukowych od nienaukowych.
Analiza wykazu czasopism
naukowych MNiSW.
Wprowadzenie do obsługi baz
naukowych, takich jak EBSCO
i GoogleScholar.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Pokaz
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 5

2. Omówienie zalet i
wad artykułów
naukowych różnego
typu. Analiza
struktury artykułu
naukowego.

Omówienie i porównanie cech
różnych typów artykułów
naukowych: badań
oryginalnych, artykułów
poglądowych i
przeglądowych, metaanaliz.
Omówienie formalnej budowy
artykułu naukowego oraz
możliwych modyfikacji,
wynikających z charakteru
pracy.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3

3. Ćwiczenie
umiejętności
praktycznych.

Praca indywidualna/w parach
w zakresie korzystania z baz
naukowych i wyszukiwania w
nich artykułów naukowych
różnego typu.

Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 3
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4. Podstawowe
zasady dot. spisu
literatury cytowanej.

Omówienie podstawowych
zasad dot. cytowania wg
standardów Amerykańskiego
Towarzystwa
Psychologicznego (APA).
Zagadnienie dot. praw
autorskich.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna najważniejsze bibliografie i źródła
informacji. Zna i rozumie pojęcia i zagadnienia
związane ze współczesnymi systemami i zasobami
informacyjnymi oraz z wyszukiwaniem i oceną
informacji.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach

K_W04

Umiejętności

2. Student potrafi wyszukiwać informacje w różnego
typu źródłach elektronicznych i tradycyjnych oraz
oceniać ich jakość i przydatność z punktu widzenia
użytkownika. Potrafi sprawnie wykorzystywać
technologie informacyjne w dalszej pracy zawodowej

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach

K_U04

Kompetencje społeczne

3. Student rozumie konieczność i potrzebę
ustawicznego rozwoju i samokształcenia, ma
świadomość istoty i znaczenia informacji we
współczesnym świecie.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie wskazanej literatury. Aktywność merytoryczna podczas
zajęć. Realizacja zadania zaliczeniowego.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Nęcka, E., Stocki, R. (1999). Jak pisać prace naukowe z psychologii? Poradnik dla studentów i
badaczy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

B) Uzupełniająca
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Negocjacje i mediacje

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.48

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 7 i 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 40 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student winien posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania grup społecznych, różnic kulturowych, a także w zakresie
procesów społecznych. Powinien umieć tworzyć optymalne modele komunikacyjne w zespole. W zakresie kompetencji winien
umieć pracować w zespole i komunikować się z jego członkami, by móc wypracować wspólnie sposoby rozwiązywania
problemów.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Głównym celem jest zapoznanie studentów z technikami i metodami prowadzenia negocjacji i mediacji, metodami wpływu na
ludzi i ich psychologicznymi konotacjami. W trakcie ćwiczeń, studenci mają nabyć umiejętność praktycznego wykorzystania
wiedzy o metodach i zasadach negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów, z uwzględnieniem etycznego podejścia.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Konflikt społeczny
- istota, cechy i
typy.

Definicja konfliktu. Cechy
konfliktu. Fazy - dynamika
konfliktu. Typy konfliktu.
Przyczyny, skutki konfliktu
społecznego.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 4

2. Negocjacje jako
sposób
rozwiązywania
konfliktów.

Pojęcie negocjacji. Style
negocjacji. Przebieg negocjacji.
Zasady negocjacji. Strategie
negocjacyjne.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 4

3. Przebieg
negocjacji.

Przygotowanie. Otwarcie . Gra
środkowa - rozwinięcie. Gra
końcowa.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 2

4. Negocjacje w
różnych kulturach
świata.

Różnice kulturowe w
komunikacji werbalnej i
niewerbalnej. Styl
negocjowania w podstawowych
rodzajach kultur (wg R.
Gestelanda, G. Hofstede, E.
Halla).

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 3

5. Mediacje w
negocjacjach.

Pojęcie i istota mediacji. Etapy
mediacji. Błędy w mediacji.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 3

6. Etyczne aspekty
negocjacji i mediacji.

Czynniki nieetycznych
zachowań w negocjacjach .
Obszary nieetycznych
zachowań.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 4
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7. Wywieranie
wpływu na ludzi i
techniki perswazji.

Zasady wywierania wpływu na
ludzi. Techniki manipulacyjne.
Znaczenie presupozycji,
stawianie pytań, emocje i rola
akcentowania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

8. Warunki
skutecznego
rozwiązywania
konfliktów.

Postawy wobec konfliktu.
Warunki rozwiązywania
konfliktu według D. Johnsona.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

9. Przygotowanie i
planowanie
negocjacji.

Wyznaczanie celów.
Wyznaczanie ustępstw. Analiza
SWOT. Planowanie faz
negocjacji.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

10. Komunikacja w
negocjacjach.

Istota i elementy komunikacji
w negocjacjach. Dopasowanie
werbalne i niewerbalne.
Komunikacja werbalna i
niewerbalna. Bariery
komunikacyjne w negocjacjach
i radzenie sobie z nimi.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

11. Metody i style
prowadzenia
negocjacji.

Styl miękki , twardy,
merytoryczny. Metody i
techniki negocjacyjne. Zalety i
wady stosowanych technik i
stylów negocjacji. Cechy
skutecznego negocjatora.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

12. Rola
asertywności w
negocjacjach.

Pojęcie i istota asertywności.
Skuteczne odmawianie.
Kontekst psychologiczny
asertywności w negocjacjach.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

13. Przygotowanie i
przebieg mediacji.

Pierwsze spotkanie ze
stronami konfliktu. Zasady
prowadzenia mediacji. Cechy
skutecznego mediatora.

Praktyczne:
Metoda projektów 2 5

14. Etyka negocjacji.

Etyczny negocjator. Etyczny
mediator. Obszary
nieetycznych zachowań:
procesu, podziału,
reprezentacji, interwencji.
Etyczne modele sytuacji
negocjacyjnej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Inscenizacja

2 5

15. Trening
negocjacyjny.

Negocjacje zespołowe. Podział
ról w zespole negocjacyjnym.
Zastosowanie metod i stylów
negocjacji. Kodeks etyki
negocjatora.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Metoda projektów

3 5

16. Trening
mediacyjny.

Kompetencje mediatora.
Przygotowanie i prowadzenie
mediacji. Prawa i obowiązki
mediatora. Kodeks etyczny
mediatora.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Metoda projektów

3 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę o rodzajach kryzysów
społecznych, sposobach ich rozwiązywania, w
szczególności w drodze negocjacji i mediacji.

wykład kolokwium
K_W09
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2. Klasyfikuje i charakteryzuje różne style, metody,
techniki negocjacji i mediacji, rozpoznaje główne
bariery komunikacyjne w relacjach interpersonalnych.

wykład kolokwium
K_W12

3. Ma wiedzę na temat metod manipulacji i
towarzyszących im czynników emocjonalnych i
motywacyjnych.

ćwiczenia projekt
K_W16

Umiejętności

4. Potrafi zastosować w praktyce poznane zasady,
metody i techniki mediacji i negocjacji.

ćwiczenia projekt K_U05

5. Planuje i wdraża strategię negocjacyjną
adekwatnie do zdiagnozowanej wcześniej sytuacji.

ćwiczenia projekt K_U18

6. Potrafi się dostosować do rozmówcy, dzięki
nabytym umiejętnościom komunikacyjnym i
interpersonalnym, stosownie do konkretnego
przypadku.

ćwiczenia prezentacja tematu
K_U19

Kompetencje społeczne

7. Wykazuje gotowość do komunikowania się i
nawiązywania relacji, wykorzystując wiedzę z zakresu
negocjacji i mediacji.

ćwiczenia projekt
K_K13

8. W trakcie negocjacji i mediacji odnosi się z
szacunkiem i empatią do innych osób.

ćwiczenia prezentacja tematu K_K06

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie literatury, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia -
przygotowywanie się na bieżąco do zajęć. Przygotowanie w ramach
pracy zespołowej projektu i przygotowanie się do jego prezentacji na
zajęciach. Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia z części
wykładowej zajęć. Praca indywidualna studenta wynosi 2,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1. Rosa G., Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wyd. US, Szczecin 2009 r. 2. Radecki E., Konflikty i
ich rozwiązywanie, WSiE, Szczecin 2010 r. 3. R. Dawson, Sekrety negocjacji, Wyd, MT Biznes,
Warszawa 2008 r. 4. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2009 r. 5. W. Ury, R. Fisher
P. Bruce, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2006 r. 5. V. F. Birkenbihl, Komunikacja werbalna, Wyd.
Astrum, Wrocław 1997 r.

B) Uzupełniająca

1. J. Camp, Zacznij od NIE, techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzić,, Biblioteka
moderatora, Taszów 2005 r. 2. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2005 r. 3. W. Ury,
Odchodząc od NIE, PWE. Warszawa 2007 r. 4. K. Hogan, Psychologia perswazji, Wydawnictwo Jacek
Santorski & CO, Warszawa 2001 r. 5. G. Spence, Jak skutecznie przekonywać, Wydawnictwo REBIS,
Poznań 2001 r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.78

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 1

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 15 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wysłuchanie wykładów z przedmiotu: Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły. Studenci powinni mieć opanowane
umiejętności krytycznego słuchania, sporządzania notatek, własnych prezentacji oraz aktywnego udziału w zajęciach.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem zajęć jest: studenci poznają podstawowe problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem szkół i placówek
oświatowych, powinnościami poszczególnych grup pracowniczych szkoły i wynikającej z ich realizacji odpowiedzialności,
przepisami prawa oświatowego oraz kompetencjami rady pedagogicznej, rady szkoły, samorządu uczniowskiego i
kierownictwa szkoły. Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności nie tylko samodzielnego
poszukiwania aktów prawnych ale także ich analizowania również w kontekście zachodzących licznych zmian. Ważną nabytą
umiejętnością będzie świadome i rozumne stosowanie prawa w praktyce nauczycielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
metod nauczania, wychowania i opieki dla dobra dziecka oraz własnej satysfakcji i rozwoju zawodowego.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Źródła prawa
oświatowego.

Źródła prawa
stanowionego. Zakres
uregulowań zawartych w
Konstytucji RP. Ustawa o
Systemie Oświaty- źródło
podstawowych uregulowań
funkcjonowania edukacji.
Hierarchia aktów
prawnych.

Podające:
Wykład informacyjny 2 1

2. Status nauczycieli i
wychowawców oraz
niepedagogicznych
pracowników szkoły.
Obowiązki nauczycieli i
wychowawców.

Karta Nauczyciela będąca
źródłem praw i
obowiązków dotyczących
statusu zawodowego
nauczycieli. Wybrane
regulacje wynikające z
rozporządzeń MEN
określające realizację praw
i obowiązków.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

3. Organ prowadzący
szkołę. Nadzór
pedagogiczny nad pracą
szkoły.

Kompetencje i rola
organów prowadzących
oraz sprawujących nadzór
pedagogiczny.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2
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4. Organy szkoły.

Kompetencje i rola
kolegialnych organów
szkoły: rady szkoły, rady
pedagogicznej, rady
rodziców i samorządu
uczniowskiego. Kierowanie
i zarządzanie szkołą.
Decyzje administracyjne
dyrektora szkoły.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

5. Rozwój zawodowy
nauczycieli.

Rozwój i awans zawodowy
nauczycieli. Ocena pracy.

Problemowe:
Wykład problemowy 4 2

6. Organizacja pracy
szkoły w ujęciu roku
szkolnego.

Prawo w praktyce szkolnej.
Zadania pedagogiczne
realizowane w szkole.
Jakość pracy szkoły. Czas
pracy nauczyciela.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę na temat projektowania ścieżki
własnego rozwoju i awansu zawodowego. Wyszukuje i
wybiera właściwy model awansu. Potrafi
zaproponować właściwy plan rozwoju zawodowego.

wykład projekt
K_W20

2. Studenci identyfikują i opisują podstawowe
problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem
szkół i placówek oświatowych. Rozpoznaje i rozróżnia
powinności poszczególnych organów szkoły.

wykład projekt
K_W19

Umiejętności

3. Student potrafi analizować,opracować i kontrolować
realizację planu rozwoju zawodowego. Potrafi
użytkować Kartę Nauczyciela będącą źródłem praw i
obowiązków nauczyciela. Weryfikuje własny status,
planuje korekty własnych działań.

wykład projekt

K_U15

4. Wybiera, planuje i stosuje zadania dla nauczycieli i
organów szkoły wynikające z ustaw i rozporządzeń
MEN.

wykład projekt
K_U21

5. Student potrafi przygotować dokumentację
niezbędną do wnioskowania w sprawach
merytorycznych, organizacyjnych i finansowych.

wykład projekt
K_U21

Kompetencje społeczne

6. Student jest otwarty na pracę w grupie na rzecz
jakości pracy szkoły. Ustala hierarchię działań.
Wykazuje inicjatywy poprawy poziomu pracy szkoły.

wykład projekt
K_K08

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Przygotowanie projektu na temat zaproponowany przez
prowadzącego zajęcia. Praca indywidualna studenta stanowi 0,4
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Komorowski T., Prawo w praktyce oświatowej, Poznań 2007. Pielachowski J., Rozwój i awans
zawodowy nauczyciela, Poznań 2008.

B) Uzupełniająca
Ministerstwo Edukacji Narodowej,Reforma systemu edukacji. Warszawa 1998. Plewka Cz.:
Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa 2010. Ustawy: o systemie oświaty i
Karta Nauczyciela. Wlazło S., Jakościowy rozwój szkoły, Wrocław 2002
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Socjologia ogólna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.10

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 25 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza ogólna dotycząca życia społecznego, obiektywna ocena rzeczywistości społecznej oraz umiejętność obserwacji
zjawisk społecznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i metodami badawczymi w socjologii.
Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania perspektywy socjologicznej w oglądzie
rzeczywistości społecznej i relacjach międzyludzkich. W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia funkcjonowania
człowieka w społeczeństwie, zróżnicowania społecznego oraz zmian społeczno-kulturowych. Zostaną również poruszone
kwestie problemów społeczeństw współczesnych. Przedmiot ma za zadanie poszerzyć umiejętności społeczne studentów.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Czym jest
socjologia?

Socjologia jako nauka.
Powstanie o rozwój socjologii.
Pojęcie wyobraźni
socjologicznej. Pojęcie życia
społecznego.

Problemowe:
Wykład
problemowy

5 7

2. Podstawowe formy
życia społecznego.

Aktor społeczny i jego rola.
Pojęcie zbiorowości
społecznej, kształtowania się
grupy społecznej. Rodzaje
grup społecznych oraz
zagadnienie więzi społecznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 7

3. Interakcje
społeczne i sieci
stosunków
społecznych.

Interakcje społeczne jako
podstawowy element i proces
życia społecznego: działania
społeczne, interakcje
społeczne, stosunki
społeczne, natura interakcji
społecznych.

Problemowe:
Wykład
problemowy

7 9

4. Jednostka i
społeczeństwo.

Socjalizacja jako proces
powstania istoty społecznej.
Wpływ socjalizacji na
kształtowaniu osobowości i
tożsamości. Zagadnienie
kontroli społecznej, dewiacji i
konformizmu.

Problemowe:
Wykład
problemowy

7 8
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5. Zagadnienia
struktury społecznej i
społecznych
nierówności.

Struktura społeczna i
stratyfikacja społeczna.
Wymiary i rodzaje systemów
stratyfikacji społecznej.
Ruchliwość społeczna i jej
formy.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

3 7

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Instytucje i
organizacje społeczne.

Rodzina jako podstawowa
instytucja społeczna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

2. Kultura i jej rola w
życiu społecznym.

Socjologiczne sposoby
rozumienia i definiowania
kultury, sposoby
uczestnictwa człowieka w
kulturze, subkultury,
kontrkultury, kultura
masowa.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

3. Zagadnienia
władzy, przywództwa i
wpływu społecznego.

Przywództwo, władza i
wpływy. Źródła władzy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

4. Podstawowe
elementy
zróżnicowania
społecznego.

Zróżnicowanie społeczeństw
ze względu na płeć:
zagadnienia płci kulturowej,
różnice płci jako różnice
społeczne.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

4 4

5. Zróżnicowanie
etniczne i kulturowe
społeczeństw.

Etniczność, naród, stereotypy
i uprzedzenia.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 4

6. Człowiek w
przestrzeni
społecznej.

Przestrzeń społeczna, ośrodki
miejskie i przestrzeń miejska.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

7. Zagadnienia zmiany
społecznej. Socjologia zmian społecznych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

8. Jak badać i
analizować procesy i
zjawiska społeczne?

Z praktyki empirycznych
badań socjologicznych.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

2 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii
ogólnej.

wykład aktywność
merytoryczna K_W01

2. Student posiada wiedzę na temat najważniejszych
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem
człowieka w społeczeństwie.

wykład aktywność
merytoryczna K_W02

3. Student posiada wiedzę o zależnościach pomiędzy
działaniami społecznymi a kształtowaniem się
społeczeństwa. Wpływu człowieka na relacje
międzyludzkie. Posiada wiedzę dotyczącą przemian
społecznych i kulturowych współczesnych
społeczeństw.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach

K_W10

4. Student ma wiedzę dotyczącą wytwórców kultury
oraz znaczeniu wytworów kultury dla rozwoju
społeczeństw.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W21

Umiejętności
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5. Student potrafi przestawić genezę, analizę i potrafi
opisać zjawiska i procesy społeczne oraz ukazać ich
konteksty.

wykład aktywność
merytoryczna K_U03

6. Student potrafi prowadzić konstruktywną dyskusję
na temat zjawisk, przemian, organizacji i instytucji
społecznych

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_U04

Kompetencje społeczne

7. Student zabierając głos w dyskusji na temat
głównych problemów socjologii, potrafi szanując
opinię innych uzasadnić swoje zdanie.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K06

8. Student lepiej rozumie złożoność czynników
determinujących ludzkie zachowanie i funkcjonowanie
człowieka w społeczeństwie uznając rolę aspektów
społecznych.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K11

9. Student jest wrażliwy na wzmacnianie stereotypów
i uprzedzeń, szanując prawa mniejszości etnicznych.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K12

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmioty i przygotowanie się do zajęć w
oparciu o nią. Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach.
Przygotowanie się do kolokwium zaliczającego przedmiot.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa A.Giddens, Socjologia, Warszawa 2012 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

B) Uzupełniająca
P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2006 P. L. Berger, Zaproszenie do
socjologii, Warszawa 2004 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1966 E.
Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000 S. Fenton, Etniczność, Warszawa
2007 J. Szacki. Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.12

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 2

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 10 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 25 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, anatomii i fizjologii człowieka. Podstawowa wiedza z zakresu ekologii, edukacji i
promocji zdrowia.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Poszerzenie zainteresowania studentów sprawami zdrowia w zakresie wiedzy auksologicznej dotyczącej rozwoju człowieka w
jego cyklu życiowym oraz prezentacja procesów chorobowych i zaburzeń ludzkiego zachowania. Przygotowanie przyszłych
psychologów do doskonalenia własnego zdrowia, przyszłych klientów i pacjentów oraz społeczności lokalnej. Teoretyczne i
praktyczne przygotowanie przyszłych psychologów do pomocy człowiekowi w różnych sytuacjach dotyczących
bezpieczeństwa zdrowotnego w oparciu o współpracę z środowiskiem medycznym i umiejętność wstępnej diagnostyki -
rozpoznawania czynników chorobowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
auksologii.

Pojęcie, aspekty i
uwarunkowania rozwoju
fizycznego człowieka.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2 3

2. Rozwój człowieka w
ontogenezie.

Czynniki i rozwój osobniczy
człowieka.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

1 2

3. Czynniki rozwoju
osobniczego człowieka.

Egzogenne i endogenne
czynniki rozwoju.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

1 1

4. Mechanizmy
funkcjonowania
organizmu człowieka.

Biologiczne i neurologiczne
mechanizmy
funkcjonowania człowieka.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

5. Podstawy
neurofizjologii.

Neurofizjologia komórkowa,
behawioralna,
elektrofizjologia,
neurofizjologia
porównawcza.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

2 2

6. Okres prenatalny.
Rozwój i opieka prenatalna
oraz poradnictwo
genetyczne.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

1 3

7. Determinanty
zachowań człowieka.

Wiedza dotycząca
środowiskowych i
genetycznych determinant
zachowań człowieka.

Problemowe:
Wykład problemowy 1 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Charakterystyka
okresu rozwoju
progresywnego.

Fazy rozwoju
progresywnego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 1

2. Zmysły człowieka w
ujęciu auksologicznym.

Zmysł wzroku, słuchu,
smaku, węchu, dotyku.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

2 2

3. Uczenie się i pamięć.
Biologiczne podstawy
uczenia się i pamięci oraz
zachowań emocjonalnych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 1

4. Charakterystyka
okresu transwolucji.

Metaplasis - okres
charakteryzujący się
równowagą.

Praktyczne:
Metoda projektów 2 1

5. Regresja i
tanatologia.

Charakterystyka rozwoju
regresywnego i podstawy
tanatologii.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2 2

6. Zagrożenia
zdrowotne.

Zagrożenia zdrowotne w
różnych okresach
rozwojowych człowieka.

Praktyczne:
Metoda projektów 3 2

7. Wspieranie rozwoju
człowieka.

Metody pracy
psychologicznej
wspierającej rozwój
człowieka w różnych
okresach jego cyklu
życiowego w aspekcie
medycznym.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

2 1

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna podstawową terminologię auksologiczną.Ma
podstawową wiedzę dotyczącą jakościowych i
ilościowych aspektów rozwoju, ma uporządkowaną
wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w jego cyklu
życiowym.

wykład aktywność
merytoryczna

K_W01

2. Posiada wiedzę na temat cech rozwojowych
charakterystycznych dla okresu szkolnego i
dojrzewania, okresu transwolucji oraz okresu
regresywnego.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W09

3. Potrafi wymienić i scharakteryzować zagrożenia
zdrowotne w różnych okresach rozwojowych
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wpływu
układu nerwowego na stan somatyki. Zna
podstawowe metody pracy pedagogicznej i
psychologicznej wspierania rozwoju człowieka w
aspekcie medycznym.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_W14

Umiejętności

4. Potrafi w praktyczny sposób ocenić procesy
wzrastania dziecka oraz określić stopień rozwoju
niektórych układów ustroju. Potrafi przewidywać i
obserwować czynniki negatywnie modyfikujące
prawidłowy rozwój progresywny.

wykład aktywność
merytoryczna

K_U15

5. Umie zaplanować działania prozdrowotne oraz
akcje profilaktyczne zapobiegające zaburzeniom
rozwojowym. Potrafi korzystać z metod pracy
pedagogicznej i psychologicznej wspierającej rozwój
człowieka w aspekcie medycznym.

ćwiczenia projekt

K_U21

Kompetencje społeczne

6. Jest świadomy moralnego i etycznego wymiaru w
badaniach rozwojowych, traktując zdrowie jako
wartość i zasób jednostki i społeczeństwa.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_K02
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7. Ma świadomość istoty auksologii jako
fundamentalnego elementu składającego się na
profesjonalne podejście do człowieka w aspekcie
wychowawczym i psychologicznym szczególnie w
okresie progresywnym.

ćwiczenia analiza przypadku

K_K03

8. Ma pogłębioną świadomość doskonalenia
własnego zdrowia i innych ludzi oraz otwartość na
potrzeby biologiczne ludzi w ich holistycznym ujęciu.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K11

9. Wykazuje gotowość rozwoju zgodnie z zasadami
promocji zdrowia podejmując działania rzecz poprawy
stanu zdrowotności w szkole i społeczności lokalnej.
Wykazuje gotowość współdziałania i poszukiwania
sojuszników do realizacji promocji zdrowia w szkole i
społeczności lokalnej.

wykład aktywność
merytoryczna

K_K14

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej. Aktywność
merytoryczna na zajęciach. Przygotowanie w grupie projektu
dotyczącego profilaktyki zdrowia. Przygotowanie się do egzaminu.
Praca indywidualna studenta stanowi 0,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Sadowski S., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Warszawa 2007. Wiener Jerry
M, Medycyna behawioralna, Wrocław 1996. Jopkiewicz A., Suliga E., Biologiczne podstawy rozwoju
człowieka, Warszawa, 2001 Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania,
Warszawa, 2002

B) Uzupełniająca

Jakliński A., Medycyna sądowa, Warszawa, 2000 Pietrzyk J., Wybrane zagadnienia z pediatrii i
genetyki klinicznej, Kraków, 2001 Konturek S., Fizjologia człowieka, Kraków, 2002 Krechowiecki A.,
Zarys anatomii człowieka, Warszawa, 2003 Horst A., Fizjologia patologiczna, Warszawa, 1997
Rodkiewicz R., Zarys genetyki, Warszawa, 2001 Sylwanowicz S., Mały atlas anatomiczny, Warszawa,
2004 Woynarowska B., Profilaktyka w pediatrii, Warszawa, 2002
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychiatria

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.14

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 4

Rok : 3

Forma
zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa
kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość psychologii klinicznej i rozwojowej; znajomość budowy ośrodkowego układu nerwowego.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami diagnostyki różnicowej chorób i zaburzeń psychicznych, zaburzeń
nerwicowych oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Psychiatria.
Wprowadzenie do
problematyki.

Badania psychiatryczne, zasady
diagnostyki, badania dodatkowe,
wykorzystanie innych dziedzin w
diagnostyce psychiatrycznej (m.in.
pedagogiki).

: 2 5

2. Psychiczny rozwój
człowieka.

Mechanizmy obronne,: kształtowanie,
rola w rozwoju człowieka. : 2 4

3. Psychopatologia.
P. ogólna, p. szczegółowa,
podstawowe objawy
psychopatologiczne, diagnostyka,
zespoły zaburzeń psychicznych.

: 2 5

4. Zaburzenia
procesów
poznawczych,
emocjonalnych i
motywacyjnych.

Zaburzenia świadomości, zaburzenia
spostrzegania, zaburzenia uwagi (w
tym pamięci, myślenia i intelektu).

: 2 4

5. Psychiatria dzieci i
młodzieży.

Diagnostyka i terapia upośledzenia
umysłowego i zaburzeń rozwojowych. : 2 5

6. Zaburzenia
związane ze
starzeniem się.

Zaburzenia psychiczne okresu
starzenia się, diagnostyka i terapia
otępień, psychika inwolucyjna.

: 2 5

7. Syndromologia.
Zespoły zaburzeń psychicznych z
dominującymi zaburzeniami:
świadomości, poznawczymi,
emocjonalnymi, motorycznymi.

: 2 4

8. Schizofrenia.
Etiologia; psychozy i zaburzenia
schizotypowe, typy kliniczne; terapia
biologiczna i psychospołeczna.

: 2 5
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9. Zaburzenia
osobowości.

Diagnostyka i postępowanie w
przypadku zaburzeń osobowości;
osobowość dyssocjalna, narcystyczna,
histrioniczna.

: 2 4

10. Uzależnienie od
środków
psychoaktywnych.

Patogeneza uzależnień, podział
uzależnień, objawy i postępowanie
kliniczne; zespół zależności
alkoholowej.

: 2 5

11. Zaburzenia lękowe.
Lęk paniczny; zaburzenia obsesyjno-
kompulsywne. Definicje i
różnicowanie. Terapia biologiczna
(farmakoterapia).

: 2 5

12. Psychoterapia w
psychiatrii.

Wykorzystanie w psychiatrii
psychoterapii (m.in. poznawczej,
behawioralnej, psychodynamicznej,
systemowej itd..); socjoterapia
(wsparcie społeczne chorych).

: 2 5

13. Psychiatria
sądowa.

Psychiatra jako biegły sądowy;
podstawy opiniowania; środki
zabezpieczające w procesie cywilnym i
karnym.

: 2 6

14. Postępowanie w
stanach nagłych

Rozpoznanie stanów nagłych w
psychiatrii; zachowania agresywne,
trans, otępienie. Postępowanie
lekarza w stanach nagłych,
psychoterapia i współpraca z
psychologiem.

: 2 4

15. Prawne podstawy
psychiatrii.

Przymus bezpośredni w zaburzeniach i
chorobach psychicznych,
ubezwłasnowolnienie, organizacja
lecznictwa.

: 2 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady
diagnozowania i terapii w najczęściej występujących
zaburzeniach psychicznych (ostrych i przewlekłych).

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W12

Umiejętności

2. Student umie przeprowadzić badanie psychiatryczne. wykład aktywność
merytoryczna K_U12

Kompetencje społeczne

3. Student potrafi nawiązać i utrzymać kontakt z chorym. wykład aktywność studenta
na zajęciach K_K06

4. Student ma świadomość jak istotne jest zachowywanie się w
sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest obecność studenta na wykładach oraz jego
merytoryczne zaangażowanie podczas realizacji przedmiotu.
Praca indywidualna studenta wynosi 2,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Puri B. K. i in. (red.), (2014), Psychiatria. Podręcznik dla studentów, Elsevier Urban & Partner,
Wrocław Rybakowski J, (2009), Psychiatria, Podstawy psychiatrii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

B) Uzupełniająca Jarema M., J. Raba-Jabłońska, (2011), Psychiatria kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny,
PZWL, Warszawa Pużyński S. (2003), Leksykon psychiatrii, PZWL, Warszawa.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.36

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 25 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, podstawowa wiedza na temat zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i
młodzieży oraz zasad skutecznej komunikacji. Podstawowe umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i problemów
dzieci i młodzieży, podstawowa umiejętność analizowania barier w komunikacji. Zaliczenie przedmiotów: Psychologia
rozwojowa dzieci i młodzieży, Psychopatologia, Psychologia komunikacji.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi formami pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży
(psychoedukacja, poradnictwo, interwencja kryzysowa, psychoterapia). Omówiona zostanie także specyfika pomagania
osobom niepełnoletnim oraz różne sposoby jej organizacji (pomoc indywidualna, grupowa, rodzinna i współpraca z
instytucjami). Podczas ćwiczeń studenci rozwiną podstawowe umiejętności przydatne w nawiązaniu kontaktu z dziećmi i
młodzieżą, skutecznym komunikowaniu się i tworzeniu szczególnej relacji pomocowej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Dzieci i młodzież
jako specyficzni
odbiorcy pomocy
psychologicznej.

Dzieci i młodzież jako
specyficzni odbiorcy pomocy
psychologicznej. Wiek,
rozwój jako determinanty
pomocy psychologicznej.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 2

2. Formy pomocy.

Główne formy pomocy
psychologicznej dzieciom i
młodzieży (psychoedukacja,
poradnictwo, interwencja
kryzysowa, psychoterapia).

Podające:
Wykład informacyjny 4 3

3. Organizacja
pomocy.

Sposoby organizacji pomocy
psychologicznej dzieciom i
młodzieży (pomoc
indywidualna, grupowa,
rodzinna, współpraca z
instytucjami).

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

4 4

4. Etapy pomocy.
Relacja pomagania, etapy
pomocy psychologicznej
dzieci i młodzieży i
zagadnienia etyczne.

Problemowe:
Wykład problemowy 4 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Nawiązanie
kontaktu z dziećmi i
młodzieżą.

Nawiązanie kontaktu z
dziećmi i młodzieżą.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 7
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2. Wywiad i rozmowa
wspierająca z
dzieckiem i
nastolatkiem.

Podczas rozmowy jest
wrażliwy na potrzeby swoje
i odbiorców.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

5 6

3. Poradnictwo
rodzinne.

Podczas rozmowy jest
wrażliwy na potrzeby swoje
i odbiorców.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 6

4. Grupowe formy
pomocy dzieciom i
młodzieży.

Rodzaje grup. Określenie
potrzeb grupy. Plan
prowadzenia grupy.
Sporządzenie programu
grupy. Ocena dzieci pod
względem włączenia ich do
grupy. Rola osoby
prowadzącej. Ocena
skuteczności programu
grupy.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 7

5. Interwencja wobec
dziecka i nastolatka w
kryzysie.

Interwencja wobec dziecka i
nastolatka w kryzysie.

Praktyczne:
Metoda projektów 3 7

6. Współpraca
psychologa z
instytucjami.

Współpraca psychologa z
instytucjami.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 7

7. Dylematy etyczne w
pomocy dzieciom i
młodzieży.

Dylematy etyczne w pomocy
dzieciom i młodzieży.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

3 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Wymienia główne formy pomocy psychologicznej
dzieciom i młodzieży.

wykład kolokwium K_W12

2. Wymienia przykładowe zastosowania
indywidualnej, grupowej i rodzinnej pomocy
dzieciom i młodzieży oraz instytucje, z którymi
współpracuje psycholog.

ćwiczenia projekt
K_W11

3. Opisuje podstawowe dylematy etyczne w pomocy
psychologicznej dzieciom i młodzieży.

wykład aktywność
merytoryczna K_W17

Umiejętności

4. Analizuje potrzeby dzieci i młodzieży w kontakcie
z dorosłym udzielającym pomocy.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U19

5. Wykorzystuje wiedzę o formach pomocy
psychologicznej w planowaniu pomocy w określonym
przypadku.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U09

6. Wykorzystuje wiedzę na temat dylematów
etycznych do rozwiązania problemu w zadanym
eseju.

ćwiczenia esej
K_U14

Kompetencje społeczne

7. Swobodnie komunikuje się z członkami grupy
podczas wykonywania i omawiania zadań.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K13

8. Podczas rozmowy nawiązuje wspierający i oparty
na zaufaniu kontakt.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K06

9. Podczas rozmowy jest wrażliwy na potrzeby swoje
i odbiorców.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K12

E. Praca indywidualna studenta
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Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Lektura w ramach przygotowania do zajęć. Przygotowanie krótkiej
pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą
przedmiotu. Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie). Przygotowanie do zaliczenia. Praca indywidualna
studenta stanowi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Namysłowska, I. (2012). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL Pilecka, W. (2011).
Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ Bloomquist, M. (2011). Trening
umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów.
Kraków: Wydawnictwo UJ Grzesiuk, L. (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki cz.2.
Warszawa: Eneteia Alan, E., Kazdin, J., Weisz R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody
oparte na dowodach. Kraków: Wydawnictwo UJ

B) Uzupełniająca

James, R., Gilliland, B. (2006). Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna
poprzedzająca terapię. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA Olechnowicz, H. (2006). Dziecko
własnym terapeutą. Warszawa: PWN Drat-Druszczak, K., Drążkowska-Zielińska, E. (2005). Podręcznik
pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Warszawa:
Wydawnictwo SWPS Geldard, K. (2005). Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności
terapeutyczne. Gdańsk: GWP Sęk, H. (2000). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN Gaś,
Z. (1995). Pomoc psychologiczna młodzieży. Warszawa: WSiP
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Etyka

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.51

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 3

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 20 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 35 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość podstawowych pojęć etycznych. Umiejętność dostrzegania problemów moralnych i rozumienie ich natury oraz
umiejętność krytycznego myślenia.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Uwrażliwienie studentów na problemy etyczne zawodu psychologa i kształtowanie umiejętności rozwiązywania
ich.Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu etyki. Prezentacja podstawowych sposobów formułowania i
uzasadniania norm moralnych oraz wprowadzenie do współczesnych dyskusji etycznych. Zdobycie przez studentów podstaw
do samodzielnego rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz do etycznego działania w
obszarze życia zawodowego.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie.
Czym jest etyka?

Formułowanie i uzasadnianie zdań
etycznych. Dobro jako podstawowe
pojęcie etyczne. Różne rozumienie
pojęcia dobra. Zagadnienie
obiektywności etyki w
pluralistycznym społeczeństwie.

Problemowe:
Wykład
problemowy

1 1

2. Tożsamość
zawodowa
psychologa: kim jest
psycholog i czym jest
psychologia?

Wielość paradygmatów
psychologicznych a odpowiedzialność
za poglądy. Zawód psychologa jako
zawód zaufania publicznego.
Środowisko psychologów jako
środowisko profesjonalne. Modele
relacji środowisk zawodowych ze
społeczeństwem ? perspektywa
kontraktu. Kodeksy etyczno ?
zawodowe jako deklaracja i
zobowiązanie wobec społeczeństwa.
Solidarność zawodowa i jej granice.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

3. Standardy etyczne
zawodu psychologa:
badania naukowe –
stawianie hipotez,
projektowanie i
prowadzenie badań
naukowych,
opracowanie wyników
badań i ich
publikacja.

Dobre obyczaje w nauce. Nauczanie
psychologii, kształcenie
psychologów. Student psychologii
jako (przyszły) psycholog.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1
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4. Standardy etyczne
zawodu psychologa:
diagnoza i
orzecznictwo.

Kwestie etyczne związane z doborem
metod i technik diagnostycznych,
interpretacją wyników i wydawaniem
zaświadczeń/opinii/orzeczeń.
Potencjalny konflikt prawda ? dobro
w pracy psychologa.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

5. Standardy etyczne
zawodu psychologa:
psychoterapia i
pomoc
psychologiczna.

Zasada autonomii a granice
ingerowania w ludzką psychikę.
Terapia dobrowolna i niedobrowolna.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

6. Standardy etyczne
zawodu psychologa:
zasada poufności.

Tajemnica zawodowa. Poufność ?
prywatność ? anonimowość -
przywilej milczenia. Granice
poufności.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

7. Standardy etyczne
zawodu psychologa:
Nowe formy pracy
psychologa
(poradnictwo i terapia
przez internet).

Psycholog w mediach. Popularyzacja
wiedzy psychologicznej.
Komercjalizacja wiedzy
psychologicznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

8. Psycholog poza
zawodem – czy poza
etyką zawodu?
Nieetyczne
zachowania
psychologa.

Rozwój zawodowy i osobisty jako
postulat etyczny. Psycholog w życiu
pozazawodowym ? kwestie etycznego
stosowania wiedzy psychologicznej w
życiu prywatnym.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wprowadzenie w
tematykę zajęć Wybór tematów referatów.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

1 1

2. Dobro jako
podstawa etyki.

Różne sposoby rozumienia pojęcia
dobra i zła.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 2

3. Etyka a
psychologia. Co psychologia wnosi do etyki?

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 2

4. Odpowiedzialność
za poglądy. Dyskusja.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 1

5. Kim jest psycholog?
Kto jest
psychologiem?

Tożsamość psychologii, tożsamość
psychologa a możliwości stworzenia
jednolitego kodeksu etycznego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

6. Kim jest klient? Zagadnienie dobra klienta
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 2

7. Poufność a
tajemnica zawodowa.

Zagadnienie odrębności etycznej
zawodu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

8. Etyka w
psychoterapii.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

9. Psycholog w
mediach.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3
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10. Etyka badań
naukowych w
psychologii.

Badania z udziałem ludzi.
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

11. Etyka badań
naukowych w
psychologii.

Alternatywne strategie badawcze -
udział

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

12. Etyczne aspekty
pomocy
psychologicznej
udzielanej dzieciom i
młodzieży.

Problemy wychowawcze. Pomoc
rodzicom i szkole.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 3

13. Sylwetka
profesjonalnego
psychologa.

Cechy osobowościowe, wiedza i
umiejętności praktyczne. Rola
doskonalenia osobistego i
zawodowego w podnoszeniu
efektywności działań
profesjonalnych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Posiada wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki
- oraz wiedzę na temat problemów etycznych w pracy
psychologa.

wykład egzamin pisemny
K_W20

2. Wiedza z zakresu etyki ogólnej - uzasadniania twierdzeń
etycznych.

ćwiczenia kolokwium K_W17

Umiejętności

3. Potrafi scharakteryzować warunki odpowiedzialności
moralnej oraz podstawowe elementy struktury ludzkiego
działania, a także sformułować ocenę moralną przykładowego
działania na podstawie poznanych stanowisk etycznych.

wykład egzamin pisemny
K_U14

4. Student posiada umiejętność analizowania i rozwiązywania
dylematów etycznych.

ćwiczenia kolokwium K_U10

Kompetencje społeczne

5. Potrafi uczestniczyć w dyskusji, dbając o uzasadnienie
własnych przekonań moralnych.

wykład aktywność
merytoryczna K_K06

6. Respektuje zasady etyki.Wrażliwość na stan psychiczny
drugiego człowieka.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Student powinien uczestniczyć w wykładach w celu
zaznajomienia się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu
etyki. Podczas ćwiczeń powinien brać czynny udział w
dyskusji oraz powinien przygotować referat, w którym
wykazałby się: jasnością wyłożenia tezy referatu,
samodzielnością argumentacji, trafnością przykładu,
doborem literatury. Praca indywidualna studenta stanowi 1,2
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Brzeziński J., Chyrowicz B., Poznaniak W., Toeplitz &#8211;Winiewska M., Etyka zawodu
psychologa, PWN, Warszawa 2008. 2. Stepulak M. Z., Dylematy etyczno - zawodowe psychologa, TN
KUL, Lublin 2002.

B) Uzupełniająca
1. Kodeks Etyczno &#8211; Zawodowy Psychologa PTP oraz Kodeks Etyczny Psychoterapeuty PTPs.
2. Tischner J., Sztuka etyki, w: Tischner J., Myślenie według wartości, wyd. Znak, Kraków 1993, str.
383-393. 3. Brzezinski J., Toeplitz-Winiewska Z., Etyczne dylematy psychologii, Academica, Warszawa
2004.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia osób z niepełnosprawnością

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.53

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 6

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zdrowia i klinicznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student zapoznany zostanie z klasyfikacją, etiologią i psychologicznymi oraz społecznymi aspektami funkcjonowania osób z
niepełnosprawnościami. Przedstawione zostaną metody diagnozy oraz metody oddziaływań terapeutycznych stosowanych
wobec osób niepełnosprawnych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Istota
niepełnosprawności.

Definicje i klasyfikacje
niepełnosprawności. Pojęcie
normy.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

1 4

2. Przyczynowo-skutkowe
mechanizmy
niepełnosprawności.

Etiologia niepełnosprawności.
Kryteria organiczne (somatyczne i
fizyczne), psychologiczne i
społeczne funkcjonowania osób z
niepełnosprawnością. Bariery w
funkcjonowaniu osób z
niepełnosprawnością.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

3. Charakterystyka osób z
niepełnosprawnościami.

Psychologiczne aspekty
funkcjonowania osób z
niepełnosprawnościami:
niewidomi i niedowidzący; głusi i
niedosłyszący; głuchoniewidomi;
upośledzeni umysłowo; przewlekle
chorzy; osoby z uszkodzeniami
narządu ruchu; osoby z
trudnościami w uczeniu się na
skutek dysharmonii rozwoju,
społecznie niedostosowani; osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 10

4. Diagnoza
psychologiczna osób z
niepełnosprawnością.

Metody diagnozy psychologicznej
osób z niepełnosprawnością. Cele
diagnozy i oceny psychologicznej.
Orzecznictwo o
niepełnosprawności.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

5. Proces rewalidacji.

Działania o charakterze
psychologicznym, a także
leczniczym, pedagogicznym i
społeczno-zawodowym wobec
osób z niepełnosprawnością.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6
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6. Psychoterapia osób z
niepełnosprawnością.

Wybrane zagadnienia oddziaływań
psychoterapeutycznych wobec
osób z niepełnosprawnością.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Prawa osób
niepełnosprawnych.

Akty prawne regulujące status
osoby niepełnosprawnej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

2. Postawy społeczne
wobec osób
niepełnosprawnych.

Wiedza, rozumienie oraz działania
podejmowane wobec osób z
niepełnosprawnością.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

2 6

3. Metody i techniki
diagnostyczne.

Możliwości i ograniczenia
stosowania wybranych metod i
technik w diagnozie osób z
niepełnosprawnością.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

6 10

4. Zapobieganie
występowaniu
niepełnosprawności

Promocja zdrowia psychicznego i
prewencja nieprawidłowości
rozwoju osób z
niepełnosprawnością. Wczesne
wspomaganie rozwoju.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 7

5. Psychoterapia osób z
niepełnosprawnością.

Wybrane zagadnienia oddziaływań
psychoterapeutycznych wobec
osób z niepełnosprawnością.
Wybrane metody wspomagania
osób z niepełnosprawnością w
realizacji zadań rozwojowych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

6 10

6. Rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością.

Zadania psychologa w
rehabilitacji. Modele działań
korekcyjno-profilaktycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

6 10

7. Zjawisko wykluczenia
społecznego osób z
niepełnosprawnością.

Wybrane aspekty wykluczenia
społecznego osób z
niepełnosprawnością.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 7

8. Konsekwencje
niepełnosprawności.

Biologiczne, psychologiczne i
społeczne konsekwencje
niepełnosprawności.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

4 9

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna klasyfikacje niepełnosprawności. Wie jaka jest
etiologia zaburzeń rozwojowych oraz jakie należy zastosować
narzędzia diagnostyczne oraz metody terapeutyczne.

wykład egzamin pisemny
K_W15

2. Student zna psychologiczne i społeczne aspekty
funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

wykład egzamin pisemny K_W11

Umiejętności

3. Student potrafi zdiagnozować potrzeby osób z
niepełnosprawnością.

ćwiczenia projekt K_U17

4. Student potrafi zaplanować proces terapeutyczny
adekwatnie do konkretnego przypadku.

ćwiczenia projekt K_U18

Kompetencje społeczne
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5. Student realizując zadania diagnostyczne oraz
terapeutyczne kieruje się zasadami etycznymi oraz
wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych.

ćwiczenia projekt
K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie do zajęć w oparciu o zalecaną literaturę.
Przygotowanie się do egzaminu. Opracowanie referatu na
zadany temat. Praca indywidualna studenta wynosi 4,2
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Kościelska M., Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa 1995. Kowalik S., Osoby niepełnosprawne i
psychologiczne aspekty ich rehabilitacji, (W:) Psychologia kliniczna t. 2, (red.) Sęk H., PWN,
Warszawa 2007. Kowalik, S., Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2007. Fajfer-Kruczek I., Wykluczenie społeczne osób z
niepełnosprawnością w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, 2015. Barbara
Winczura, Beata Cytowska, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna
Wydawnicza IMPULS, Kraków 2014.

B) Uzupełniająca
Zabłocki K., Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, Żak, Warszawa 1999.
Chodkowska M., Człowiek niepełnosprawny, UMSC, Lublin 1994. Nowak A., Wybrane edukacyjne i
prawne aspekty niepełnosprawności, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.55

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu podstaw psychologii, umiejętność diagnozowania podstawowych
zaburzeń w działaniu jednostki, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Studenci poznają na zajęciach rodzaje sytuacji trudnych, w jakich może się znaleźć jednostka w ciągu swojego życia oraz
rodzaje wsparcia psychologicznego dostosowanego do rodzaju sytuacji trudnej. Poza nabyciem wiedzy na temat głównych
mechanizmów wsparcia psychologicznego, celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności stosowania tegoż
wsparcia stosownie do wydarzenia kryzysowego.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Istota i pojęcie
wsparcia
psychologicznego.

Cechy wsparcia psychologicznego.
Profesjonalna i nieprofesjonalna
pomoc psychologiczna. Rodzaje
wsparcia psychologicznego.
Mechanizm wsparcia
psychologicznego.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

2. Sytuacja trudna a
kryzys.

Pojęcie sytuacji trudnej. Rodzaje i
typy sytuacji trudnych. Sytuacja
trudna a kryzys. Pojęcie i rodzaje
kryzysu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

3. Umiejętność
udzielania pomocy
psychologicznej.

Istota posiadania umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej. Korzyści z
udzielania wsparcia
psychologicznego. Oczekiwania
związane z udzielaniem wsparcia.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Podające:
Wykład
informacyjny

3 3

4. Identyfikacja
podmiotu
wymagającego
wsparcia
psychologicznego.

Interwent psychologiczny - jego
rola, zadania, wymagania. Etapy
wsparcia psychologicznego.
Procedury , klasyfikacja osób
wymagających wsparcia.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

5. Wsparcie
psychologiczne a
empatia.

Szacunek dla osoby wymagającej
wsparcia. Zorientowanie na osobę.
Postawy i cechy osobowości
interwenta psychologicznego.
Dyskrecja i zasady etyczne.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Wykład problemowy

2 2
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6. Komunikacja a
wsparcie
psychologiczne.

Aktywne słuchanie. Sposoby
formułowania i zadawania pytań.
Zachęty do rozmowy.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Eksponujące:
Film

2 2

7. Rodzaje wsparcia
psychologicznego.

Wsparcie w sytuacji codziennej ,
wsparcie w sytuacji choroby,
wsparcie w interwencji kryzysowej.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Podstawowe
założenia pomocy
psychologicznej.

Koncentracja na wsparciu.
Edukacja w zakresie
poszczególnych etapów reakcji
potraumatycznej. Działania
nastawione na radzenie sobie z
objawami reakcji potraumatycznej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 2

2. Psychologiczne,
zdrowotne i
społeczne skutki
wydarzeń
traumatycznych.

Stres pourazowy - jego objawy i
przebieg. Mechanizmy stresu
pourazowego. Zespół stresu
potraumatycznego. Ostry stres
pourazowy.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

3. Efektywna
komunikacja
interpersonalna.

Nawiązywanie kontaktu. Mowa
werbalna i pozawerbalna.
Asertywność.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

4. Aktywne słuchanie.
Akceptacja rozmówcy. Tolerancja
dla emocji. Szacunek. Najczęściej
popełniane błędy. Zasady
aktywnego słuchania.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

5. Wsparcie
psychologiczne w
sytuacji codziennej.

Postrzeganie sytuacji z
perspektywy rozmówcy. wpływy
kulturowe. Problemy okresu
dzieciństwa, okresu dorastania,
progu dorosłości. Codzienne
problemy wieku średniego oraz
dojrzałego.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

6. Wsparcie
psychologiczne w
sytuacji choroby.

Rodzaje wsparcia. Kontakt,
wstępna diagnoza, kontakt
psychoterapeutyczny. Terapia
poznawcza. Terapia behawioralna.
Terapia poznawczo-behawioralna.
Trening relaksacji.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Metoda przypadków

4 4

7. Działania
skierowane na
przezwyciężanie
skutków traumy

Techniki i metody odreagowania
energii stresowej. Leczenie
zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

8. Wsparcie
psychologiczne
rodzin.

Kryzys w rodzinie - przyczyny,
skutki. Etapy kryzysu. Cele
wsparcia i warunki interwencji
wobec pary.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

9. Podsumowanie
zajęć. Prezentacja projektu.

Praktyczne:
Metoda projektów
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 10

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych
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Wiedza

1. Student definiuje pojęcie wsparcia psychologicznego,
zna jego rodzaje i mechanizm udzielania pomocy
psychologicznej.

wykład kolokwium
K_W12

2. Zna podstawowe uwarunkowania udzielania pomocy
psychologicznej

wykład kolokwium K_W11

Umiejętności

3. Potrafi wskazać jednostki wymagające pomocy
psychologicznej i zdiagnozować wstępnie przyczyny
sytuacji trudnych.

projekt
K_U17

4. Potrafi nawiązać kontakt z osobą wymagającą wsparcia
psychologicznego.

projekt K_U19

Kompetencje społeczne

5. Jest świadomy swego wpływu na inne osoby w czasie
procesu wsparcia psychologicznego.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Student zobowiązany jest do pracy z literaturą, zalecaną przez
prowadzącego zajęcia. Uczestniczy w pracy zespołowej metodą
projektową i prezentuje projekt na zajęciach. Przygotowuje się
do kolokwium z części teoretycznej zajęć. Praca indywidualna
studenta wynosi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1. Doświadczenie kryzysu szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń. Wawak-Sobierajska B. Gdańsk, 2004 r.
2. Interwencja kryzysowa Greenstone J. Leviton Sharon C. , GWP, Gdańsk 2004 r. 3.Oblicze kryzysu
psychologicznego i pracy interwencyjnej, Kubacka-Jasiecka D. ,Kraków 1997 r. 4. Przemoc. Uraz
psychiczny i powrót do równowagi, Lewis Herman J., Gdańsk 1998 r 5. James R.K., Gilliand B.E.,
Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, Wyd. PARPA,
Warszawa 2005 r.

B) Uzupełniająca
1. Stewart J.R., Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa
2009 r. 2. Bishop G.D., Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało., Wyd. Astrum, Wrocław 2000
r. 3. Badura -Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i
psychoterapia, Wyd. UJ, Kraków 2000 r.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia osób chorych somatycznie

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.57

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zdrowia i klinicznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student zapoznany zostanie z psychologicznym kontekstem choroby, wyposażony zostanie w umiejętność dostrzegania
psychologicznych czynników, które warunkują powstanie i przebieg chorób somatycznych. Student nabędzie umiejętności
dokonywania diagnozy psychologicznej oraz przeprowadzenia procesu terapeutycznego osób chorych somatycznie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Człowiek chory
somatycznie - aspekty
kliniczne.

Specyfika wybranych chorób
somatycznych i ich znaczenie
dla funkcjonowania jednostki.
Zdrowie i choroba w różnych
dziedzinach i koncepcjach
współczesnej psychologii.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

2. Uwarunkowania
powstania i rozwoju
chorób somatycznych.

Czynniki w powstawaniu i
przebiegu chorób
somatycznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

3. Psychologiczne
mechanizmy
powstawania chorób
somatycznych.

Diagnoza udziału czynników
psychologicznych w etiologii
chorób somatycznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

4. Psycholog w pracy z
pacjentem
somatycznym.

Obszary działalności
psychologa w pracy z
pacjentem somatycznym.
Diagnoza potrzeb.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

5. Diagnoza
psychologiczna chorych
somatycznie.

Cele, metody i narzędzia oraz
zadania psychologa w pracy z
chorym somatycznie.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

6. Planowanie strategii
postępowania
psychologicznego.

Psychologiczne aspekty
leczenia chorób
somatycznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 6

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Czynniki
psychospołeczne
rozwoju chorób oraz
sposoby radzenia sobie
z chorobą.

Społeczne i kulturowe
aspekty choroby, percepcja
jej objawów oraz strategie
radzenia sobie z chorobą.
Psychospołeczne następstwa
przewlekłych chorób
somatycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 8

2. Diagnoza
psychologiczna osób
chorych somatycznie.

Dobór metod diagnozy
psychologicznej w zależności
od typu choroby somatycznej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 8

3. Terapia
psychologiczna osób
chorych somatycznie.

Dobór metod terapii
psychologicznej w zależności
od typu choroby somatycznej,
przeważających problemów
psychologicznych i etapu
leczenia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 8

4. Relacja
terapeutyczna – jej
cechy i funkcje.

Trudności diagnostyczne i
terapeutyczne.
Psychologiczne problemy w
kontaktach psycholog-
pacjent. Niespecyficzne
czynniki terapeutyczne
działające w kontakcie z
chorym somatycznie.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 6

5. Formy pomocy
psychologicznej.

Grupy wsparcia i konsultacje
specjalistyczne jako formy
pomocy psychologicznej
wobec chorych somatycznie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 6

6. Programy
modyfikujące
zachowania szkodzące
zdrowiu.

Udział psychologa w
psychoprofilaktyce do chorób
somatycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

7. Rodzina wobec
choroby somatycznej
jej członka.

Metody pomocy rodzinie
osoby chorej somatycznie.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student posiada wiedzę dotyczącą chorób
somatycznych występujących w różnych okresach
rozwojowych. Wie jakie są uwarunkowania
powstawania i rozwoju chorób.

wykład egzamin pisemny
K_W11

2. Student zna podstawowe sposoby diagnozy
psychologicznej osób chorych somatycznie o różnym
charakterze i przebiegu.

wykład egzamin pisemny
K_W15

3. Student zna metody terapii psychologicznej osób
chorych somatycznie.

wykład egzamin pisemny K_W12

Umiejętności

4. Student rozumie istotę doradztwa w zdrowiu i
chorobie oraz interwencji w sytuacji chorób o różnym
rokowaniu.

ćwiczenia prezentacja tematu
K_U18

5. Student posiada podstawową umiejętność
przeprowadzenia diagnozy psychologicznej i
interpretacji jej wyników w odniesieniu do osób
chorych somatycznie.

ćwiczenia prezentacja tematu
K_U12
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6. Student potrafi nawiązywać właściwe relacje z
pacjentem chorym somatycznie w sytuacji
diagnostycznej i podejmowania interwencji
terapeutycznej.

ćwiczenia prezentacja tematu
K_U19

Kompetencje społeczne

7. Student realizując zadania związane z pracą z
osobami chorymi somatyczne postępuje w sposób
etyczny i z uwzględnieniem ich praw.

ćwiczenia prezentacja tematu
K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Przygotowanie do zajęć w oparciu o zalecaną literaturę.
Przygotowanie się do egzaminu. Opracowanie referatu na zadany
temat. Praca indywidualna studenta wynosi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Bętkowska-Korpała B., Gierowski J., Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, Kraków
2007. Strelau J., Psychologia 3 Tom, Podręcznik Akademicki, Jednostka w społeczeństwie i elementy
psychologii stosowanej, Gdańsk 2004. Bishop G.D., Psychologia zdrowia, Wrocław 2003. Herszen I.,
Sęk H., Psychologia zdrowia, Warszawa 2007. Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób
somatycznych, Rozdział 2., (red.) Heszen-Klemens I., PZWL, Warszawa 1990. Chojnacka-
Szawłowska, G., Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych, Vizja Press, 2012.

B) Uzupełniająca

Elementy psychologii zdrowia, (red.) Dolińska-Zygmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1996. Sęk H., Psychologia kliniczna, Warszawa 2007. Brzeziński M. J.,
Cierpiałkowska L., Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańsk 2008.
Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D., Psychologia w praktyce medycznej, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 2007.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.58

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada podstawową wiedzę z psychologii ogólnej, rozwojowej i klinicznej. Umie wykorzystywać swoją wiedzę z
różnych dziedzin psychologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowa wiedza na temat problemów psychologicznych osób z
całościowymi zaburzeniami rozwoju. .Szczególny nacisk zostanie położony na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Student
zostanie zaznajomiony z charakterystyką rozwoju poznawczego, językowego i społecznego, a także zagadnieniami
związanymi z diagnozą i terapią.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
problematyki

Omówienie podstawowych
pojęć i zagadnień, które będą
poruszane na zajęciach.

Podające:
Wykład informacyjny 2 2

2. Podstawy
teoretyczne –
definicje i
klasyfikacja

Klasyfikacja zaburzeń
rozwojowych wg ICD,
klasyfikacja zaburzeń ze
spektrum autyzmu wg DSM 5.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 2

3. Całościowe
zaburzenia rozwoju

Omówienie etiologii
całościowych zaburzeń rozwoju

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

4. Osoby z ASD Inteligencja i rozwój poznawczy
osób z ASD.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

5. Zespół Aspergera
Charakterystyka specyfiki
rozwoju i funkcjonowania osób
z zespołem Aspergera.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

6. Zespół Retta
Charakterystyka specyfiki
rozwoju i funkcjonowania osób
z zespołem Retta.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

7. Zaliczenie
przedmiotu Egzamin pisemny.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

2 8

Forma zajęć: ćwiczenia



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

1. Diagnoza
całościowych
zaburzeń rozwoju

Omówienie elementów
diagnozowania całościowych
zaburzeń rozwoju m.in.
diagnoza różnicowa, różne
metody i narzędzia
diagnostyczne).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

2. Terapia
całościowych
zaburzeń rozwoju

Przedstawienie głównych
założeń oddziaływania
terapeutycznego, edukacyjnego
i rehabilitacyjnego .

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

3. Analiza
zachowania

Zapoznanie się z założeniami
teoretycznymi i formami
praktycznymi analizy
zachowania osób z
całościowymi zaburzeniami
rozwoju.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 6

4. Metody
edukacyjne w
terapii całościowych
zaburzeń rozwoju

Prezentacja przykładowych
podejść (m.in. TEACCH).

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 6

5. Dziecko z ASD a
rodzina

Omówienie funkcjonowania
rodziny j z dzieckiem z ASD.
Problemy, wyzwania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 6

6. Rozwój społeczny
Charakterystyka e zaburzeń
rozwoju społecznego osób z
ASD.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 6

7. Komunikacja i
język

Sposoby komunikacji,
zaburzenia komunikacji,
umiejętności nauki języka osób
s ASD.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 6

8. Zachowanie osób
z ASD

Omówienie specyficznej
sztywności i stereotypowości
zachowania u osób z ASD

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 6

9. Zaburzenia
sensoryczne

Charakterystyka zaburzeń
sensorycznych wystepujacych u
osób z całosciowymi
zaburzeniami rozwojowymi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

10. Jakość życia
Dyskusja o wyznacznikach
jakości życia osób z
całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi i ich rodzin.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student potrafi wymienić kryteria diagnostyczne
dla całościowych zaburzeń rozwojowych. Umie
charakteryzować rozwój osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwoju.

wykład egzamin pisemny
K_W15

Umiejętności

2. Student samodzielnie interpretuje zachowania osób
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

ćwiczenia egzamin pisemny K_U18

3. Student potrafi zaplanować przebieg procesu
diagnostycznego osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwoju.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_U17

Kompetencje społeczne

4. Student zdaje sobie sprawę ze złożoności
uwarunkowań określających funkcjonowanie osób z
całościowymi zaburzeniami rozwoju.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_K11

E. Praca indywidualna studenta



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego
wyniku z egzaminu pisemnego, obecność studenta na zajęciach oraz
aktywny udział w zajęciach. Praca indywidualna studenta wynosi 3,2
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Frith U. (red.), (2005), Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. Pisula E.,
(2010), Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Harmonia, Gdańsk. Rynkiewicz A., (2009), Zespół
Aspergera. Inny mózg. Inny umysł. Harmonia, Gdańsk.

B) Uzupełniająca
Grandin T., (2006), Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem, Fraszka Edukacyjna,
Warszawa. Bobkowicz-Lewartowska L., (2000), Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii,
Impuls, Kraków. Danielewicz D., E. Pisula, (red.), (2003), Terapia i edukacja osób z autyzmem.
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo APS, Warszawa.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Terapia poznawczo - behawioralna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.59

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 6

Rok : 5

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 45 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student ma wiedzę z psychoterapii i psychologii klinicznej. Potrafi wskazać przyczyny i patomechanizmy zaburzeń
psychicznych. Zna czynniki leczące w psychoterapii oraz zasady budowania relacji terapeutycznych. Potrafi nawiązać kontakt
terapeutyczny.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi założeniami terapii poznawczo- behawioralnej, a także z
wiodącymi modelami teoretycznymi, które leżą u jej podstaw. Wskazanie różnorodnych możliwości stosowania technik
poznawczo-behawioralnych w zaburzeniach psychicznych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
problematyki

Omówienie podstawowych pojęć
i zagadnień, które będą
poruszane na zajęciach.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

2. Rys historyczny terapii
poznawczo-behawioralnej

Wprowadzenie do historii
rozwoju nurtów poznawczo-
behawioralnych w psychoterapii

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

3. Techniki poznawczo-
behawioralne

Możliwości zastosowania,
skuteczność w terapii zaburzeń
psychicznych i zaburzeń
zachowania

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 4

4. Proces terapeutyczny w
terapii poznawczo-
behawioralnej

Omówienie cech
charakterystycznych procesu
terapeutycznego, określenie
celu, stosowanych metod,
planowani sesji, budowanie
relacji

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

5. Terapia dzieci i młodzieży
Omówienie możliwości
zastosowanie technik poznawczo
–behawioralnych w terapii dzieci
i młodzieży.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

6. Etyka pracy terapeuty
Wymiar etyczny pracy terapeuty
poznawczo-behawioralnego z
pacjentem.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

7. Zaliczenie przedmiotu Egzamin pisemny
Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

2 11

Forma zajęć: ćwiczenia



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

1. Zaburzenia lękowe
Praktyczne zastosowanie technik
poznawczo-behawioralnych
wybranych zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

9 11

2. Zaburzenia nastroju
Praktyczne zastosowanie technik
poznawczo-behawioralnych
wybranych zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

9 11

3. ADHD
Praktyczne zastosowanie technik
poznawczo-behawioralnych
wybranych zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

9 11

4. Zaburzenia odżywiania
Praktyczne zastosowanie technik
poznawczo-behawioralnych
wybranych zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

9 11

5. Zaburzenia ze spektrum
autyzmu (autyzm, zespół
Aspergera, zespół Retta)

Praktyczne zastosowanie technik
poznawczo-behawioralnych
wybranych zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

9 11

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student charakteryzuje podstawowe założenia i modele
terapii poznawczo-behawioralnej. Potrafi omówić specyfikę i
przebieg procesu terapeutycznego, a także główne zadania
terapeuty pracującego w tym nurcie.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_W12

Umiejętności

2. Student analizuje zaburzone zachowanie i wskazuje
odpowiedni sposób postępowania terapeutycznego w danym
przypadku.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_U18

3. Student potrafi zaplanować działania terapeutyczne w
oparciu o techniki poznawczo-behawioralne.

ćwiczenia egzamin pisemny K_U15

Kompetencje społeczne

4. Student potrafi budować relacje z innymi. Respektuje prawa
klienta w terapii poznawczo-behawioralnej.

ćwiczenia egzamin pisemny K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego, obecność
studenta na zajęciach, przygotowanie i prezentacja
projektu indywidualnego oraz aktywny udział w zajęciach.
Praca indywidualna studenta wynosi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Beck J., (2012), Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe, Wydawnictwo UJ,
Kraków. Popiel A., Pragłowska E., (2008), Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i
praktyka. Paradygmat, Warszawa.

B) Uzupełniająca
Bąbel P., M. Suchowierska, P. Ostaszewski, (2010), Analiza zachowania od A do Z, GWP,
Gdańsk. Stallard P., (2006), Czujesz tak jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii
poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Kontakt terapeutyczny

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.61

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 15 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada podstawową wiedzę z psychologii klinicznej: orientuje się w głównych szkołach psychoterapii, zna etiologię i
objawy zaburzeń psychicznych oraz zachowania, wyjaśnia dynamikę zaburzeń psychicznych).

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze sposobami nawiązywania kontaktu w relacji terapeutycznej. Dzięki
uczestnictwu w zajęciach student rozwinie umiejętności psychoterapeutyczne, a także pozna różnorodne zjawiska zachodzące
w psychoterapii i metody pracy z nimi.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Kontakt
terapeutyczny -
podstawowe
zagadnienia

Omówienie i przećwiczenie
podstawowych zagadnień
związanych z nawiązaniem i
utrzymaniem kontaktu
terapeutycznego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

2. Kontakt
terapeutyczny -
szkoły psychoterapii

Omówienie i analiza
rozumienia kontaktu
terapeutycznego w ujęciu
różnych szkół psychoterapii.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

3. Nawiązanie
kontaktu

Omówienie i przećwiczenie
metod nawiązywania
kontaktu oraz budowania
więzi terapeutycznej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

4. Obserwacja w
psychoterapii

Omówienie i przećwiczenie
metod obserwacji

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

5. Słuchanie w
psychoterapii

Omówienie i przećwiczenie
technik aktywnego
słuchania.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

6. Rozmowa w
terapii

Omówienie i przećwiczenie
technik prowadzenia
rozmowy w psychoterapii.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

7. Trudności w
terapii

Omówienie i przećwiczenie
możliwych trudnośći jakie
mogą pojawić się podczas
psychoterapii.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

8. Zakończenie zajęć
Podsumowanie tematyki
poruszanej na zajęciach.
Wpisy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 15



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna metody nawiązywania relacji
terapeutycznej. Wskazuje zjawiska zachodzące w
procesie terapii.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_W16

Umiejętności

2. Student potrafi nawiązać i utrzymać kontakt
terapeutyczny.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_U19

3. Student interpretuj zachowania i wypowiedzi
pacjenta.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_U17

Kompetencje społeczne

4. Student jest zorientowany na dalsze kształcenie
psychoterapeutyczne.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach i
aktywne włączanie się w ich realizację. Praca indywidualna studenta
wynosi 3,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Grzesiuk L. (red.), (1995), Psychoterapia. Szkoły zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN,
Warszawa. Sikorski W., (2013), Komunikacja terapeutyczna. Relacja pozasłowna, Impuls, Kraków.

B) Uzupełniająca Adler R. B. i in., (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumienia się, Rebis, Poznań. Johnson D.,
(1985), Umiejętności interpersonalne i samorealizacja, PTP, Warszawa.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.66

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student ma opanowaną podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, rozwojowej i zdrowia.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student zapoznany zostanie z zaburzeniami rozwoju, które mogą wystąpić u dzieci i młodzieży. Ukazana zostanie
symptomatologia zaburzeń w kontekście czynników etiologicznych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Prawidłowości
rozwoju dzieci i
młodzieży.

Kryteria i sposób oceny
prawidłowości rozwojowych
dzieci i młodzieży.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

2. Kategorie i
klasyfikacje zaburzeń
rozwoju dzieci i
młodzieży.

Kryteria uporządkowania i
usystematyzowania zaburzeń
rozwoju. Podstawowe
kategorie i klasyfikacje
zaburzeń.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

3. Biologiczne,
psychologiczne i
społeczne przyczyny
zaburzeń w rozwoju.

Zagrożenia rozwoju dzieci i
młodzieży.
Biopsychospołeczne
uwarunkowania zaburzeń w
rozwoju.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

4. Zaburzenia:
emocjonalne,
neurologiczne,
psychosomatyczne
oraz zaburzenia uwagi
i zachowania.

Rodzaje, objawy, przyczyny i
czynniki ryzyka zaburzeń
dzieci i młodzieży.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

6 12

5. Specyficzne
zaburzenia uczenia się.

Pojęcia definicyjne, etiologia i
symptomy specyficznych
trudności w uczeniu się
czytania i pisania oraz rozwoju
umiejętności matematycznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 9

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Uwarunkowania
zaburzeń rozwoju.

Czynniki zakłócające i
wspierające rozwój dzieci i
młodzieży. Mechanizmy
tworzenia się zaburzeń z
perspektywy różnych
koncepcji teoretycznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 10



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

2. Klasyfikacja
zaburzeń.

Systemy klasyfikacyjne: DSM
IV oraz ICD 10.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

3. Zaburzenia
emocjonalne dzieci i
młodzieży.

Etiologia, mechanizmy oraz
konsekwencje dla rozwoju
zaburzeń emocjonalnych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 12

4. Zaburzenia
neurologiczne dzieci i
młodzieży.

Etiologia, mechanizmy oraz
konsekwencje dla rozwoju
zaburzeń neurologicznych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 12

5. Zaburzenia
psychosomatyczne
dzieci i młodzieży.

Etiologia, mechanizmy oraz
konsekwencje dla rozwoju
zaburzeń
psychosomatycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 12

6. Zaburzenia uwagi i
zachowania dzieci i
młodzieży.

Etiologia, mechanizmy oraz
konsekwencje dla rozwoju
zaburzeń uwagi i zachowania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 12

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna prawidłowości rozwojowe dzieci i
młodzieży.

wykład egzamin pisemny K_W09

2. Student zna kategorie i klasyfikacje zaburzeń
rozwojowych dzieci i młodzieży. Student potrafi
przedstawić koncepcje etiologiczne, mechanizmy i
konsekwencje zaburzeń rozwoju.

wykład egzamin pisemny
K_W11

Umiejętności

3. Student potrafi na podstawie objawów różnicować
zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży.

ćwiczenia analiza przypadku K_U17

4. Student potrafi zidentyfikować czynniki warunkujące
powstanie zaburzeń rozwoju.

ćwiczenia analiza przypadku K_U08

Kompetencje społeczne

5. Student ma świadomość złożoności etiologii
zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

ćwiczenia analiza przypadku K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie merytoryczne do zajęć i egzaminu. Opracowanie
analizy przypadku. Praca indywidualna studenta stanowi 4,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Carson R., Butcher J., Meka S., Psychologia zaburzeń, t. II, GWP, Gdańsk 2005. Kendall P.C.,
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne, GWP,
Gdańsk 2012. Pużyński S., Wciórka J., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w
ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Wyd. Vesalius, Kraków 2000. Kryteria
diagnostyczne według DSM-IV-TR, (red.) Wciórka J., Wyd. Medyczne Urban & Partner, Warszawa
2008. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, (red.) B. Cytowska, B. Wilczura, A.
Stawarki, &#8222;Impuls&#8221;, Kraków 2008.

B) Uzupełniająca

Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej, &#8222;Impuls&#8221;,
Kraków 2007. Seligman M., Walker E., Rosenham D., Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Wolańczyk T., Komender J., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, PZWL, Warszawa 2005.
Psychospołeczne problemy rozwoju dzieci, (red.) Czapiga A., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2003.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzałości szkolnej

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.67

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza z psychologii ogólnej, psychologii zdrowia, psychologii rozwojowej dzieci.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Studenci zapoznani zostaną z zagadnieniami związanymi z gotowością szkolną dziecka, a w szczególności z prawidłowościami
rozwojowymi dziecka, modelem dojrzałości szkolnej, diagnozą i oddziaływaniami wspierającymi dziecko, które
przygotowywane jest do roli ucznia.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Rozwój dziecka w
wieku
przedszkolnym.

Prawidłowości rozwojowe dziecka
w wieku przedszkolnym.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

2. Gotowość szkolna.

Pojęcie gotowości szkolnej.
Gotowość do uczenia się. Model
dojrzałości szkolnej dziecka:
dojrzałość fizyczna; dojrzałość
emocjonalno-społeczna; dojrzałość
umysłowa; dojrzałość do czytania i
pisania; dojrzałość do nauki
matematyki.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 6

3. Uwarunkowania
procesu
diagnostycznego.

Warunki i wskaźniki prawidłowego
kontaktu diagnostycznego.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

4. Diagnoza
gotowości szkolnej
dzieci.

Rola, zasady, metody, techniki i
narzędzia diagnozowania
gotowości szkolnej dzieci.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

5. Specyficzne
trudności w uczeniu
się.

Ryzyko dysleksji i dyskalkulii
rozwojowej - etiologia, symptomy,
typy, diagnoza.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Diagnoza
gotowości szkolnej
dziecka.

Narzędzia diagnozowania
gotowości szkolnej dzieci w wieku
przedszkolnym.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 8



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

2. Proces
przygotowania
dziecka do
osiągnięcia
gotowości szkolnej.

Wspieranie aktywności i
samodzielności dziecka,
stopniowanie trudności,
dostosowywanie wymagań,
rozwijanie umiejętności
społecznych, kształtowanie
umiejętności językowych. Metody
pracy wspierające dojrzałość
szkolną dziecka.

: 6 6

3. Metody pracy
wspierające rozwój
dziecka
rozpoczynającego
naukę w szkole.

Metody pracy wspierające rozwój
dziecka w zakresie w zakresie:
psychoruchowym, poznawczym,
społeczno-emocjonalnym.

: 4 7

4. Metody pracy
wspierające
gotowość dziecka do
nauki w szkole.

Metody pracy wspierające
dojrzałość dziecka do nauki
matematyki oraz czytania i
pisania.

: 4 7

5. Specyficzne
trudności w uczeniu
się - ryzyko dysleksji.

Metody pracy z dzieckiem z grupy
ryzyka dysleksji. Wspomaganie i
korygowanie rozwoju dziecka.

: 4 6

6. Specyficzne
trudności w uczeniu
się – ryzyko
dyskalkulii
rozwojowej.

Metody pracy z dzieckiem z grupy
ryzyka dyskalkulii. Wspomaganie i
korygowanie rozwoju dziecka.

: 4 6

7. Rola środowisk
wychowawczych w
przygotowaniu
dziecka do podjęcia
nauki w szkole.

Możliwości i zasady współpracy z
rodzicami. Rola rodziny osiąganiu
przez dziecko gotowości szkolnej.

: 4 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna wskaźniki dojrzałości szkolnej we
wszystkich sferach niezbędnych do pełnienia roli ucznia.

wykład aktywność
merytoryczna K_W15

2. Student zna metody diagnozy dojrzałości szkolnej i
metody pracy stymulujący rozwój dziecka.

wykład aktywność
merytoryczna K_W04

Umiejętności

3. Student potrafi zastosować metody diagnozy i
procedury związane z określaniem poziomu dojrzałości
szkolnej.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U12

4. Student potrafi przeprowadzić badanie dojrzałości
szkolnej wybranymi metodami i zaplanować pracę z
dzieckiem.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U18

Kompetencje społeczne

5. Student ma świadomość trudności w procesie diagnozy
gotowości szkolnej.

ćwiczenia analiza przypadku K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie do zaliczenia. Wykonanie projektu
indywidualnego. Praca indywidualna studenta stanowi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

A) Podstawowa

Brzezińska A., Gotowość szkolna dziecka w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania, UAM,
Poznań 1987. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki,
WSiP, Warszawa 1994. Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Żak, Warszawa
2013. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Harmonia, Gdańsk 2003.
Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Harmonia, Gdańsk 2002.

B) Uzupełniająca

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E., Dziecięca matematyka. Metodyka i scenariusze zajęć z
sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. WSiP, Warszawa 2000.
Janiszewska, B., Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz dojrzałości szkolnej, Metody badań dojrzałości,
Pomoce do badań, Seventhsea, Warszawa 2006. Krasowicz-Kupis, G., Rozwój świadomości językowej
dziecka &#8211; teoria i praktyka, UMCS, Lublin 2004. Frydrychowicz, A., Koźniewska, E.,
Sobolewska, M., Zwierzyńska, E., Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik
metodyczny, CMPPP, Warszawa 2004.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.68

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Słuchacz ma opanowaną podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i zdrowia.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie słuchacza z problematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Ukazanie istoty diagnozowania i działań
wspomagających uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych. Poznanie uwarunkowań i modelu pracy z uczniem z uwzględnieniem wielospecjalistycznej oceny jego
funkcjonowania.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Regulacje prawne dotyczące
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Podstawowe pojęcia dotyczące
specjalnych potrzeb
edukacyjnych. Akty prawne
regulujące pomoc
psychologiczno-pedagogiczną
wobec ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 3

2. Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Klasyfikacja specjalnych potrzeb
rozwojowych: uczeń
niepełnosprawny;
niedostosowany społecznie;
zagrożony niedostosowaniem
społecznym; szczególnie
uzdolniony; ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się; z
zaburzeniami komunikacji
językowej; z chorobą przewlekłą;
w sytuacji kryzysowej lub
traumatycznej; z
niepowodzeniami edukacyjnymi;
zaniedbany środowiskowo w
związku z sytuacją bytową ucznia
i jego rodziny; z trudnościami
adaptacyjnymi.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

3. Charakterystyka ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Specyfika funkcjonowania
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 7



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

4. Rozpoznawanie
indywidualnych potrzeb
rozwojowych oraz możliwości
psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Wielospecjalistyczna ocena
poziomu funkcjonowania ucznia.
Identyfikowanie dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 6

5. Organizacja procesu
wspomagania uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Zaspokajanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia z
uwzględnieniem jego możliwości
psychofizycznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Akty prawne regulujące
pomoc psychologiczno-
pedagogiczną wobec ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Organizowanie i udzielanie
uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole - analiza
aktów prawnych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

2. Kompetencje nauczyciela
pracującego z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Kompetencje specjalistyczne,
dydaktyczne i psychologiczne
nauczyciela pracującego z
uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

3. Rozpoznawanie specjalnych
potrzeb dziecka w przedszkolu
i szkole.

Typy działań i metody
diagnostyczne stosowane w
identyfikowaniu możliwości
psychofizycznych i trudności
edukacyjnych ucznia.
Dokumentowanie rozpoznania na
poziomie szkoły. Monitorowanie
osiągnięć i efektów pracy.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Metoda
projektów

4 8

4. Model pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Sposoby dostosowywania
wymagań wobec dziecka ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Metoda
projektów

6 8

5. Pomoc psychologiczno –
pedagogiczna dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w placówce
oświatowej.

Planowanie działań
wspomagających edukację
dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Formułowanie indywidualnego
programu edukacyjnego i
terapeutycznego dla ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Metoda
projektów

6 7

6. Metody aktywizujące w
edukacji dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Istota metod aktywizujących.
Uwarunkowania tworzenia zajęć
uwzględniających możliwości
uczniów.

Praktyczne:
Metoda
projektów
Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja

2 6

7. Uwarunkowania
skuteczności kształcenia
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Różnorodność czynników
gwarantujących sukces
edukacyjny ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 5

8. Edukacja włączająca.
Założenia edukacji włączającej.
Uczeń niepełnosprawny w szkole
ogólnodostępnej - budowanie
systemu wsparcia i pomocy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

9. Specyfika współpracy szkoły
z rodziną dziecka ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Model współdziałania szkoły z
rodzicami uczniów objętych
pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. Wspieranie
rodziców w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i
wychowawczych. Możliwości i
utrudnienia współdziałania
rodziców ze szkołą. Oczekiwania
wobec szkoły rodziców dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

10. Współpraca szkoły z innymi
instytucjami pracującymi na
rzecz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Zadania i rola instytucji
pracujących na rzecz uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i warunki ich
współpracy ze szkołą.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych
efektów kształcenia
dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie
każdego efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna aspekty prawne regulujące pomoc psychologiczno-
pedagogiczną wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Zna klasyfikację specjalnych potrzeb edukacyjnych
i potrafi dokonać ich diagnozy.

wykład egzamin pisemny
K_W11

2. Student wie jakie metody pracy należy zastosować w pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zna
uwarunkowania skuteczności procesu edukacyjnego i
wychowawczego.

wykład egzamin pisemny
K_W12

Umiejętności

3. Student potrafi dobrać odpowiednie metody diagnozy
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

ćwiczenia projekt K_U15

4. Student potrafi dobrać i odpowiednio dostosować metody pracy
do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

ćwiczenia projekt
K_U21

Kompetencje społeczne

5. Student nawiązuje współpracę z innymi specjalistami oraz z
rodzicami/opiekunami w celu optymalizacji procesu wsparcia
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ćwiczenia projekt
K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie do egzaminu. Opracowanie projektu na
podany temat. Praca indywidualna studenta stanowi 3,2
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Fintaj J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa 2005. D.
Al.-Khamisy, Gotowość nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, Warszawa 2002. Franczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok.
Propozycje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2005.
Bloomqwist M., Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik
dla rodziców i terapeutów, Kraków 2009. Grygier, U., Sikorska I., Mój uczeń pracuje inaczej,
Kraków 2009.

B) Uzupełniająca

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie, Gdańsk 2003. Bates J. Munday
S.,Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Warszawa 2005. Święcicka J., Uczeń z zespołem
Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, Kraków 2010. O"Regan, F. J., Jak
pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa 2005. Wyczesany, J.,
Gajdzica, Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w
rozwoju, Kraków 2006.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia muzyki w edukacji

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.69

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wymagana jest wiedza ogólna z zakresu psychologii i pedagogiki.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką psychologii muzyki. Studenci kształtować będą umiejętności
wykorzystania zdobytej wiedzy o muzyce w praktyce terapeutycznej, szczególnie umiejętności doboru utworu do
indywidualnej diagnozy dziecka i wykorzystania muzyki w toku edukacji oraz terapii pedagogicznej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Psychologia muzyki
jako dyscyplina
naukowa.

Kierunki i etapy rozwoju
psychologii muzyki.

Podające:
Wykład informacyjny 2 8

2. Znaczenie muzyki w
życiu człowieka.

Funkcje muzyki:
emocjonalna ekspresja,
estetyczna przyjemność,
funkcja rozrywkowa,
narzędzie komunikacyjne,
symboliczna reprezentacja,
wzbudzanie fizycznej reakcji
organizmu na muzykę,
wzmacnianie zgodności z
normami społecznymi,
utwierdzanie społecznych
instytucji i rytuałów
religijnych, wzmaganie
stabilności i kontynuacji
kultury, integracja
społeczna.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 8

3. Percepcja muzyki. Percepcja muzyki i metody
jej badania.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 8

4. Proces uczenia się
muzyki.

Przebieg i struktura procesu
uczenia się muzyki.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

5. Postawy,
kompetencje i
preferencje muzyczne.

Kształtowanie postaw wobec
muzyki.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

Forma zajęć: ćwiczenia



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

1. Metody badawcze w
psychologii muzyki.

Charakterystyka metod
badawczych stosowanych w
psychologii muzyki.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 8

2. Diagnoza dziecka a
scenariusz zajęć
muzykoterapii.

Muzykoterapia w
indywidualnie
przygotowanych projektach
zajęć terapeutycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 8

3. Metodyka pracy z
dzieckiem z
wykorzystaniem
muzyki.

Muzykoterapia jako
alternatywna forma
wspierania, korygowania
rozwoju dzieci.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 8

4. Formy prowadzenia
zajęć terapeutycznych
przy muzyce.

Ruch przy muzyce. Taniec.
Rysunek przy muzyce.
Wykorzystanie
instrumentów.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

8 8

5. Indywidualny
projekt zajęć z
wykorzystaniem
muzyki.

Indywidualne projektowanie
i prezentacja.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja

8 8

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student posiada wiedzę o przedmiocie
zainteresowania psychologii muzyki, o jej
podstawowych teoriach i metodach badawczych.

wykład egzamin pisemny
K_W01

2. Student ma wiedzę niezbędną do projektowania
działań wspierających rozwój człowieka poprzez
oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne z
wykorzystaniem muzyki.

wykład egzamin pisemny
K_W09

Umiejętności

3. Student potrafi wyjaśniać i tłumaczyć zjawiska
muzyczne w perspektywie psychologicznej.

ćwiczenia projekt K_U05

4. Student potrafi projektować i prowadzić działania
wspierające rozwój człowieka poprzez oddziaływania
edukacyjne i terapeutyczne z wykorzystaniem
muzyki.

ćwiczenia projekt
K_U15

Kompetencje społeczne

5. Student jest gotowy do komunikowania się i
współpracy z psychologami, pedagogami i muzykami
w celu projektowania i realizacji wspólnych działań
psychologicznych, edukacyjnych i wychowawczych z
wykorzystaniem muzyki.

ćwiczenia projekt

K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Przygotowanie projektu na podany temat. Przygotowanie się do
egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań, (red.) Lawendowski, R., Kaleńska-Rodzaj,
J., Harmonia, Gdańsk 2014. Manturzewska, M., Kotarska, H., Wybrane zagadnienia z psychologii
muzyki, WSiP, Warszawa 1990. Sloboda, J., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki,
Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 2002. Moore, B., Wprowadzenie do psychologii
słyszenia, PWN, Warszawa 1999.

B) Uzupełniająca
Muchenberg B., Pogadanki o muzyce 1, PWM, Kraków 1988. Sloboda, J., Poznanie, emocje i
wykonanie. Trzy wykłady z psychologii muzyki, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1999.
Manturzewska, M., Chmurzyńska, M., Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego.
Wydawnictwo UMFC, 2001.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.70

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 5

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 45 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student ma opanowaną podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i zdrowia. Posiada umiejętności pracy
w zespole.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie studenta z prawidłowościami rozwojowymi, a także z różnorodnością dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży.
Ukazanie istoty diagnozowania i działań wspomagających dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi w różnych
środowiskach wychowawczych. Wypracowanie modelu pracy z dzieckiem i młodzieżą z uwzględnieniem wielospecjalistycznej
oceny ich funkcjonowania.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wspomaganie
rozwoju dzieci i
młodzieży - pojęcia
definicyjne.
Regulacje prawne.

Podstawowe pojęcia dotyczące
wspomagania rozwoju dziecka. Akty
prawne regulujące pomoc
psychologiczno-pedagogiczną wobec
dzieci i młodzieży.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

2. Prawidłowości i
zaburzenia rozwoju
dzieci i młodzieży.

Prawidłowości rozwojowe w okresie
wczesnego, średniego i późnego
dzieciństwa. Specyfika rozwoju w
okresie adolescencji. Rodzaje
zaburzeń rozwojowych dzieci i
młodzieży. Znaczenie relacji w
rodzinie w przebiegu rozwoju dziecka.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

3. Diagnoza i
wspomaganie
młodzieży w okresie
rozwoju tożsamości.

Diagnoza i wspomaganie rozwoju
młodzieży. Statusy tożsamości w
okresie adolescencji. Obrony
psychologiczne wspierające i
zaburzające rozwój w okresie
dorastania. Bunt młodzieńczy.
Syndrom presuicydalny. Uzależnienie
od Internetu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

4. Diagnoza i
wspomaganie dzieci i
młodzieży ze
specyficznymi
trudnościami w
uczeniu się.

Diagnoza i wspomaganie dzieci i
młodzieży z ryzykiem i ze
specyficznymi trudnościami w nauce -
dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkulia.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

5. Diagnoza i
wspomaganie
rozwoju dzieci i
młodzieży
doświadczających
problemów i
zaburzeń w
zachowaniu i
emocjonalnych.

Diagnoza i wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieży w sytuacji zaburzeń
zachowania i emocjonalnych (m. in.
nieśmiałość, ADHD, zachowania
opozycyjno-buntownicze, mutyzm
wybiórczy, depresja, zaburzenia
lękowe). Socjoterapia. Zachowania
ryzykowne dzieci i młodzieży (wagary,
odrzucenie przez rówieśników –
zapobieganie i interwencja).

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 6

6. Diagnoza i
wspomaganie dzieci i
młodzieży z
zaburzeniami
rozwoju
psychicznego.

Autyzm i zespół Aspergera –
rozpoznanie i terapia.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rozwój dzieci i
młodzieży –
prawidłowości.

Prawidłowości i zadania rozwojowe
dzieci i młodzieży.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

2. Klasyfikacja
zaburzeń
rozwojowych dzieci i
młodzieży.

Kryteria i podział zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania.
Opisy kliniczne i wskazówki
diagnostyczne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 7

3. Organizacja
procesu
wspomagania
dziecka i młodzieży.

Zasady i formy organizowania procesu
diagnostycznego oraz procesu
wspomagania dziecka i młodzieży.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

4. Kompetencje
diagnosty i
terapeuty.

Specyfika interakcji pomiędzy
wychowawcą a wychowankiem.
Trening umiejętności
wychowawczych. Zapobieganie
wypaleniu zawodowemu.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

5. Diagnoza i terapia
rodzin.

Metody, techniki i narzędzia diagnozy
rodziny w sytuacji przemocy fizycznej,
emocjonalnej, seksualnej i
zaniedbywania. Postawy i style
wychowania w rodzinie. Metody
wsparcia rodziny w sytuacjach
kryzysowych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8

6. Problemy i
zaburzenia w
zachowaniu i
emocjonalne dzieci i
młodzieży - diagnoza
i wspomaganie
rozwoju.

Metody, techniki i narzędzia diagnozy
i terapii dzieci i młodzieży stosowane
w sytuacji zaburzeń w zachowaniu i
emocjonalnych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8

7. Młodzież w okresie
rozwoju tożsamości -
diagnoza i
wspomaganie
rozwoju.

Metody, techniki i narzędzia
diagnostyczne oraz wspomaganie
rozwoju młodzieży.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8

8. Specyficzne
trudności w uczeniu
się dzieci i młodzieży
- diagnoza i terapia.

Metody, techniki i narzędzia
diagnostyczne oraz terapeutyczne
stosowane wobec dzieci i młodzieży z
ryzykiem i ze specyficznymi
trudnościami w nauce.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

9. Zaburzenia
rozwoju
psychicznego dzieci i
młodzieży - diagnoza
i wspomaganie.

Metody, techniki i narzędzia
diagnostyczne autyzmu i zespołu
Aspergera. Terapia zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna prawidłowości rozwojowe dzieci i młodzieży, a
także zna klasyfikacje zaburzeń rozwojowych.

wykład egzamin pisemny K_W11

2. Student zna metody, techniki i narzędzia niezbędne w
diagnozie zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

wykład egzamin pisemny K_W15

3. Student wie jakie należy podjąć działania wspomagające
dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi w różnych
środowiskach wychowawczych.

wykład egzamin pisemny
K_W12

Umiejętności

4. Student potrafi przeprowadzić diagnozę rozwoju dzieci i
młodzieży i ocenić jego prawidłowość, a także zaplanować i
przeprowadzić działania wspierające rozwój w sytuacji
występowania zaburzeń rozwojowych.

ćwiczenia projekt
K_U15

5. Student potrafi dokonać doboru metod, technik i narzędzi
diagnostycznych i przeprowadzić proces diagnostyczny w
przypadku zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży.

ćwiczenia projekt
K_U12

Kompetencje społeczne

6. Student współpracuje z innymi specjalistami i
rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży w celu
wypracowania najkorzystniejszego modelu diagnozy i terapii
dziecka i młodzieży z uwzględnieniem ich zaburzeń.

ćwiczenia projekt
K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie do egzaminu. Przygotowanie projektu na
podany temat. Praca indywidualna studenta stanowi 3,6
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (red.) Brzezińska A., GWP,
Gdańsk 2005. Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, (red.) J. Trempała, PWN
Warszawa 2014. Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, (red.) B. Kaja, T. 2,
Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2000. Vasta R., Haith M., Miller S., Psychologia dziecka,
WSiP, Warszawa 1995. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum nauczycieli i rodziców, IMPULS, Kraków 2007.

B) Uzupełniająca
Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży, (red.) T. Senko, Wydawnictwo
Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2014. Anderson R., Dartington A., Przetrwać dojrzewanie. Zaburzenia
okresu dojrzewania z perspektywy klinicznej, Of. Ingenium, 2012.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia rozwoju moralnego

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.71

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej, psychologii osobowości i społecznej. Znajomość prawidłowości rozwoju człowieka.
Znajomość standardów etycznych zawodu psychologa.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Studenci zapoznają się z głównymi teoriami i badaniami dotyczącymi rozwoju moralnego w biegu życia. Zdobędą wiedzę na
temat specyfiki i prawidłowości rozwoju moralnego, umiejętność oceny rozwoju moralnego, a także kompetencje z zakresu
myślenia moralnego i moralnej edukacji.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Psychologia
moralności.

Przedmiot i obszar
zainteresowań. Moralność,
nauka o moralności, etyka,
metaetyka

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

2. Rozwój moralny.
Wprowadzenie do
problematyki.

Ogólne problemy dotyczące
rozwoju moralnego. Główne
podejścia teoretyczne w
badaniach nad rozwojem
moralnym. Rozwój moralny w
świetle teorii społecznego
uczenia się.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

3. Poznawczo – rozwojowa
perspektywa w badaniach
nad rozwojem moralnym.

Rozwój moralny w świetle
teorii Piageta. Perspektywa
społeczno-moralna. Rozwój
moralny w ujęciu Kohlberga.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

4. Czynniki rozwoju
społeczno-moralnego.

Znaczenie czynników
środowiskowych w rozwoju
społeczno-moralnym.
Doświadczenia edukacyjne a
rozwój moralny.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

5. Rozumowanie moralne
a postępowanie.

Relacje pomiędzy
rozumowaniem moralnym a
działaniem moralnym.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Moralność a etyka. Moralność, nauka o
moralności, metaetyka.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 6
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2. Uwarunkowania
rozwoju moralnego.

Czynniki rozwoju moralnego.
Zagrożenia rozwoju
moralnego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

3. Rozwój moralny w
ujęciu teorii Piageta.

Rozwój intelektualny a
rozwój moralny. Stadia
rozwoju moralnego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

4. Rozwój moralny w
ujęciu teorii Kohlberga.

Stadia rozwoju moralnego:
prekonwencjonalny,
konwencjonalny i
postkonwencjonalny.
Kohlbergowska metoda
badania poziomu rozwoju
rozumowania moralnego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

5. Rozwój moralny w
ujęciu teorii Eriksona.

Od dziecięcego moralizmu do
uniwersalnych zasad
etycznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

6. Koncepcja głosów
moralnych w ujęciu
Gilligan.

Etyka troski a etyka
sprawiedliwości.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

7. Rozwój uczuć
społeczno-moralnych.

Wina i wstyd jako uczucia
moralne. Związek empatii z
zasadami moralnymi.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

8. Edukacja moralna. Metody wspierania rozwoju
moralnego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna podstawowe prawidłowości rozwoju
moralnego. Rozpoznaje stadia tego rozwoju u siebie i
innych ludzi.

wykład aktywność
merytoryczna K_W09

2. Student charakteryzuje związki pomiędzy moralnością
a różnymi systemami wartości.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W21

Umiejętności

3. Student potrafi interpretować ludzkie zachowania w
kategoriach moralności i jej rozwoju.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U15

4. Student potrafi prezentować własne poglądy i
dyskutować na temat dylematów moralnych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U10

Kompetencje społeczne

5. Student podejmując działania zawodowe ma
świadomość ich moralnego znaczenia i postępuje w
sposób etyczny.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie merytoryczne do zajęć. Przygotowanie do
kolokwium zaliczeniowego. Praca indywidualna studenta stanowi
3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, (red.) Żylicz P. F., Academica Wydawnictwo
SWPS, Warszawa 2010. Psychologia rozwoju człowieka, (red.) B. Harwas-Napierała, J. Trempała,
PWN, tom 3, Warszawa 2003. Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, GWP, Gdańsk 2006. Stach
R., Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
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B) Uzupełniająca
Strus W., Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne, Liberi Libri, Warszawa 2012.
Czyżowska D., O celu i granicach rozwoju moralnego. W: &#8222;Analiza i egzystencja&#8221;,
nr 8, 2008. Piaget J., Rozwój ocen moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1957.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.72

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 15 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji oraz pomocy psychologicznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z założeniami i metodyką dramy w procesie rozwijania umiejętności społecznych.
Podczas zajęć studenci poznają możliwości wykorzystania dramy w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, asertywności
oraz rozwiązywania problemów.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Drama jako metoda
doskonalenia
umiejętności
społecznych.

Podstawowe założenia
dramy. Uczenie się przez
wchodzenie w role

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 14

2. Tworzenie scenariuszy
zajęć dramowych.

Zasady tworzenia
scenariuszy. Warunki
poprawności realizacji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja

2 14

3. Wchodzenie w role.
Ćwiczenia
wprowadzające,
improwizacje.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

2 14

4. Drama w zarządzaniu
konfliktem i
rozwiązywaniu
problemów.

Teatr obrazu. Techniki
typu gorące krzesło,
pomnik, śledzenie myśli.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

3 14

5. Drama w trenowaniu
umiejętności
komunikacyjnych.

Technika kart ról.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

4 15

6. Drama w trenowaniu
asertywności.

Improwizacja, Ring
bokserski.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

2 14
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D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna podstawowe założenia dramy jako
uczenia się przez wchodzenie w role.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_W12

2. Student zna zastosowanie dramy w procesie
rozwoju umiejętności społecznych. Opisuje
podstawowe techniki dramy.

ćwiczenia projekt
K_W09

Umiejętności

3. Student potrafi zastosować właściwe techniki
dramy w pracy z konfliktem.

ćwiczenia projekt K_U09

4. Student potrafi zastosować właściwe techniki
dramy do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych

ćwiczenia projekt K_U16

5. Student potrafi zaprojektować scenariusz zajęć
dramowych

ćwiczenia projekt K_U18

Kompetencje społeczne

6. Student poprawnie komunikuje się z członkami
grupy podczas ćwiczeń technik dramowych

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K07

7. Student jest wrażliwy na trudności związane z
wchodzeniem w role i wychodzeniem z nich.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Przygotowanie do zajęć, przygotowanie projektu grupowego. Praca
indywidualna studenta stanowi 3,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Witerska, K., Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Difin, Warszawa 2014.
Witerska, K., Drama: techniki, strategie, scenariusze, Difin, Warszawa 2010. Michałowska, D.A.,
Drama w edukacji, Wyd. IF UAM, Poznań 2008. Roine E., Psychodrama. O tym, jak grać główną rolę
w swoim życiu. Warszawa 1999.

B) Uzupełniająca
Pankowska, K., Drama: konteksty teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2013. Pankowska K., Pedagogika dramy, Warszawa 2000. Czapów G., Cz., Psychodrama,
PWN, Warszawa 1979.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.73

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza z psychologii ogólnej, psychologii zdrowia, psychologii rozwojowej dzieci, młodzieży oraz psychologii rozwoju
człowieka dorosłego.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie z prawidłowościami i wybranymi metodami wspomagania rozwoju człowieka we wszystkich grupach wiekowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Pojęcie rozwoju.
Rozwój prawidłowy
a rozwój zaburzony.

Prawidłowości rozwojowe.
Zaburzenia występujące w rozwoju.

Podające:
Wykład
informacyjny

1 2

2. Wspomaganie
rozwoju człowieka.

Potęgowanie cech,
powstrzymywanie czynników
zagrażających dobrostanowi
jednostki, przywracanie utraconych
sprawności.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

1 2

3. Metody
wspomagania
rozwoju człowieka.

Pojecie metody, klasyfikacja metod
wspomagania rozwoju.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

1 2

4. Wspomaganie
rozwoju dziecka od
narodzin do
ukończenia
trzeciego roku życia.

Specyfika rozwoju i metod jego
wspomagania właściwych dla
etapu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

5. Wspomaganie
rozwoju dziecka w
wieku
przedszkolnym.

Specyfika rozwoju i metod jego
wspomagania właściwych dla
etapu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

6. Wspomaganie
rozwoju dziecka w
wieku szkolnym.

Specyfika rozwoju i metod jego
wspomagania właściwych dla
etapu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

7. Wspomaganie
rozwoju
adolescentów.

Specyfika rozwoju i metod jego
wspomagania właściwych dla
etapu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

8. Wspomaganie
rozwoju osób w
wieku wczesnej i
średniej dorosłości.

Specyfika rozwoju i metod jego
wspomagania właściwych dla
etapu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2
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9. Wspomaganie
rozwoju człowieka w
wieku późnej
dorosłości.

Specyfika rozwoju i metod jego
wspomagania właściwych dla
etapu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Psychologiczna
analiza rozwoju
człowieka w
obszarze
poszczególnych
funkcji psychicznych

Rozwój poznawczy, uczuciowy,
społeczny, osobowości, moralny i
religijny.

: 2 2

2. Problematyka
wspomagania
rozwoju.

Zagrożenia rozwoju w różnych
okresach życia. Podstawy
diagnostyki rozwoju człowieka.

: 2 2

3. Pomoc w
zaspokajaniu
indywidualnych
potrzeb.

Rozwiązywanie kryzysów
rozwojowych i sytuacyjnych. : 2 2

4. Metodologia
badań nad
rozwojem.

Metody stosowane w badaniach
empirycznych z zakresu psychologii
rozwojowej. Etyka badań nad
rozwojem człowieka.

: 2 4

5. Okres od
narodzenia do
ukończenia
trzeciego roku życia.

Przeciwdziałanie i korygowanie
nieprawidłowości. : 4 4

6. Okres
przedszkolny.

Rozwój somatyczny i aktywności
ruchowej; rozwój procesów
poznawczych, sprawności
językowych i komunikacyjnych;
rozwój emocjonalny i społeczny,
poznawanie ról społecznych w
zabawie, dojrzałość szkolna
dziecka, kształtowanie się sfery
działania; rozwój osobowości,
moralny i religijny.

: 4 4

7. Okres szkolny.

Zadania i wyzwania rozwojowe w
sferze poznawczej, emocjonalno-
uczuciowej, motywacyjnej,
społecznej, moralnej, religijnej
dzieci szkolnych.

: 4 4

8. Okres
adolescencji.

Kształtowanie się tożsamości,
kompetencja biograficzna,
wzrastanie ku dojrzałości i
odpowiedzialności.

: 4 4

9. Okres wczesnej i
średniej dorosłości. Kryzys środka życia. : 2 4

10. Okres późnej
dorosłości.

Poczucie sensu życia, bilans
życiowy. : 2 4

11. Metody
wspomagania
rozwoju człowieka w
biegu życia.

Wybrane metody wspomagania
rozwoju człowieka w biegu życia. : 2 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna psychologiczne teorie i koncepcje rozwoju
człowieka z uwzględnieniem psychologii różnic
indywidualnych.

wykład projekt
K_W06
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2. Student ma wiedzę z zakresu diagnozowania zaburzeń
w rozwoju człowieka.

wykład projekt K_W07

3. Student posiada uporządkowaną wiedzę o metodach
udzielania pomocy psychologicznej w aspekcie
wspomagania rozwoju w poszczególnych fazach
rozwojowych.

wykład projekt
K_W12

Umiejętności

4. Student potrafi przeprowadzić diagnozę zaburzeń
rozwojowych człowieka w ciągu całego życia.

ćwiczenia analiza przypadku K_U12

5. Student potrafi samodzielnie zaprojektować działania
wspomagające rozwój w różnych grupach wiekowych.

ćwiczenia analiza przypadku K_U09

6. Student potrafi realizować zajęcia z zakresu stymulacji
i wczesnej interwencji we wszystkich grupach wiekowych.

ćwiczenia analiza przypadku K_U21

Kompetencje społeczne

7. Student potrafi współpracować w różnych zespołach
realizujących zadania diagnostyczne i terapeutyczne
wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.

ćwiczenia analiza przypadku
K_K07

8. Student jest nastawiony na ciągły rozwój zawodowy. autoprezentacja K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie, przeprowadzenie oraz ewaluacja narzędzia
diagnostycznego oraz projektu wspomagania rozwoju dziecka lub
osoby dorosłej. Praca indywidualna studenta stanowi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Łoś Z., Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2010. Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, (red.) J. Trempała, PWN,
Warszawa 2011. Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 5., (red.) B. Kaja,
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2013. Becelewska D., Repetytorium z rozwoju
człowieka, PWSZ, Jelenia Góra 2006.

B) Uzupełniająca
Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, (red.) A. Brzezińska, GWP,
Gdańsk 2005. Oleś P. Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość-zmiana-integracja, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011. Kaja B., Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia
człowieka, GWP, Gdańsk 2010.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Metodyka pracy psychologa szkolnego

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.74

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 8

Rok : 5

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 60 0

ćwiczenia 60 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 120 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, klinicznej oraz diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Studenci zapoznani zostaną z zasadami i metodami pracy psychologa w szkole w sytuacji indywidualnego kontaktu z uczniem
oraz w pracy z grupą uczniów i zespołem klasowym. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące pomocy psychologicznej
dla rodziców i opiekunów uczniów. Poruszona zostanie kwestia roli psychologa w działaniach psychoedukacyjnych,
diagnostycznych oraz w sytuacji współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z innymi placówkami oświatowymi. Poruszone
zostaną kwestie etyczne związane z pracą psychologa z uczniami na różnych etapach edukacyjnych oraz z pracą z rodzicami
uczniów.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Sylwetka psychologa
szkolnego.

Zakres kompetencji i
obowiązków psychologa
szkolnego w kontekście
przepisów prawa
oświatowego.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 1

2. Diagnoza
psychologiczna w
szkole.

Metody, techniki i narzędzia
badań psychologicznych
realizowanych w szkole.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

8 2

3. Psycholog szkolny w
kontakcie
indywidualnym z
uczniem.

Specyfika pracy psychologa
szkolnego podczas kontaktu
indywidualnego z uczniem.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

8 2

4. Psycholog szkolny w
pracy z grupą uczniów.

Specyfika pracy psychologa
szkolnego podczas kontaktu
grupowego z uczniami.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

8 2

5. Psycholog szkolny w
kontakcie z rodzicami
uczniów.

Specyfika pracy psychologa
szkolnego podczas kontaktu
indywidualnego z rodzicami
uczniów.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

8 2

6. Współpraca
psychologa szkolnego z
instytucjami w
środowisku lokalnym.

Zadania i specyfika pracy
psychologa szkolnego w
zakresie współpracy z
instytucjami w środowisku
lokalnym.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 2

7. Psycholog szkolny
wobec wypalenia
zawodowego
nauczycieli.

Zadania psychologa
szkolnego w profilaktyce
wypalenia zawodowego
nauczycieli.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 1
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8. Konflikty w szkole.
Rola psychologa szkolnego w
rozwiązywaniu konfliktów w
szkole.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

8 1

9. Zadania psychologa
względem uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Metody pracy z uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

8 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Kontakt
psychologiczny z
uczniami.

Specyfika kontaktu
psychologicznego z uczniami
na różnych etapach
edukacyjnych. Etyczne
aspekty oddziaływań
psychologicznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

6 8

2. Psycholog szkolny w
kontakcie z rodzicami
uczniów.

Uwarunkowania
prawidłowego kontaktu
psychologa szkolnego z
rodzicami uczniów. Etyczne
aspekty oddziaływań
psychologicznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

6 8

3. Metody i techniki
badań
psychologicznych.

Podstawowe metody i
techniki badań
psychologicznych w pracy z
uczniami na różnych etapach
edukacyjnych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

8 8

4. Praca z grupą
uczniów.

Wybrane techniki pracy z
grupą uczniów.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

8 8

5. Promocja zdrowia na
terenie szkoły – zadania
psychologa.

Zadania psychologa
szkolnego w zakresie
promocji zdrowia.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 5

6. Psychoedukacja w
szkle.

Działania psychoedukacyjne
na rzecz uczniów i rodziców.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

6 6

7. Wsparcie ucznia o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Techniki wykorzystywane we
wspomaganiu uczniów o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

8 8

8. Praca z uczniem
zagrożonym
niedostosowaniem
społecznym.

Techniki wykorzystywane w
pracy z uczniem zagrożonym
niedostosowaniem
społecznym.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

8 6

9. Praca z uczniem
zdolnym. Wspieranie ucznia zdolnego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 8

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych
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Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna obowiązki wynikające ze specyfiki pracy
psychologa szkolnego, także z uwzględnieniem aspektu
etycznego.

wykład aktywność
merytoryczna K_W17

2. Student zna metody i formy pracy psychologa
szkolnego z uczniem, grupą uczniów i z rodzicami.

wykład K_W12

Umiejętności

3. Student potrafi dokonać doboru metod i technik
badań psychologicznych w pracy z dziećmi i młodzieżą
na różnych etapach edukacyjnych. Potrafi zaplanować
pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.

ćwiczenia projekt
K_U12

4. Student potrafi udzielić pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz podejmować działania w zakresie
psychoedukacji i promocji zdrowia.

ćwiczenia projekt
K_U18

Kompetencje społeczne

5. Student ma świadomość uwarunkowań procesu
diagnostycznego.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K15

6. Student ma świadomość etycznych aspektów
podejmowanych działań diagnostycznych i
terapeutycznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie do zajęć. Realizacja projektu grupowego.
Przygotowanie do egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi
4,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Katra G., Sokołowska E., Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, Wolters Kluwer Polska
Sp. z o. o, Warszawa 2010. Mietzel G., Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk 2002. Kołakowski A.,
Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP, Gdańsk 2011. Brophy.J.,
Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002.

B) Uzupełniająca
Brzezińska A., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP,
Gdańsk 2005. Jagieła J., Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny,
Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2004. Jagieła J., Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik
psychologiczny, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia kreatywności w edukacji

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.75

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 5

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 45 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza z psychologii twórczości.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy psychologicznej i pedagogicznej dotyczącej twórczości i kreatywności. Poznanie
uwarunkowań rozwoju zdolności twórczych dzieci i młodzieży w kontekście wykorzystania wiedzy w edukacji uczniów.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Twórczość i
poziomy twórczości.
Teorie postaw
twórczych

Twórczość wybitna i
codzienna. Koncepcje
poziomów twórczości.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 6

2. Bariery rozwoju
kreatywności.

Rodzaje barier i ich
charakterystyka

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

3. Osobowość
twórcza.

Cechy osobowości twórczej.
Twórczość a wiek.

Podające:
Wykład informacyjny 2 5

4. Uwarunkowania
rozwoju twórczości
dzieci i młodzieży.

Dziedziny i swoistość
twórczości dzieci i
młodzieży.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 5

5. Programy
wychowania do
twórczości.

Wybrane programy
wychowania do twórczości.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

6. Metody badań
twórczości.

Podział i charakterystyka
metod badań twórczości.

Podające:
Wykład informacyjny 2 5

7. Zdolności,
uzdolnienia, talent.

Definicje, podział,
charakterystyka.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Metodyka pracy z
dzieckiem zdolnym.

Modele pracy z dzieckiem
zdolnym.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

8 10
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2. Lekcje twórczości w
nauczaniu
zintegrowanym.

Pakiet edukacyjny Żywioły.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

6 8

3. Wspieranie
postawy twórczej
uczniów.

Pakiet edukacyjny Porządek
i Przygoda lekcje twórczości.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

6 8

4. Rozwijanie
twórczego potencjału
uczniów.

Praktyczne metody
kreatywnego nauczania.
Metoda i wyobraźnia.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

10 10

5. Testy twórczości.

Rysunkowy Test Twórczego
Myślenia, Skala Postaw
Twórczych, Test Zdolności
Twórczych, Test Wyobraźni
Twórczej

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

10 10

6. Szkolne inhibitory
twórczości uczniów.

Bariery immanentne -
związane z celami i
zadaniami stawianymi
szkole oraz cechami szkoły
jako instytucji; bariery
związane z treściami oraz
metodami nauczania i
wychowania; bariery
podmiotowe – związane z
osobą nauczyciela i ucznia;
bariery związane z
warunkami szkolnego
środowiska fizycznego
aktywności ucznia.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

5 8

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student posiada wiedzę o uwarunkowaniach
kreatywności uczniów oraz zna programy jej
wspierania.

wykład aktywność
merytoryczna K_W01

2. Student zna metody i sposoby wspierania
kreatywności w przedszkolu i szkole

ćwiczenia K_W04

Umiejętności

3. Student potrafi posługiwać się testami
diagnostycznymi w zakresie kreatywności.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U12

4. Student potrafi zaproponować sposoby wsparcia
rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży.

ćwiczenia projekt K_U15

Kompetencje społeczne

5. Student ma świadomość etycznych aspektów
swojej działalności.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Przygotowanie projektu na podany temat. Praca indywidualna
studenta stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)
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A) Podstawowa
Szmidt, K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007. Szmidt, K.J., Trening kreatywności, Difin,
Gliwice 2013. Uszyńska-Jarmoc, J., Twórcza aktywność dziecka, Trans Humana, Białystok 2003.
Popek, S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wyd UMCS, Lublin 2001.

B) Uzupełniająca Kauffman, J.C., Kreatywność, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011. Szmidt K.J., ABC kreatywności,
Difin, Warszawa 2010.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Dydaktyka z elementami dydaktyki specjalnej

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.76

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 3

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, zgodnie z planem studiów.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi procesu kształcenia
oraz pomoc studentom w krytycznym zrozumieniu zjawisk i prawidłowości charakteryzujących rzeczywistość dydaktyczną
współczesnej szkoły. Celem zajęć jest wskazanie elementów składających się na proces kształcenia wdrożenie do
umiejętności zastosowania wiedzy o roli nauczyciela w nowoczesnej szkole w analizie zagadnień dotyczących praktyki
edukacyjnej oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedmiot ma za zadanie ukazanie studentom
procesualnego charakteru procesu kształcenia, wzajemnych powiązań wszystkich jego elementów zarówno w płaszczyźnie
teoretycznej jak i praktycznej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Dydaktyka jako teoria
kształcenia.
Podstawowe pojęcia
teorii kształcenia

Dydaktyka jako subdyscyplina
pedagogiczna. Podstawowe
pojęcia- nauczanie, uczenie się,
kształcenie. Przedmiot i zadania
współczesnej dydaktyki.
Dydaktyka ogólna a dydaktyki
szczegółowe. Główne nurty
myślenia o edukacji szkolnej i
szkole.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

2. Wartości i cele w
procesie kształcenia.

Pojęcie wartości. Wartości
kształcenia. Cele kształcenia
ogólnego. Związek celów
kształcenia z wartościami.
Operacjonalizacja celów. Zasady
operacjonalizacji. Wykorzystanie
procesu operacjonalizacji dla
planowania działań nauczyciela
na lekcji.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

3. Treści kształcenia.
Układy treści. Proces
kształcenie jako
integracja nauczania i
uczenia się

Układy treści kształcenia. Dobór
treści kształcenia . Rodzaje
programów kształcenia

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

4. Metody kształcenia.

Pojęcie i rozwój metod. Podziały
klasyfikacyjne metod
kształcenia. Funkcje metod
nauczania. Charakterystyka grup
metod nauczania oraz
poszczególnych metod
kształcenia.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 2



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

5. Niepowodzenia
szkolne i dydaktyczne.
Praca z uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Definicja niepowodzenia
szkolnego. Klasyfikacja
niepowodzeń. Cztery fazy
narastania niepowodzeń
szkolnych. Przyczyny
niepowodzeń szkolnych. Praca
wielopoziomowa i
zindywidualizowana z uczniami
wymagającymi wsparcia

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

6 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Modele współczesnej
szkoły: tradycyjny,
humanistyczny,
refleksyjny i
emancypacyjny.
Konstruktywistyczne
podejście do edukacji

Rola nauczyciela w
poszczególnych koncepcajach
współczesnego kształcenia.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

2. Zasady kształcenia.

Praktyczne realizacje zasad
kształcenia. Student potrafi
określić praktyczne
konsekwencje stosowanych
zasad. Prezentacje realizacji
praktycznej poszczególnych
zasad kształcenia na
przykładach.

Podające:
Prelekcja
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

4 2

3. Stosowanie metod
podających,
problemowych,
praktycznych i
waloryzacyjnych w
procesie kształcenia.

Praktyczne realizacje
przykładów metod na materiale
szkolnym. Studenci potrafią
zastosować poszczególne
metody w sposób praktyczny
wykazując ich wady i zalety w
kontekście wieku uczniów,
zakresu tematycznego oraz
spodziewanych efektów
kształcenia

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 2

4. Lekcja jako
podstawowa jednostka
metodyczna.

Budowa lekcji. Toki lekcyjne.
Budowa scenariusza/konspektu
lekcji. Studenci konstruują
poprawny konspekt lekcji z
uwzględnieniem wszystkich
elementów procesu kształcenia.
Struktura lekcji uwzględniająca
nauczanie wielopoziomowe i
pracę indywidualna z uczniem.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem

4 3

5. Formy i zadania
kontroli w procesie
kształcenia.

Ocena zgodna z założeniami
Nowej Podstawy Programowej –
oceniania służące odnalezieniu
mocnych stron ucznia. Ocena
dostosowana do możliwości
uczniów. Ocena opisowa.
Dekalog oceniania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna
Dyskusja
dydaktyczna

4 3

6. Diagnoza ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Metody diagnozowania ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 4

7. Praca z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w klasie.

Metody pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

1. Student ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych
podstaw kształcenia, zna teorie dydaktyczne i
prawidłowości uczenia się. Student identyfikuje problemy
dydaktyki i dobiera prawidłowo argumenty do ich
uzasadnienia podsumowuje przeczytaną literaturę
merytoryczną z zastosowaniem prawidłowego wyjaśniania.

wykład egzamin pisemny

K_W15

Umiejętności

2. Student potrafi wykorzystać teorię kształcenia do
praktycznych działań edukacyjnych, umie opracować
praktyczne rozwiązania i przeprowadzić zajęcia
dydaktyczne. Student posługuje się metodami kształcenia i
samokształcenia do organizowania aktywności
samokształceniowej uczniów.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_U21

Kompetencje społeczne

3. Student dostrzega etyczne wymiary oceniania poprzez
umiejętność stosowania dekalogu oceniania, potrafi
dokonać hierarchizacji wartości edukacyjnych. Student
trafnie umie ocenić indywidualne potrzeby edukacyjne
uczniów z trudnościami w nauce.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_K15

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Indywidualna praca studentów polega na zapoznaniu się z
literaturą podstawową i uzupełniającą. Podczas zajęć aktywnie
biorą udział w dyskusji i prezentacji wiadomości. Studenci
przygotowują praktyczne rozwiązania omawianych zagadnień.
Praca indywidualna studenta stanowi 1,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001 L. Hurło, D. Klus-Stańska,
M.Łojko,(red ) Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków 2009 L. Cohen, L.Manion, K.Morrison,
Wprowadzenie do nauczania. Poznań, 1999 J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli. Płock 2002

B) Uzupełniająca W.Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1995 Sztuka nauczania. Czynności
nauczyciela. Red. K.Kruszewski, Warszawa 1991



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychoterapia

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.54

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zdrowia i klinicznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie studenta z nurtami psychoterapeutycznymi oraz z metodami i technikami oddziaływań psychoterapeutycznych.
Przedstawienie zasad prawidłowego doboru metod psychoterapii oraz czynników warunkujących prawidłowy przebieg
procesu psychoterapii.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Psychoterapia – pojęcia
definicyjne.

Podstawowe pojęcia dotyczące
psychoterapii jako metody
leczenia zaburzeń psychicznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 4

2. Psychopatologia.

Mechanizmy powstawania
zaburzeń psychicznych.
Zaburzenia nastroju,
osobowości, nerwicowe,
seksualne, odżywiania,
zaburzenia psychiczne
występujące u dzieci i
młodzieży, schizofrenia,
zaburzenia typu schizofrenii i
urojeniowe, zaburzenia
psychiczne i zachowania
spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych,
organiczne zaburzenia
psychiczne, nieorganiczne
zaburzenia snu.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

3. Teorie psychoterapii.

Podejścia psychoterapeutyczne:
psychodynamiczne,
behawioralno-poznawcze,
humanistyczne i systemowe.
Aktualny stan badań w
dziedzinie psychoterapii.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

4. Cele psychoterapii.
Właściwe określenie celów
terapii, jako warunek
skuteczności interwencji
terapeutycznej.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 4

5. Proces oddziaływań
psychoterapeutycznych.

Planowanie kolejnych etapów
procesu psychoterapeutycznego.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 4



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

6. Metody i techniki
psychoterapeutyczne.

Metody i techniki stosowane w
psychoterapii. Uwarunkowania
doboru metod i technik
psychoterapeutycznych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Diagnoza
psychologiczna a
psychoterapia.

Znaczenie diagnozy zaburzeń
psychicznych w planowaniu
oddziaływań
psychoterapeutycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 5

2. Strategie postępowania
terapeutycznego.

Uwarunkowania efektywności
postępowania terapeutycznego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

2 4

3. Formy psychoterapii
Formy psychoterapii -
psychoterapia indywidualna,
grupowa, rodzinna i małżeńska.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Metoda sytuacyjna

2 4

4. Metody i techniki
psychoterapeutyczne.

Metody i techniki stosowane w
psychoterapii. Uwarunkowania
doboru metod i technik
psychoterapeutycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

6 10

5. Skuteczność
psychoterapii.

Czynniki warunkujące
skuteczność psychoterapii.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

2 4

6. Relacja terapeutyczna.

Znaczenie relacji terapeuta-
pacjent w procesie
terapeutycznym. Zasady
budowania relacji
psychoterapeuta-pacjent.
Pierwsze spotkanie
diagnostyczne, wywiad,
kontrakt.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

2 4

7. Etyczne i prawne
aspekty psychoterapii.

Kodeks etyki zawodowej
psychoterapeuty. Granice w
psychoterapii. Granice kontaktu
fizycznego, relacji wpływu,
prywatności, współpracy.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Metoda sytuacyjna

2 4

8. Błędy w relacjach
terapeutycznych.

Podstawowe błędy w relacjach
terapeuta-pacjent.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Metoda
przypadków

2 4

9. Metody wspomagające
psychoterapię.

Relaksacja, wizualizacja,
arteterapia – metody
uzupełniające terapię.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem

4 6

10. Efekty psychoterapii.
Uwarunkowania skuteczności
oddziaływań
psychoterapeutycznych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków

2 4



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

11. Superwizja. Superwizja jako forma kontroli
pracy psychoterapeutycznej.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem

2 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna rodzaje zaburzeń psychicznych oraz
współczesne podejścia terapeutyczne. Wie jakie są
uwarunkowania skuteczności procesu
psychoterapeutycznego.

wykład aktywność
merytoryczna K_W15

2. Student zna zasady właściwego doboru metod i technik
oddziaływań psychoterapeutycznych.

wykład aktywność
merytoryczna K_W12

Umiejętności

3. Student potrafi interpretować wyniki przeprowadzonej
diagnozy i zaplanować odpowiedni proces
psychoterapeutyczny pacjenta.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U18

4. Student potrafi budować prawidłową relację terapeutyczną
psychoterapeuta-pacjent.

ćwiczenia analiza przypadku K_U19

Kompetencje społeczne

5. Student kieruje się zasadami etyki zawodowej realizując
wszystkie etapy procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

ćwiczenia projekt K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowywanie się do zajęć i aktywny w nich udział w
oparciu o wskazaną literaturę. Opracowanie projektu na
temat określony przez prowadzącego. Praca indywidualna
studenta wynosi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Prochaska J. O., Norcross J.O., Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Instytut
Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2006. Grzesiuk L.,
Psychoterapia. Teoria, Eneteia, Warszawa 2005. Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii.
Wydanie Nowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014. Kubitsky J., Vademecum psychoterapeuty,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. Knapp H., Komunikacja w terapii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

B) Uzupełniająca
Kępiński A., Poznanie chorego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002. Garfield S. L., Bergin A.
E., Leder S., Psychoterapia i zmiana zachowania: analiza empiryczna, Instytut Psychiatrii i
Neurologii, Warszawa 1990.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wprowadzenie do pedagogiki

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.09

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 3

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 30 0

ćwiczenia 20 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 50 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Brak

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia pedagogiki (m. in. wychowanie, kształcenie, samokształtowanie, nauczanie,
uczenie się), wie jakie kryteria odróżniają naukę od innych form działalności społecznej, wymienia zasady i założenia
Konwencji o Prawach Dziecka, wie jaka problematyka podejmowana jest w ramach wybranych subdyscyplin pedagogiki,
przedstawia założenia wybranych współczesnych prądów i kierunków w pedagogice oraz wyjaśnia warunki efektywnej pracy
nauczyciela. Student potrafi właściwie posługiwać się podstawowymi pojęciami pedagogiki, posiada umiejętność interpretacji
zapisów Konwencji o Prawach Dziecka, poddaje krytycznej ocenie współczesne prądy i kierunki w pedagogice. Ponadto
student nawiązuje właściwe relacje interpersonalne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi korzystając z podstawowej wiedzy na
temat procesów wychowania, kształcenia, nauczania, respektuje zapisy Konwencji o Prawach Dziecka.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Podstawowe pojęcia
pedagogiki.

Etapy rozwoju refleksji
pedagogicznej. Wybrane pojęcia
pedagogiki.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 0

2. Pedagogika jako nauka.

Kryteria odróżniające naukę od
innych form działalności
społecznej. Zadania pedagogiki.
Przesłanki wyjaśniania zjawisk
społecznych składających się na
paradygmaty.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 0

3. Podstawowe składniki
dziedziny pedagogiki -
wychowanie, kształcenie.

Klasyfikacja definicji pojęcia
?wychowanie?. Kształcenie.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 0

4. Podstawowe składniki
dziedziny pedagogiki -
samokształtowanie.

Samokształtowanie jako proces
kierowania własnym rozwojem.
Formy i warunki
samokształtowania. Struktura
procesu samowychowania.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 0

5. Nauki współpracujące z
pedagogiką. Subdyscypliny
pedagogiki.

Obszary współpracy pedagogiki z
innymi naukami.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 0

6. Współczesne prądy i
kierunki pedagogiczne.

Wybrane współczesne prądy i
kierunki pedagogiczne.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

7. Podstawowe kategorie
pedagogiczne.

Warunki realizowania
podmiotowości ucznia. Reguły i
blokady działań twórczych w
szkole.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 1

8. Kompetencje nauczyciela. Rodzaje kompetencji nauczyciela.
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Pedagogika jako nauka o
wychowaniu.

Pojęcie wychowania i jego cechy.
Przedmiot i zadania pedagogiki.
Proces wychowawczy, jego
struktura, właściwości,
dynamika.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

1 2

2. Subdyscypliny
pedagogiki.

Cele, zadania i funkcje. Nowe
doktryny i paradygmaty. Zasady,
metody i formy pracy
opiekuńczo-wychowawczej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

1 2

3. Style i postawy
wychowawcze.

Styl autokratyczny,
demokratyczny, liberalny. Błędy
wychowawcze. Indoktrynacja
systemu edukacyjnego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Metoda projektów

2 2

4. Podstawowe środowiska
wychowawcze.

Rodzina, szkoła, grupa
rówieśnicza i ich wpływ na
wychowanie jednostki.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

1 2

5. Nauczanie i uczenie się w
klasie.

Style nauczania. Cele kształcenia
(rodzaje celów, cele operacyjne).
Strategie nauczania.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

1 2

6. Zawód nauczyciela.

Współczesne tendencje w
kształceniu nauczycieli. Wzór
osobowy, postawa i kunszt
nauczycielski. Sylwetka
nauczyciela ? wychowawcy.
Bariery komunikacyjne w klasie.
Wybrane koncepcje partnerstwa
edukacyjnego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

2 2

7. Planowanie pracy
nauczyciela-wychowawcy.

Rola nauczyciela w procesie
wychowania szkolnego. Sposoby
radzenia sobie z zachowaniami
skrajnie wyzywającymi,
niebezpiecznymi i
destrukcyjnymi. Budowanie
czytelnych komunikatów
przeciwdziałających
nieskutecznej dyscyplinie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

2 2

8. Zapisy Konwencji o
Prawach Dziecka.

Początki inicjatyw na rzecz praw
dziecka. Prawa dziecka w świetle
antypedagogiki. Regulacje
prawne dotyczące ucznia z
niepełnosprawnością.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

1 2
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9. Trudności i
niepowodzenia szkolne.

Zadania nauczyciela w
rozpoznawaniu i likwidowaniu
przyczyn trudności i
niepowodzeń. Syndrom
Nieadekwatnych Osiągnięć
Szkolnych. Umiejętności
terapeutyczne nauczyciela.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Metoda projektów

1 2

10. Rola środowisk
wychowawczych w procesie
wychowania.

Współpraca rodziców ze szkołą,
role pełnione przez rodziców.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Metoda projektów

3 1

11. Instytucje oświatowo-
wychowawcze w Polsce.

Organizacja i funkcjonowanie
instytucji oświatowo-
wychowawczych. Reformy
oświatowe.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

2 1

12. Systemy edukacyjne na
świecie.

Wybrane modele i formy
realizacji szkolnictwa
obowiązkowego na świecie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Programowane:
Z użyciem
komputera

2 1

13. Podsumowanie zajęć. Podsumowanie zajęć.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Podające:
Pogadanka

1 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia pedagogiki
(m. in. wychowanie, kształcenie, samokształtowanie,
nauczanie, uczenie się), wie jakie kryteria odróżniają naukę od
innych form działalności społecznej, wymienia zasady i
założenia Konwencji o Prawach Dziecka, wie jaka problematyka
podejmowana jest w ramach wybranych subdyscyplin
pedagogiki, przedstawia założenia wybranych współczesnych
prądów i kierunków w pedagogice.

wykład egzamin pisemny

K_W01

2. Student wyjaśnia warunki efektywnej pracy
nauczyciela.Student posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym
działalności pedagogicznej, oraz ich prawidłowości i
zakłóceń.Student zna specyfikę środowisk wychowawczych i
zachodzących w nich procesów.

wykład egzamin pisemny

K_W22

Umiejętności

3. Student potrafi właściwie posługiwać się podstawowymi
pojęciami pedagogiki, posiada umiejętność interpretacji
zapisów Konwencji o Prawach Dziecka, potrafi zaklasyfikować
wybrane obszary zainteresowań pedagogiki do określonych
subdyscyplin, poddaje krytycznej ocenie współczesne prądy i
kierunki w pedagogice, posiada refleksyjny stosunek wobec
problemów pedagogiki współczesnej.

ćwiczenia kolokwium

K_U05

Kompetencje społeczne

4. Student wykazuje się wrażliwością etyczną, otwartością,
refleksyjnością oraz postawą prospołeczną.

ćwiczenia kolokwium K_K02
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5. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia roli
zawodowej. Pogłębia swoją wiedzę przez ciągłe dokształcanie
się. Projektuje i wykonuje działania uwzględniając
profesjonalizm jako niezbędny czynnik podnoszący jakość
pracy.

ćwiczenia kolokwium

K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmiotu. Realizowanie
wyznaczonych przez prowadzącego zadań związanych z
treściami programowymi. Praca indywidualna studenta
stanowi 0,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Pedagogika, T. 1 i 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN. Kunowski S., Podstawy
współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie.

B) Uzupełniająca
Pedagogika, T. 1, 2 i 3, red. Śliwerski B., GWP. Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tomaszewska A., Prawo do nauki dziecka
z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli, IMPULS.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Elementy socjoterapii

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.56

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 5

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Posługiwanie się wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, socjologii potrzebną przy rozumieniu i
interpretacji zagadnień socjoterapeutycznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Przyswojenie podstawowych pojęć związanych z zagadnieniem socjoterapii jako formy pomocy pedagogiczno-
psychologicznej, nabycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć.Poznanie istoty socjoterapii, określenie jej miejsca w
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń w zachowaniu i tworzenie działań
naprawczych. Samodzielne projektowanie zajęć socjoterapeutycznych z zachowaniem struktury i realizacją założonych celów.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
problematyki

Omówienie podstawowych pojęć i
zagadnień, które będą poruszane na
zajęciach; przedstawienie socjoterapii,
jako formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3

2. Proces diagnozy w
socjoterapii

Źródła urazów wywołujących problemy
w zachowaniu, rozwiązania
umożliwiające zmianę.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3

3. Techniki pracy z
grupą

Omówienie technik takich jak m.in.
dialog terapeutyczny, psychodrama i
drama, terapia zabawą itd.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3

4. Techniki
relaksacyjne

Zapoznanie słuchaczy z różnymi
formami relaksacji, m.in. techniką
relaksacji Jacobsona, metodą treningu
autogennego Schultza, terapią
psychoruchową Weroniki Sheborne,
muzykoterapii itd.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3

5. Sposoby radzenia
sobie z agresją

Omówienie sposobów eliminowania
negatywnych emocji i zachowań
agresywnych. Budowa poczucia
bezpieczeństwa i wynikającego z niego
odprężenia i wyciszenia. Sposoby
Kształtowania kompetencji społecznych
poprzez ukazywanie konstruktywnych
sposobów rozwiązywania konfliktów i
radzenia sobie z agresją i złością.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3
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6. Metody
arteterapeutyczne i
ich zastosowanie

Wykorzystanie procesu tworzenia do
budzenia wyobraźni, umiejętności
abstrakcyjnego myślenia, umiejętności
pracy w grupie. Sposoby
uplastyczniania, umuzykalniania i
literaturalizowania emocji i uczuć.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3

7. Praca z osobami
współuzależnionymi

Sposoby zmiany sytuacji
współuzależnienia, sposoby wycofania
się z sytuacji oraz negatywne sposoby
przystosowania się do sytuacji
współuzależnienia. Zmiana przekonań
wzmacniających poczucie bezradności,
tendencje autodestrukcyjne, czy
zaprzestanie poszukiwania innych
rozwiązań.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 3

8. Zaliczenie Zaliczenie pisemne przedmiotu.
Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

1 9

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Kompetencje i
kwalifikacje terapeuty

Wykształcenie, doświadczenie,
prowadzenie terapii wg przyjętych
standardów, inne aktywności życiowe
rozwijające kompetencje zawodowe
terapeuty.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 5

2. Style pracy z grupą

Terapeuta jako dostarczyciel pomocy,
nastawienie na rozwój społeczno-
emocjonalny uczestników grupy,
nastawienie na aktywność grupy i jej
potencjał terapeutyczny.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 5

3. Trening
asertywności

Odgrywanie scenek prezentujących
sposoby radzenia sobie z agresją
własną i innych. Miniwykłady, pokazy,
gry psychologiczne.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

3 5

4. Techniki radzenia
sobie ze stresem

Odgrywanie scenek prezentujących
sposoby radzenia sobie ze stresem.
Praca z ciałem.

Praktyczne:
Pokaz 3 5

5. Struktura zajęć
terapeutycznych

Opracowanie głównych etapów
socjoterapii: powstania grupy, realizacji
zaplanowanych celów, przygotowanie
grupy do zakończenia jej
funkcjonowania

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 5

6. Role w grupie
terapeutycznej

Odgrywanie scenek prezentujących role
jakie pełnią uczestnicy grupy
terapeutycznej: lider, błazen, outsider,
dobry uczeń, dobra mama, biedne
dziecko, kozioł ofiarny itd.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

3 5

7. Praca z dziećmi i
młodzieżą

Studium przypadku - odgrywanie
scenek sytuacyjnych

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

3 5

8. Wykorzystanie
socjoterapii w pracy
pedagoga i psychologa
szkolnego

Studium przypadku - odgrywanie
scenek sytuacyjnych

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 5

9. Wykorzystanie
socjoterapii w pracy z
młodzieżą
nieprzystosowaną
społecznie

Studium przypadku - odgrywanie
scenek sytuacyjnych

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 5

10. Wykorzystanie
socjoterapii w
rozwiazywaniu
konfliktów w szkole

Studium przypadku - odgrywanie
scenek sytuacyjnych

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych
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Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student potrafi objaśnić podstawowe pojęcia dotyczące
socjoterapii,objaśnia różnice między psychoterapią, treningiem
interpersonalnym a socjoterapią, potrafi zaproponować
odpowiednio dobrane gry i zabawy dla grupy w celu
wprowadzenia działań psychokorekcyjnych, wyciszających i
odreagowujących emocje.

warsztaty projekt

K_W10

Umiejętności

2. Student potrafi w sposób świadomy budować scenariusze
zajęć socjoterapeutycznych i dobierać odpowiednio dostosowane
do zajęć gry i ćwiczenia, w sposób prawidłowy potrafi
postępować z grupą z która pracuje przy zachowaniu
elastyczności dotyczącej modyfikacji dobranych zadań do
realizacji celu.

warsztaty projekt

K_U14

Kompetencje społeczne

3. Student jest wrażliwy na cierpienie psychiczne i fizyczne
innych ludzi a w szczególności dzieci i młodzieży , jest kreatywny
w podejmowanych dzialaniach na rzecz drugiego człowieka,
wspiera wszystkich członków grupy w dążeniu do osiągnięcia
celu.

warsztaty projekt

K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Obecność i aktywne uczestniczenie na zajęciach,
opracowanie cyklu zajęć socjoterapeutycznych,
samodzielne przeprowadzenie ćwiczeń w grupie. Praca
indywidualna studenta wynosi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Sawicka K., Socjoterapia, Warszawa1992 Strzemieczny J., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i
młodzieży, Warszawa 1993 Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1973 Sobolewska
Z.,Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - zasady projektowania., Warszawa 1993

B) Uzupełniająca Vopel K., Gry i zabawy interakcyjne, Kielce 2012 Stallard P., Czujesz tak. jak myślisz, Poznań 2007
Ballard R., Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne, Warszawa 1988
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Emisja i higiena głosu

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.77

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 2

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowe wiadomości z fonetyki języka polskiego.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności operowania głosem w mowie zgodnie z zasadami prawidłowej emisji głosu.
Poznanie zasad higieny głosu i profilaktyki chorób zawodowych narządu głosu u nauczycieli.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Warunki
prawidłowej
emisji głosu.

Warunki powstawania dźwięku. Teorie
powstawania głosu ludzkiego. Budowa
i funkcje aparatu głosowego: układ
oddechowy, krtań, nasada.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Eksponujące:
Film

2 3

2. Ćwiczenia
oddechowe

Ćwiczenia relaksacyjne – nabycie
umiejętności świadomego rozluźniania
mięśni, pogłębiania wdechu,
stabilizacji oddechowej. Wykształcenie
prawidłowej postawy ciała podczas
emitowania głosu , ćwiczenia oddechu
żebrowo-przeponowego. Ćwiczenia na
opanowanie techniki umiejętnego
gospodarowania wydechem. Technika
podparcia oddechowego.

Praktyczne:
Pokaz
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 3

3. Fonacja i
rezonans -
ćwiczenia
fonacyjne

Ćwiczenia koordynacji oddechowo –
fonacyjnej- kształcenie umiejętności
operowania głosem na podparciu
oddechowym. Ćwiczenia miękkiego
nastawienia głosowego, ćwiczenia na
wyprowadzanie głosu do pozycji
przedniej. Ćwiczenia rezonacyjne –
wykształcenie umiejętności
wzmacniania głosu w rezonatorach.
Ćwiczenia na średnicę głosową.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 3

4. Artykulacja –
ćwiczenia
wyrazistości
wymowy

Prawidła artykulacji w języku polskim.
Akcent wewnątrzwyrazowy. Ćwiczenia
wyrazistości wymowy- nabycie
umiejętności prawidłowego,
starannego, wyrazistego wymawiania.
Ćwiczenia sprawnościowe narządów
artykulacyjnych. Łamańce językowe

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 3
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5. Technika
mówienia

Podstawy sztuki żywego słowa. Akcent
wewnątrzzdaniowy, intonacja,
dynamika głosu, pauzowanie.
Ćwiczenia na umiejętne przekazywanie
treści – wykształcenie odpowiedniej
interpretacji tekstu. Techniki
opanowywania tremy.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 4

6. Higiena głosu i
profilaktyka
chorób narządu
głosu

Warunki pracy głosem w zawodzie
nauczyciela. Zasady higieny aparatu
głosowego. Choroby narządu głosu i
ich profilaktyka. Aspekty prawne
chorób zawodowych narządu głosu u
nauczycieli.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Słuchacz ma elementarna wiedzę o zasadach
prawidłowego wykorzystania narządu mowy w trakcie
wykonywania zadań zawodowych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W20

Umiejętności

2. Słuchacz analizuje działania własne i wskazuje obszary
pracy zawodowej wymagające zmian w zakresie
posługiwania się narządem mowy. Obserwuje sytuacje
pedagogiczne i rozwija własne umiejętności w zakresie
prawidłowego posługiwania się narządem mowy. Posiada
wykształcone nawyki posługiwania się narządem mowy:
świadomie operuje głosem, potrafi oddychać torem
żebrowo-przeponowym, potrafi stosować podparcie
oddechowe, potrafi wzmacniać głos w rezonatorach,
umiejscawiać głos w pozycji przedniej, mówić średnicą
głosową, prawidłowo artykułować i akcentować.

ćwiczenia autoprezentacja

K_U21

Kompetencje społeczne

3. Słuchacz ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie emisji i higieny głosu, rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia się i dokształcania oraz
rozwoju osobowego, doskonali umiejętności , dokonuje
samooceny. Ma świadomość obciążenia narządu głosu w
zawodzie nauczyciela i konsekwencji chorób zawodowych w
tym zawodzie docenia znaczenie znajomości zasad higieny
głosu i prawidłowej techniki emisji głosu dla zdrowia
nauczycieli w ich pracy zawodowej. Jest chętny do
uświadamiania innych nauczycieli o konieczności szkolenia
głosu i utrzymywania go w należytej kondycji, dba o
środowisko pracy nauczyciela zwalczając hałas, nałogowe
palenie papierosów, picie mocnej kawy i herbaty,
propagując zdrowy i higieniczny sposób pracy w szkole.

ćwiczenia autoprezentacja

K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Słuchacz powinien zapoznać się z poleconą literaturą
przedmiotu oraz samodzielnie wykonywać ćwiczenia
realizowane na zajęciach w celu opanowania nawyków
zgodnych prawidłową techniką emisji głosu. Praca indywidualna
studenta stanowi 0,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2003. 2. Toczyska B, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji
dobrego mówienia, Gdańsk 2007. 3. Przybysz-Piwko M., Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia,
Warszawa 2006.

B) Uzupełniająca
1. Łastik A., Poznaj swój głos... twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa 2002. 2. Toczyska B.,
Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000. 3. Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.
4. Weller S., Oddech który leczy, Gdańsk 2003.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Doradztwo zawodowe

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.79

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 3

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii (szczególnie: rozwojowej, osobowości i różnic indywidualnych) oraz pedagogiki.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student zdobędzie wiedzę z zakresu: - etapów w rozwoju zawodowego, - roli szkolnego doradztwa zawodowego, -
poradnictwa zawodowego wg Standardów w Rynku Pracy, - podstawowych pojęć z zakresu poradnictwa zawodowego, -
narzędzi pracy doradcy zawodowego. Student zdobędzie umiejętność diagnozowania potrzeb klienta, planowania,
doradzania.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Poradnictwo i
doradztwo zawodowe.

Historia doradztwa
zawodowego. Definicje
doradztwa zawodowego.

Podające:
Wykład informacyjny 2 2

2. Współczesne
stanowiska i teorie
wyboru zawodu i
rozwoju zawodowego.

Teorie J. L. Hollanda, A. Roe,
D. Supera.

Podające:
Wykład informacyjny 2 2

3. System doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

System doradztwa i
poradnictwa zawodowego w
Polsce i na świecie. Rola i
zadania Urzędów pracy w
doradztwie zawodowym.

Podające:
Wykład informacyjny 2 2

4. Doradca zawodowy.
Rola i zadania doradcy
zawodowego w
kształtowaniu ścieżki
zawodowej ludzi dorosłych.

Podające:
Wykład informacyjny 2 2

5. Etapy rozwoju
zawodowego
człowieka.

Okres preorientacji
zawodowej. Okres orientacji
zawodowej. Okres szkolnego
uczenia się zawodu. Praca
zawodowa. Okres
reminiscencji - emerytura.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 2

6. Szkolny doradca
zawodowy.

Obszar, zakres działania,
cele i zadania, analiza
działalności szkolnego
doradcy zawodowego.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Kompetencje
diagnostyczne
doradcy zawodowego.

Kwalifikacje a kompetencje
diagnostyczne.
Diagnostyczne role doradcy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 2

2. Rozmowa doradcza.
Bariery
komunikacyjne.

Cechy osobiste doradcy.
Podstawowe reguły pracy
doradczej. Procedury
udzielania porady. Źródła
barier komunikacyjnych i
sposoby zapobiegania i
przezwyciężania ich
powstawaniu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Metoda przypadków

4 3

3. Narzędzia pracy
doradcy zawodowego.

Wywiad, testy kompetencji,
IPD.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 3

4. Elementy
rozpoznania
diagnostycznego.

Preferencje i
zainteresowania
diagnostyczne: cechy
charakteru, uzdolnienia,
przekonania poznawcze,
aspiracje, postawy, wartości,
wiedza, style uczenia się.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 2

5. Rozpoznawanie
predyspozycji i
zainteresowań-

Planowanie kariery i
rozpoznawanie
predyspozycji zawodowych w
zależności od etapu rozwoju.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 3

6. Poradnictwo
grupowe.

Procesy i ich dynamika.
Tworzenie scenariuszy
grupowych sesji doradztwa
zawodowego.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 2

7. Planowanie karier
zawodowych.

Skuteczne metody
planowania i zarządzania
karierą zawodową.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna system doradztwa i poradnictwa
zawodowego.

ćwiczenia prezentacja tematu K_W20

2. Student zna metody diagnozy predyspozycji
zawodowych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W15

Umiejętności

3. Student potrafi w oparciu o teorie psychologiczne
interpretować zachowania osób diagnozowanych.

ćwiczenia prezentacja tematu K_U07

4. Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces
diagnostyczny.

ćwiczenia analiza przypadku K_U12

Kompetencje społeczne
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5. Student ma świadomość etycznych aspektów
prowadzenia działalności zawodowej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Student przygotowuje i prezentuje przygotowaną przez siebie pracę
na uzgodniony z wykładowcą temat. Praca indywidualna studenta
stanowi 1,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Lelińska, K.. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. OHP, Warszawa 2006. Bańka A. Psychologiczne
doradztwo karier. PRINT -B, Poznań, 2007. "Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy
zawodowego", wyd. MPiPS, nr 49, 50, 2011. Paszkowska Rogacz A., Doradztwo zawodowe w
systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej KOWEZiU, Warszawa 2001.

B) Uzupełniająca
Wojtasik B., Doradca zawodu - studium teoretyczne z zakresu poradnictw, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1993. Fiała U., Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w
gimnazjum. eMPi2, Poznań 2009.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Pierwsza pomoc

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.13

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 2

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

warsztaty 10 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 10 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

student powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach losowych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student podczas zajęć nauczy się rozpoznawać stany zagrożenia życia i zdrowia, prawidłowo wzywać służby ratownicze,
podejmować odpowiednie czynności niwelujące negatywne skutki zdarzenia i wykonać podstawowe zabiegi ratunkowe.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: warsztaty

1. Podstawowe
zasady udzielania
pierwszej pomocy.
Pozycja boczna
bezpieczna.
Zachorowania.

Uregulowania prawne,
zasady wzywania służb
ratowniczych, zasady
bezpieczeństwa, pozycja
boczna ustalona,
postępowanie w różnego
typu zachorowaniach.

Eksponujące:
Ekspozycja
Programowane:
Z użyciem komputera
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Metoda sytuacyjna
Praktyczne:
Pokaz
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 6

2. Zatrucia.
Resuscytacja
krążeniowa
oddechowa.

Ćwiczenia z R.K.O., rodzaje
i postępowanie w
zatruciach.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Metoda przypadków
Inscenizacja
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 8

3. Postępowanie w
nagłych
przypadkach.

Oparzenia, zadławienie,
skład oraz właściwe
wykorzystanie środków
znajdujących się w
apteczce pierwszej
pomocy. R.K.O.+ A.E.D.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna
Praktyczne:
Pokaz

3 8
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4. Urazy.

Wypadki komunikacyjne,
urazy kręgosłupa,
krwotoki, urazy kostno-
stawowe, ewakuacja
poszkodowanego z
pojazdu.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Inscenizacja
Metoda przypadków
Programowane:
Z użyciem komputera

2 9

5. Zaliczenie. Losowanie trzech pytań. : 1 9

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student definiuje,rozróżnia i rozpoznaje stany
zagrożenia życia i zdrowia

warsztaty egzamin ustny K_W01

2. Student opisuje i potrafi scharakteryzować
czynności ratujące życie.

warsztaty egzamin ustny K_W13

Umiejętności

3. Student potrafi wykonywać podstawowe zabiegi
ratujące życie, wykorzystywać nabyte
umiejętności w praktyce.

warsztaty analiza przypadku
K_U18

4. Student potrafi rozdzielić zadania i
porządkować kolejność ich wykonania.

warsztaty analiza przypadku K_U14

Kompetencje społeczne

5. Student ma świadomość znaczenia zachowania
się w sposób profesjonalny i etyczny, zwłaszcza w
sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

warsztaty aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Uporządkowywanie i pogłębianie zdobytej wiedzy, rozwiązywanie
przedstawionych problemów, nabywanie umiejętności praktycznych
postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Praca indywidualna
studenta wynosi 1,4 pkt ECTS

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Juliusz Jakubaszko," ABC Resuscytacji", Górnicki, Wrocław 2006 Europejska Rada Resuscytacji
Wytyczne 2010 ERC, wydawnictwo PANDIT Kraków Peter Sefrin, Rajner Schua, "Postępowanie w
nagłych zagrożeniach zdrowotnych", Wrocław 2007

B) Uzupełniająca David Skinner, Peter Driscoll, Richard Earlam," ABC postępowania w urazach" Wrocław 2007
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Interwencja kryzysowa

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.60

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw psychologii, psychologii zaburzeń oraz pomocy psychologicznej.
Powinien także posługiwać się terminologią z zakresu psychologii zaburzeń.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Studenci poznają na zajęciach zarówno podstawowe terminy, jak i przepisy odnoszące się do szeroko pojętych sytuacji
kryzysu psychologicznego. Celem zajęć jest nie tylko dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu kryzysu psychologicznego
oraz interwencji kryzysowej, jak również wyposażenie studentów w umiejętności stosowania wsparcia ofierze wydarzenia
traumatycznego (np. straty, przemocy, napaści seksualnej).

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
interwencji
kryzysowej -
podstawowe pojęcia

Definicja kryzysu, klasyfikacja
rodzajowa kryzysu
psychologicznego, podstawowe
modele interwencji kryzysowej.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Wykład informacyjny

3 7

2. Założenia
interwencji
kryzysowej.

Rozpoznanie i próba oceny
stopnia natężenia kryzysu.
Techniki i strategie działania.
Fazy postępowania w
interwencji kryzysowej w
wybranych modelach
interwencji.

Podające:
Wykład informacyjny
Opis

2 4

3. Rola i zadania
interwenta
kryzysowego

Wymagania, cechy i
umiejętności interwenta
kryzysowego. Zadania
interwenta. Rodzaje ryzyka w
procesie interwencji.
Profilaktyka wypalenia
zawodowego.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Wykład problemowy

2 3

4. Interwencja
kryzysowa w sytuacji
zachowań
samobójczych

Cele i formy interwencji.
Diagnoza i wsparcie rodziny.
Działania profilaktyczne w
zakresie samobójstw.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 3

5. Postępowanie
interwencyjne w
sytuacji napaści i
przemocy seksualnej.

Interwencja wobec ofiar
przemocy(kobiet, dzieci,
partnera). Postępowanie wobec
sprawców przemocy seksualnej.
Praca z ofiarą gwałtu i z rodziną
ofiary.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 3
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6. Interwencja
kryzysowa w sytuacji
straty osobistej,
śmierci i żałoby.

Czynniki wpływające na
przebieg żałoby. Interwencja we
wczesnym okresie żałoby.
Interwencja wobec osoby
niepogodzonej ze stratą.
Wsparcie rodziny dotkniętej
żałobą.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Wykład problemowy

2 3

7. Postępowanie
interwencyjne w
kyzysie
środowiskowym.

Psychologiczne skutki katastrof
i kataklizmów. Typowe reakcje w
obliczu katastrofy. Zasady
interwencji i zagrożenia dla
interwentów.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Kryzys a
interwencja
kryzysowa.

Różnice w definiowaniu pojęć:
kryzys i interwencja kryzysowa.
Objawy kryzysu. Dynamika ,
związek ze stresem i
wydarzeniem krytycznym.
Reakcje na stres.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3

2. Diagnoza i ocena w
interwencji
kryzysowej.

Natężenie kryzysu.
Funkcjonowanie klienta. Sposób
radzenia sobie klienta z
trudnościami. Rodzaje systemów
wsparcia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 2

3. Rola komunikacji w
interwencji
kryzysowej.

Aktywne słuchanie. Sposoby
formułowania i zadawania
pytań. Budowanie atmosfery i
zaufania. Pożądane cechy
osobowościowe interwenta.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3

4. Postępowanie w
interwencji
kryzysowej.

Autorytatywność. Współpraca.
Inne rodzaje działania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Gry dydaktyczne

2 3

5. Psychologiczne,
zdrowotne i
społeczne skutki
wydarzeń
traumatycznych.

Stres pourazowy - jego objawy i
przebieg. Mechanizmy stresu
pourazowego. Zespół stresu
potraumatycznego. Ostry stres
pourazowy.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 6

6. Podstawowe
założenia pomocy
psychologicznej.

Koncentracja na wsparciu.
Edukacja w zakresie
poszczególnych etapów reakcji
potraumatycznej. Działania
nastawione na radzenie sobie z
objawami reakcji
potraumatycznej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 3

7. Działania
skierowane na
przezwyciężanie
skutków traumy

Techniki i metody odreagowania
energii stresowej. Leczenie
zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Dyskusja dydaktyczna

2 4

8. Mechanizmy
doświadczania
straty.

Reakcje i procesy doświadczane
przez osoby dotknięte stratą.
Mechanizmy radzenia sobie ze
stratą.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

9. Etapy przebiegu
procesu żałoby.

Przejawy żałoby. Etapy żałoby.
Żałoba antycypacyjna.
Nietypowy przebieg żałoby.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 8

10. Przemoc jako
źródło kryzysu.

Pojęcia: przemoc, sprawca
przemocy, ofiara przemocy.
Przemoc w rodzinie, w szkole, w
relacjach z partnerem.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Inscenizacja

2 2
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11. Przemoc
seksualna wobec
dzieci.

Sytuacje molestowania
seksualnego. Sprawcy. Zasady
postępowania z ofiarami
molestowania.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 2

12. Indywidualny
plan wsparcia dla
osób wymagających
interwencji
kryzysowej.

Etapy budowania
indywidualnego planu wsparcia.
Zastosowanie zasad interwencji
kryzysowej.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Praktyczne:
Metoda projektów

5 15

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student definiuje i klasyfikuje rodzaje kryzysów
psychologicznych.

wykład kolokwium K_W09

2. Student zna modele interwencji kryzysowej, jej
zasady oraz metody interwencji kryzysowej, adekwatne
do rodzaju sytuacji kryzysowej.

wykład kolokwium
K_W12

Umiejętności

3. Potrafi określić przebieg i natężenie kryzysu oraz
ocenić zachowanie klienta

ćwiczenia projekt K_U09

4. Stosuje zasady aktywnego słuchania podczas
rozmowy z klientem

ćwiczenia prezentacja tematu K_U19

5. Potrafi opracować plan pracy z osobą w kryzysie. ćwiczenia projekt K_U18

Kompetencje społeczne

6. W pracy z klientem kieruje się zasadami etyki i
odnosi się do niego z szacunkiem. K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Student powinien zapoznać się z proponowaną literatura,
opracować projekt w ramach współpracy zespołowej i przygotować
się do ustnej prezentacji, Ponadto powinien analizować wskazane
przez prowadzącego zajęcia przypadki, przygotować się do
pisemnego zaliczenia przedmiotu. Praca indywidualna studenta
wynosi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1. Doświadczenie kryzysu szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń. Wawak-Sobierajska B. Gdańsk, 2004 r.
2. Interwencja kryzysowa Greenstone J. Leviton Sharon C. , GWP, Gdańsk 2004 r. 3.Oblicze kryzysu
psychologicznego i pracy interwencyjnej, Kubacka-Jasiecka D. ,Kraków 1997 r. 4. Przemoc. Uraz
psychiczny i powrót do równowagi, Lewis Herman J., Gdańsk 1998 r 5. James R.K., Gilliand B.E.,
Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię, Wyd. PARPA,
Warszawa 2005 r.

B) Uzupełniająca
1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy z 10 czerwca 2010 r. 2. Świat ludzkich kryzysów Płużek R.
Kraków 2006 r. 3. Badura -Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja
kryzysowa i psychoterapia, Wyd. UJ, Kraków 2000 r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Praktyka

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.83

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 8

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia edukacyjna Semestr: 7 i 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

praktyka 300 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 300 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość rodzajów diagnozy psychologicznej i etapów procesu diagnostycznego, wiedza na temat organizacji i zadań
pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Podstawowe umiejętności związane z nawiązaniem kontaktu z dzieckiem i
nastolatkiem, prowadzeniem krótkiej obserwacji i wywiadu psychologicznego, obliczeniem wyników poznanych testów
psychologicznych i odniesieniem ich do norm.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z zadaniami i specyfiką pracy psychologów w placówkach oświatowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: praktyka

1. Akty prawne regulujące
funkcjonowanie
szkoły/przedszkola.

Poznanie podstaw prawnych
funkcjonowania placówki,
organizacji pracy, pracowników,
uczestników procesów
pedagogicznych
szkoły/przedszkola oraz
prowadzonej dokumentacji.

Praktyczne:
Analiza tekstu 25

2. Obserwacja zajęć.

Obserwowanie różnych form
zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych, świetlicowych.
Udział w konsultacjach z
pedagogiem, psychologiem.
Obserwacja sposobu
komunikowania się nauczyciela
z rodzicami, uczniami, sposobu
aktywizowania i
dyscyplinowania uczniów.
Obserwacja organizacji
przestrzeni w klasie i
podejmowanych praktyk na
rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

90
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3. Współdziałanie z
opiekunem praktyk.

Zapoznanie się z planem
opiekuńczo - wychowawczym
danej klasy/grupy
przedszkolnej. Współudział w
sprawowaniu opieki i nadzoru
nad grupą oraz zapewnienie
bezpieczeństwa. Planowanie,
organizowanie i prowadzenie
działań wychowawczych
wynikających z zastanej
sytuacji. Współudział w
podejmowaniu działań na rzecz
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

70

4. Pełnienie roli
psychologa/pedagoga.

Diagnoza sytuacji
wychowawczej grupy, pozycji
jednostki w grupie.
Samodzielne planowanie i
prowadzenie działań
opiekuńczo - wychowawczych
wobec grupy i poszczególnych
wychowanków. Organizowanie
aktywności wychowanków ze
zwróceniem uwagi na
współdziałanie i integrację
grupy. Podejmowanie działań
profilaktycznych,
interwencyjnych w sytuacjach
konfliktu, zagrożenia
bezpieczeństwa,
nieprzestrzegania
obowiązujących zasad opartych
na samodzielnie opracowanych
scenariuszach.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

85

5. Analiza i interpretacja
zaobserwowanych albo
doświadczonych sytuacji i
zdarzeń pedagogicznych i
psychologicznych.

Prowadzenie dokumentacji
praktyki. Konfrontowanie
zdobytej wiedzy teoretycznej z
praktyką. Analiza SWOT.
Omówienie z opiekunem
praktyk obserwowanych i
prowadzonych zajęć. Ewaluacja
praktyki. Dzielenie się swoimi
doświadczeniami ze studentami
w grupie.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

30

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna założenia i zasady konstrukcji narzędzi
psychometrycznych wykorzystywanych w diagnozie procesów
poznawczych, emocji, motywacji i zachowania.

praktyka aktywność
merytoryczna K_W07

2. Zna osiowe objawy najczęstszych zaburzeń zdrowia
psychicznego u dzieci i młodzieży, wie jakie kompetencje
powinna posiadać osoba diagnozująca te zaburzenia.

praktyka aktywność
merytoryczna K_W11

3. Potrafi krótko scharakteryzować etapy procesu
diagnostycznego dziecka i nastolatka oraz dostępne formy
pomocy psychologicznej.

praktyka aktywność
merytoryczna K_W12

Umiejętności

4. Potrafi przeprowadzić obserwację dziecka i nastolatka
podczas zajęć w Placówce oraz zinterpretować ich
zachowania w kontekście teorii różnic indywidualnych oraz
psychologii emocji i motywacji.

praktyka aktywność
merytoryczna K_U07

5. Potrafi przeprowadzić fragment procesu diagnostycznego
dziecka i nastolatka z użyciem narzędzi wykorzystywanych w
diagnozie rozwoju poznawczego, emocjonalnego lub
społecznego.

praktyka aktywność
merytoryczna K_U12
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6. Na podstawie obserwacji rozmowy dziecka z psychologiem
lub przeprowadzonego z nim krótkiego wywiadu potrafi
scharakteryzować jego mocne strony i trudności oraz
zaproponować kierunki pomocy.

praktyka analiza przypadku
K_U18

Kompetencje społeczne

7. Jest świadomy kompetencji i uprawnień, jakie winien
posiadać psycholog stosujący narzędzia psychometryczne
oraz wybrane techniki pomocy.

praktyka aktywność
merytoryczna K_K03

8. Aktywnie poszukuje możliwości dokształcania się i
zdobywania doświadczeń zawodowych podczas kursów,
praktyk i staży oraz działalności wolontariackiej na rzecz
lokalnego środowiska.

praktyka aktywność
merytoryczna K_K09

9. W kontakcie w klientami Placówki zachowuje się
profesjonalnie, z zachowaniem standardów etyki zawodowej.

praktyka aktywność
merytoryczna K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Obecność na praktyce, uzupełniony dziennik praktyk, dwa
projekty indywidualne (raport z obserwacji dziecka / grupy i
scenariusz zajęć rozwijających, raport z fragmentu procesu
diagnostycznego i wywiadu psychologicznego.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

B) Uzupełniająca
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Praktyka

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.82

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 8

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 7 i 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

praktyka 300 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 300 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych. Umie posługiwać się wybranymi testami psychologicznymi.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem praktyk zawodowych jest: 1) przygotowanie studentów do pracy psychologicznej w instytucjach o charakterze
klinicznym, takich jak: dzienne i stacjonarne oddziały psychiatryczne; poradnie leczenia uzależnień i inne ośrodki leczenia
odwykowego; poradnie zdrowia psychicznego; oddziały neurologiczne, inne oddziały szpitalne zatrudniające psychologa,
ośrodki interwencji kryzysowej czy ośrodki psychoterapii. A więc w placówkach zdrowia i innych instytucjach specjalizujących
się w: diagnozie i/lub leczeniu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, uzależnień, uszkodzeń neurologicznych lub
interwencji kryzysowej albo leczeniu chorób somatycznych, które to leczenie wymaga dodatkowo pomocy psychologicznej, 2)
zapoznanie studentów z zadaniami i organizacją pracy psychologa klinicznego w powyższych instytucjach, 3) umożliwienie
studentom uzyskania orientacji w zakresie specyfiki pracy psychologa klinicznego w różnych instytucjach, co ułatwi im wybór
drogi zawodowej oraz wybór kursów doskonalących kompetencje zawodowe, pokaże możliwości praktycznego wykorzystania
wiedzy uzyskiwanej podczas studiów oraz umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego cennego dla zdobycia pracy we
własnym zawodzie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: praktyka

1. Sposób
funkcjonowania
instytucji.

Wieloaspektowe poznanie
sposobu funkcjonowania
instytucji zatrudniających
psychologów klinicznych
(dzienne i stacjonarne
oddziały psychiatryczne,
poradnie leczenia uzależnień
i inne ośrodki leczenia
odwykowego, poradnie
zdrowia psychicznego,
oddziały neurologiczne, inne
oddziały szpitalne
zatrudniające psychologa,
ośrodki interwencji
kryzysowej, ośrodki
psychoterapii.

Praktyczne:
Pokaz 25
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2. Realizacja zadań.

Nauka praktycznej realizacji
takich zadań psychologa
klinicznego jak: diagnoza
psychologiczna, rozmowy z
pacjentami, pisanie opinii
psychologicznych,
formułowanie planów
psychoterapii, prowadzenie
psychoterapii, prowadzenie
terapii zajęciowej czy terapii
przez sztukę, rozmowy z
rodzinami pacjentów,
edukacja pacjentów i ich
rodzin, praca nad
zmotywowaniem pacjenta do
podjęcia leczenia.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

90

3. Metody pracy.

Obserwacja stosowanych
metod pracy, procedur
organizacyjnych, podziału
kompetencji, planowania
pracy i systemu kontroli w
placówce.

Praktyczne:
Pokaz 70

4. Kontakt z
pacjentem.

Doświadczanie
bezpośrednich kontaktów z
pacjentami.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

85

5. Współpraca z
personelem.

Współpraca z lekarzami,
personelem medycznym i
innymi psychologami.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

30

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna specyfikę pracy i zadania psychologa
klinicznego w takich instytucjach jak: dzienne i
stacjonarne oddziały psychiatryczne; poradnie
leczenia uzależnień i inne ośrodki leczenia
odwykowego; poradnie zdrowia psychicznego;
oddziały neurologiczne, inne oddziały szpitalne
zatrudniające psychologa, ośrodki interwencji
kryzysowej czy ośrodki psychoterapii. A więc w
placówkach zdrowia i innych instytucjach
specjalizujących się w: diagnozie i/lub leczeniu
zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania,
uzależnień, uszkodzeń neurologicznych lub
interwencji kryzysowej.

praktyka sprawozdanie

K_W11

2. Zna różne metody psychoterapii. praktyka wywiad K_W12

3. Zna objawy poszczególnych zaburzeń
psychicznych

praktyka sprawozdanie K_W11

Umiejętności

4. Potrafi diagnozować pacjentów (diagnoza
psychologiczna i neuropsychologiczna), posługując
się metodą wywiadu i testami psychologicznymi.

praktyka sprawozdanie
K_U12

5. Potrafi nawiązywać kontakt oraz przeprowadzać
rozmowy z pacjentami oraz ich rodzinami.

praktyka sprawozdanie K_U18

6. Potrafi prowadzić zajęcia edukacyjne dla
pacjentów oraz ich rodzin.

praktyka sprawozdanie K_U21

7. Potrafi napisać opinię psychologiczną. praktyka raport K_U12

Kompetencje społeczne

8. Potrafi współpracować w teamie (w tym potrafi
współpracować z lekarzami, innymi psychologami,
personelem medycznym i rozumie konieczność
superwizji).

praktyka sprawozdanie
K_K13
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9. Potrafi zaplanować własną ścieżkę zawodową
(dalsze kształcenie i wybór instytucji, w której
podejmie pracę po ukończeniu studiów).

praktyka sprawozdanie
K_K09

10. Rozumie konieczność współpracy z innymi
instytucjami pomocowi (w zakresie pomocy
pacjentom).

praktyka sprawozdanie
K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Aktywna obserwacja zadań realizowanych przez psychologów
zatrudnionych w instytucjach, w których odbywają się praktyki: -
omawianie obserwowanych sytuacji, - rozmowy z psychologami
zatrudnionymi w danej instytucji, - udział w realizacji zadań
przeznaczonych dla psychologów (jako członek zespołu lub pod
superwizją): diagnoza psychologiczna, rozmowy z pacjentami, pisanie
opinii psychologicznych, formułowanie planów psychoterapii,
prowadzenie psychoterapii, prowadzenie terapii zajęciowej czy terapii
przez sztukę, rozmowy z rodzinami pacjentów, edukacja pacjentów i
ich rodzin, praca nad zmotywowaniem pacjenta do podjęcia leczenia, -
pisanie sprawozdań i innych prac pisemnych związanych z realizacją
powyższych zadań, - udział w zebraniach personelu placówki, -
omawianie i analiza zdobywanych doświadczeń z psychologiem
prowadzącym praktyki.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Kaplan H., Sadock B.(1998). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner. Sęk H. (red).(1993).
Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania. ICD-10. IPiN Kraków &#8211; Warszawa 1997 (lub polskie wydanie ICD-11 albo kolejnych
wersji ICD) Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenham D. L.(2003). Psychopatologia. Warszawa: Zysk i
S-ka.

B) Uzupełniająca

Czabała C. (red.) (2000), Zdrowie psychiczne, zagrożenia i promocja, Warszawa: Instytut Psychiatrii i
Neurologii. Heszen, I., Sęk. H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kubacka-Jasiecka D. (2010), Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa:
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grzesiuk L. (red.) (1995), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska,
techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. Czabała J. Cz. (1997),
Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. Grzesiuk L. (red.) (1995),
Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo naukowe
PWN. Thomä H., Kächele H. (1996). Podręcznik terapii psychoanalitycznej. Warszawa: pracownia
Testów Psychologicznych PTP. Scully J. H. (2003). Psychiatria. Wrocław: Urban & Partner. Meyer R.
(2003). Psychopatologia. Warszawa: GWP.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Praktyka

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.81

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 12

Rok : 2 i 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3 i 4, 5 i 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

praktyka 500 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 500 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z kierunkiem Psychologia.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz kształtowanie umiejętności właściwych dla kierunku studiów. Wieloaspektowe
zapoznanie się z profilem działania podmiotu przyjmującego studenta na praktykę, poznanie specyfiki pracy środowiska
zawodowego psychologa.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: praktyka

1. Akty prawne
regulujące
funkcjonowanie
instytucji.

Poznanie aktów prawnych
związanych z
funkcjonowaniem
instytucji oraz
prowadzonej
dokumentacji.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

40

2. Obserwacja
wykonywanych zadań.

Obserwowanie
podstawowych czynności
wykonywanych przez
psychologa.

Praktyczne:
Pokaz
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

140

3. Współdziałanie z
opiekunem praktyk.

Praktyczna nauka
wykonywania
podstawowych czynności
pod nadzorem opiekuna
praktyk związanych ze
specyfiką pracy
psychologa.

Praktyczne:
Pokaz
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

140

4. Samodzielne
wykonywanie zadań.

Samodzielne wykonywanie
czynności związanych ze
specyfiką pracy
psychologa.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

140

5. Analiza i
interpretacja
zaobserwowanych albo
doświadczonych
sytuacji i zdarzeń.

Prowadzenie
dokumentacji praktyki.
Konfrontowanie zdobytej
wiedzy teoretycznej z
praktyką. Analiza SWOT.
Omówienie z opiekunem
praktyk obserwowanych i
wykonywanych czynności.
Ewaluacja praktyki.
Dzielenie się swoimi
doświadczeniami ze
studentami w grupie.

Praktyczne:
Pokaz 40
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D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student posiada wiedzę na temat organizacji i
funkcjonowania instytucji. Zna podstawową
dokumentację instytucji.

praktyka aktywność
merytoryczna K_W12

Umiejętności

2. Student potrafi analizować zaobserwowane w
trakcie praktyki zjawiska społeczne zachodzące w
instytucji.

praktyka aktywność
merytoryczna K_U07

3. Student określa rodzaj danego problemu natury
emocjonalnej, potrafi wskazać na jego przyczynę,
potrafi ocenić skutki.

praktyka aktywność
merytoryczna K_U09

Kompetencje społeczne

4. Student prezentuje aktywną i zaangażowaną
postawę przy realizacji praktyki. Wykazuje
kreatywność podczas wykonywania zadań.

praktyka aktywność
merytoryczna K_K08

5. Student ustala hierarchię ważności zadań.
Współpracuje z opiekunem praktyk.

praktyka aktywność
merytoryczna K_K07

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Aktywna obserwacja zadań realizowanych przez psychologów
zatrudnionych w instytucjach, w których odbywają się praktyki: -
omawianie obserwowanych sytuacji, - rozmowy z psychologami
zatrudnionymi w danej instytucji, - udział w realizacji zadań
przeznaczonych dla psychologów (jako członek zespołu lub pod
superwizją): diagnoza psychologiczna, rozmowy z pacjentami, pisanie
opinii psychologicznych, formułowanie planów psychoterapii, -
prowadzenie psychoterapii, prowadzenie terapii zajęciowej czy terapii
przez sztukę, rozmowy z rodzinami pacjentów, edukacja pacjentów i ich
rodzin, praca nad zmotywowaniem pacjenta do podjęcia leczenia, -
pisanie sprawozdań i innych prac pisemnych związanych z realizacją
powyższych zadań, - udział w zebraniach personelu placówki,
omawianie i analiza zdobywanych doświadczeń z psychologiem
prowadzącym praktyki.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Literatura zgodna ze specyfiką instytucji, w której student odbywa praktykę.

B) Uzupełniająca Obowiązujące akty prawne związane z funkcjonowaniem instytucji, w której student odbywa
praktykę.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Prawo ochrony własności intelektualnej

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.07

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 1

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 15 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o funkcjonowaniu wolnego rynku w warunkach konkurencji oraz orientację w
zakresie stanowienia prawa w systemach demokratycznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest przedstawienie regulacji w zakresie własności intelektualnej; nauczenie rozumienia istoty dóbr
niematerialnych i zasad obrotu tymi wartościami o istotnym znaczeniu gospodarczym, dla których fundamentem są przepisy
prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Prawo autorskie i prawa
pokrewne jako podstawa
własności intelektualnej.

Geneza prawa autorskiego.
Prawo autorskie w sensie
przedmiotowym i
podmiotowym. Treść prawna.
Przenoszenie praw.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 2

2. Własność intelektualna
w świetle ustaw: prawo
autorskie i prawo
własności przemysłowej a
prawo patentowe.

Modele ochrony dóbr
intelektualnych. Kategorie
własności przemysłowej:
wynalazki, wzory, projekty.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 2

3. Znak towarowy jako
utwór oraz przedmiot
własności przemysłowej.

Przesłanki ochrony znaku
towarowego w świetle prawa
unijnego.Od nazwy firmy
przez logo do znaku
towarowego i marki. Rodzaje
i klasyfikacja znaków.
Procedury rejestracji i
sprzedaży.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

3 2

4. Zwalczanie nieuczciwej
konkurencji oraz praktyk
monopolistycznych.

Regulacje zjawiska
nieuczciwej konkurencji na
szczeblu wspólnotowym.
Ochrona prawna konkurencji
w Polsce. Naśladownictwo i
inne formy podszywania się
pod cudzy znak, wzór czy
produkt. Zmowy cenowe.
Nieuczciwa, niedozwolona
reklama.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

3 2
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5. Prawo internetu.

Internet jako medium.
Przedmiot ochrony.
Odpowiedzialność za
naruszenie prawa
autorskiego w internecie.
Odpowiedzialność
użytkownika końcowego.
Piractwo w internecie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Ma wiedzę o statusie osoby fizycznej jako podmiocie
prawa autorskiego i praw pokrewnych; ma wiedzę w
zakresie praw autorskich o charakterze majątkowym i
osobistym; zna zasady ochrony utworów pracowniczych
oraz zasady publikowania prac studenckich.

wykład kolokwium

K_W18

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
obowiązujące w ramach Prawa własności przemysłowej, a
także Prawa autorskiego i praw pokrewnych, w
szczególności te, które odgrywają kluczowe znaczenie w
rozwoju studenta oraz pracy zawodowej.

wykład kolokwium

K_W18

Umiejętności

3. Potrafi zrozumieć, zanalizować i wyprowadzić
prawidłowe wnioski dotyczące występujących w praktyce
problemów stosowania ochrony na podstawie prawa
autorskiego oraz praw pokrewnych, zwłaszcza mających
podstawowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania
struktur prawnych i społecznych opartych na transferze
wiedzy i innowacyjności.

wykład kolokwium

K_U05

4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności z
zakresu ochrony praw autorskich oraz praw pokrewnych,
na podstawie analizy aktów prawnych oraz tekstów
źródłowych, praktyki wymiaru sprawiedliwości. Dostrzega
praktyczne aspekty ochrony oraz potrafi odnieść
pozyskane informacje do konkretnych sytuacji.

wykład kolokwium

K_U06

Kompetencje społeczne

5. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role, w tym potrafi pracować w poszanowaniu
praw autorskich innych osób, a także potrafi brać udział w
przedsięwzięciach grupowych, w tym przygotowywać i
realizować projekty społeczne, gospodarcze i inne, z
uwzględnieniem zasad ochrony cudzej twórczości.

wykład kolokwium

K_K10

6. Potrafi doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę i
umiejętności, zarówno we własnym zakresie, poprzez
doskonalenie wiedzy i umiejętności w ramach pracy
grupowej, a także zinstytucjonalizowanych formach
kształcenia.

wykład autoprezentacja

K_K07

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Obowiązkowa lektura wskazanych pozycji z zestawu
podstawowej i uzupełniającej literatury, opanowanie podstaw
wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej, udział w
zajęciach. Praca indywidualna studenta stanowi 0,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Barta J., Markiewicz R., (red.) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2011. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C.
H. Beck, Warszawa 2006. Załucki M., (red.) Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. DIFIN,
Warszawa 2008.

B) Uzupełniająca
Mazur M., Rola prawa w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, (w:) Społeczeństwo
informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007. Nowińska E., (red.)
Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2008. Podrecki P., (red.) Prawo Internetu,
LexisNexis, Warszawa 2004. Prawo Internetu, red. P. Podoreckiego, LexisNexis, Warszawa 2007.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wychowanie fizyczne

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.04

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 0

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 60 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Studenci posiadają zakres umiejętności, wiadomości i kompetencji z wychowania fizycznego, jaki uzyskali na poprzednim
etapie edukacyjnym..

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

1. Znajomość zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem
różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 2. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu
o wartości tkwiące w sporcie, rekreacji i turystyce, m.in.: wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplinę,
równość szans, szacunek dla przeciwnika. 3. Motywacja do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego
rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości morfologicznych i funkcjonalnych 4. Umiejętność dokonania
samooceny rozwoju fizycznego, diagnozowanie własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych 5. Wiedza na temat
tego, jak dbać o zdrowie i jak zapobiegać jego utracie 6. Umiejętność zapobiegania urazom powstającym w wyniku
podejmowania aktywności ruchowej 7. Umiejętność stosowania różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. GIMNASTYKA Wykonywanie różnych
ćwiczeń gimnastycznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

12 0

2. AEROBIC
Nauczanie podstawowych
kroków w ćwiczeniach
aerobicu.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

12 0

3. PIŁKA SIATKOWA
Badanie poziomu
umiejętności technicznych
w piłce siatkowej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

12 0

4. PIŁKA KOSZYKOWA Podania i chwyty piłki po
kozłowaniu.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

12 0

5. PIŁKA RĘCZNA
Badanie poziomu
umiejętności technicznych
w piłce ręcznej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

12 0

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

1. Ma wiedzę o człowieku i jego życiu,
uwarunkowaniach jego rozwoju fizycznego i
psychicznego, człowieku jako członku grupy
dążącej do jednego celu, który musi działać w
różnych rolach.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_W11

Umiejętności

2. Potrafi przeanalizować i ocenić własne działania
indywidualne i pracę w grupie oraz potrafi
wskazać te sfery aktywności, które należy
zmodyfikować np. w celu podwyższenia
efektywności samorozwoju i podniesienia wyników
pracy grupowej (np. w grach zespołowych).

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_U08

Kompetencje społeczne

3. Potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmujące w niej różne role, w tym potrafi
współpracować w poszanowaniu odmienności
poglądów, a także potrafi inspirować i brać udział
w przedsięwzięciach grupowych, w tym
przygotowywać i realizować projekty społeczne,
gospodarcze i inne, z uwzględnieniem
uwarunkowań prawnych, finansowych i
społecznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_K11

4. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
zarówno w ramach samorozwoju, jak i w ramach
różnego rodzaju form kształcenia dla dorosłych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Wykazanie się samodzielnością w zakresie organizacji i prowadzenia
zajęć ruchowych. Aktywny udział w zajęciach.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Gołaszewski J., Piłka nożna, Poznań 2003. Huciński T., Metodyka nauczania i doskonalenia postaw,
Wrocław 2006. Talaga J., A-Z sprawności fizycznej. Warszawa 1995

B) Uzupełniająca
Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, Warszawa 2002. Grodzka-Kubiak E.,
Aerobik czy fitness, Poznań 2002. Huciński T., Lekner I., Koszykówka; podręcznik dla trenerów,
nauczycieli i studentów. Wyd. BK, Wrocław 2001



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Technologia informacyjna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.03

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 2

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 26 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 26 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Obsługa komputera na poziomie podstawowym, dostęp do Internetu

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Przygotowanie studentów do skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy oraz w życiu codziennym
Zakres tematyczny zajęć obejmuje 4 moduły ECDL, na który się składają: podstawy technik informatycznych i
komunikacyjnych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna. Efektem
zrealizowanych zajęć ma być nabycie podstawowej wiedzy informatycznej, wykształcenie umiejętności posługiwania się
wybranymi narzędziami oprogramowania biurowego i jednoczesne przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL Start lub
ECDL Core.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wprowadzenie,
zasady realizacji
przedmiotu

Wprowadzenie, zasady
realizacji przedmiotu,
oceniania, zaliczenia,
omówienie platformy e-
learningowej i korzystania z
materiałów elektronicznych.

Podające:
Wykład informacyjny 4 2

2. Podstawy technik
informatycznych i
komunikacyjnych

Budowa i działanie
komputerów, ergonomia.
Oprogramowanie, prawa
autorskie, bezpieczeństwo.
Sieci informatyczne.

Programowane:
Z użyciem
komputera

5 4

3. Przetwarzanie
tekstów

Tworzenie, edycja prostych i
złożonych dokumentów
tekstowych. Wstawianie
obiektów do dokumentu
(tabele, obrazy, itp.).
Korespondencja seryjna,
drukowanie.

Programowane:
Z użyciem
komputera

5 5

4. Arkusze kalkulacyjne

Tworzenie zestawów
liczbowych. Wykonywanie
różnorodnych obliczeń na
zestawieniach liczbowych.
Prezentacje graficzne
zestawień liczbowych.

Programowane:
Z użyciem
komputera

4 5

5. Grafika menedżerska
i prezentacyjna

Budowa prezentacji
multimedialnych.
Wstawianie obiektów na
slajdy, efekty animacji.

Programowane:
Z użyciem
komputera

4 5



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

6. Zaliczenie
przedmiotu

Zaliczenie stacjonarne
poszczególnych modułów i
całego przedmiotu ? zadania
przy komputerach, wpisy do
indeksów.

Programowane:
Z użyciem
komputera

4 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student objaśnia, opisuje podstawowe zagadnienia
teoretyczne z zakresu technologii informacyjnej
(sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieci
komputerowe, Internet, bezpieczna praca z
komputerem)

ćwiczenia kolokwium

K_W21

Umiejętności

2. Student potrafi korzystać z edytora tekstu, tworzy,
edytuje proste i złożone dokumenty tekstowe.
Przygotowuje dokumenty zawierające różnego rodzaju
obiekty (tabele, obrazy, itp.), wykorzystuje w praktyce
korespondencję seryjną, przygotowuje wydruki
dokumentów tekstowych.

ćwiczenia kolokwium

K_U06

3. Student potrafi korzystać z arkusza kalkulacyjnego,
tworzy zestawienia liczbowe, wykonuje różnorodne
obliczenia na liczbach, potrafi przedstawiać
zestawienia liczbowe w postaci wykresów.

ćwiczenia kolokwium
K_U06

4. Student potrafi korzystać z oprogramowania do
budowy prezentacji multimedialnych. Tworzy
prezentacje zawierające różnego typu obiekty (tekst,
grafikę, tabele, itp.), wykorzystuje efekty animacji.

ćwiczenia kolokwium
K_U06

Kompetencje społeczne

5. Student ma świadomość potrzeby ciągłego
uzupełniania wiedzy i umiejętności z zakresu
technologii informacyjnej oraz jest zdolny do
samodzielnego kształtowania ścieżki rozwoju
umiejętności informatycznych.

ćwiczenia kolokwium

K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Każdy z 4 modułów tematycznych przedmiotu jest zaliczany przy
komputerze. W celu dobrego opanowania wymaganego materiału i
zaliczenia przedmiotu student powinien poświęcić ok.20 godz.
ćwiczeń (w domu przy komputerze). Praca indywidualna studenta
stanowi 0,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Autorskie materiały multimedialne udostępniane na platformie e-learningowej: nauczanie.edu.pl,
WSH TWP w Szczecinie, 2010.

B) Uzupełniająca
Witold Sikorski, Książka ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. Moduł 1, PWN
2011. Mirosława Kopertowska-Tomczak, Książka ECDL. Przetwarzanie tekstów. Moduł 3, PWN 2011.
Mirosława Kopertowska-Tomczak, Książka ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, PWN 2011.
Mirosława Kopertowska-Tomczak, Książka ECDL. Bazy danych. Moduł 5, PWN 2011.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

BHP

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.05

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 0

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 4 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 4 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie studentów z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na uczelni
oraz wybranymi przepisami zawartymi w Kodeksie pracy. Umiejętności: student powinien znać i umieć zastosować podstawy
ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy, znać metody rozwiązywania problemów związanych z
przepisami bhp.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Istota bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Poznanie przepisów i
zasad bhp, które są
niezbędne do
bezpiecznego
funkcjonowania w
środowisku uczelni.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1

2. Zagrożenia
wypadkowe
występujące w uczelni i
podstawowe środki
zapobiegawcze.

Zaznajomienie się z
zagrożeniami
wypadkowymi i
chorobowymi

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1

3. Podstawowe zasady
postępowania w
sytuacjach zagrożeń lub
w razie wystąpienia
wypadku.

Nabycie umiejętności
uczestniczenia w życiu
codziennym uczelni w
sposób bezpieczny dla
siebie i innych oraz
postępowania w
sytuacjach awaryjnych.

Problemowe:
Wykład
problemowy
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

1

4. Zasady udzielania
pierwszej pomocy
przedlekarskiej.

Nabycie umiejętności
udzielania pomocy
osobom, które uległy
wypadkom.

Problemowe:
Wykład
problemowy
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem

1

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student objaśnia podstawy ochrony
przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
przedstawia metody rozwiązywania problemów
związanych z bezpieczeństwem.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W01

2. Student zna zasady BHP, które obowiązują w
placówkach oświatowych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W19

Umiejętności

3. Student potrafi udzielić pierwszej pomocy ofierze
wypadku, analizuje i rozwiązuje problemy związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny podczas
pracy oraz nauki, a także ochrony przeciwpożarowej.
Interpretuje i stosuje zasady bezpiecznego
postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_U15

Kompetencje społeczne

4. Student wykazuje aktywną postawę względem
podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa w
środowisku uczelnianym.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Wymagana jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa RĄCZKOWSKI B.: BHP w praktyce. Gdańsk 2012.

B) Uzupełniająca PIETRZAK L.: Ocena ryzyka zawodowego. Warszawa 2002. SKUZA L.: Wypadki przy pracy od A do
Z. Gdańsk 2005. KRZYWDA P.: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Krosno 2004.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Przysposobienie biblioteczne

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.06

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 0

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 2 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 2 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa orientacja w korzystaniu z bibliotek i wyszukiwaniu materiałów bibliotecznych nabyta w trakcie Edukacji
czytelniczej i medialnej w szkole średniej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student zapoznaje się z działalnością i warsztatem informacyjnym biblioteki uczelnianej oraz terminologią biblioteczną.
Potrafi dotrzeć do sieci szczecińskich bibliotek naukowych, zna procedury korzystania z nich. W czasie ćwiczeń praktycznych
w drugiej części zajęć nabywa umiejętność poszukiwań katalogowych alfabetycznych i rzeczowych. Student po ćwiczeniach
orientuje się w sposobach wyszukiwania materiałów bibliotecznych, wypisywania zamówień (rewersów), ogólnej orientacji w
możliwościach poszukiwań w katalogach tradycyjnych i komputerowych, potrafi korzystać z baz bibliograficznych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Przysposobienie
biblioteczne

1. Warsztat informacyjny
biblioteki- tradycyjny i
nowoczesny. 2.Terminologia
biblioteczna służąca
sprawnemu korzystaniu z usług
biblioteki. 3.Podstawowe
informacje o układzie
katalogów, karty katalogowej i
typach haseł. 4.Sieć bibliotek
naukowych Szczecina i
możliwości korzystania z
wybranych bibliotek na
przykładzie Książnicy
Pomorskiej, Biblioteki
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej,
Zachodniopomorskiej Biblioteki
Cyfrowej 5.Ćwiczenia w
poszukiwaniach katalogowych
pozycji zwartych i ciągłych -
katalog alfabetyczny i
rzeczowy, tradycyjny i
komputerowy. 6.Ćwiczenia w
poprawnym zamawianiu książek
- wypełnianie rewersów. 7.
Instruktaż i ćwiczenia w
korzystaniu z katalogów i baz
bibliograficznych on-line.

Podające:
Pogadanka
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

Umiejętności

1. student potrafi wyszukiwać opisy książek z
katalogów i baz bibliograficznych

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U04

2. student potrafi korzystać z katalogu biblioteki ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U06

3. student potrafi wybierać odpowiednią dla siebie
literaturę

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U06

4. student potrafi przygotowywać rezerwacje
Internetowe

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U06

Kompetencje społeczne

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Ćwiczenia praktyczne-samodzielne w oparciu o katalogi biblioteczne

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Skotarczak A., Wiśniewska M., Przewodnik do Przysposobienia bibliotecznego i informacyjnego
studentów WSHTWP (w:) www.wshtwp.pl/biblioteka.

B) Uzupełniająca Półturzycki J., Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny, Wyd.2 Toruń 1998. Krysiak W. (wyb. i
oprac.), Uczyć się uczyć.Wypisy, Szczecin 1998.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Filozofia

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.08

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 3

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza ogólna z zakresu szkoły średniej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Wykłady poświęcone są prezentacji historii filozofii od jej początków do końca XIX wieku i przełomu antypozytywistycznego.
Studenci poznają podstawowe pojęcia, terminy i problemy filozofii. Poznają podstawy metodologii filozoficznej i warsztatu
logicznego. Studenci mogą wykorzystać w praktyce i doskonalić swoją wiedzę historyczną i teoretyczną, doskonalą swój
warsztat hermeneutyczny poprzez samodzielne analizowanie tekstów kultury i osadzenie ich w szerszym kontekście
filozoficznym. Uczą się rekonstruować argumentację autora i tok jego wywodu oraz dokonywać krytycznej oceny
zastosowanej metody badawczej i metody argumentacyjnej. Ćwiczenia poświęcone są analizie i interpretacji tekstów
współczesnej (dwudziestowiecznej). Studenci mogą wykorzystać w praktyce i doskonalić swoją wiedzę historyczną i
teoretyczną, doskonalą swój warsztat hermeneutyczny poprzez samodzielne analizowanie tekstów kultury i osadzenie ich w
szerszym kontekście filozoficznym. Studenci poznają podstawowe pojęcia, terminy i problemy filozofii. Uczą się
rekonstruować argumentację autora i tok jego wywodu oraz dokonywać krytycznej oceny zastosowanej metody badawczej i
metody argumentacyjnej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Pojęcie i przedmiot
filozofii, zakres
terminu.

Wyłanianie się poznania
filozoficznego z mitycznego
tłumaczenia rzeczywistości; pierwsi
filozofowie greccy (Siedmiu
Mędrców, szkoła jońska: Tales z
Miletu, Anaksymander,
Anaksymenes, szkoła pitagorejska);
powstawanie języka i metod
filozofii, pierwsze term iny: arche ,
apeiron , kosmos.

Podające:
Wykład
informacyjny

1 2

2. Specjalizacja w
obrębie filozofii,
powstawanie dyscyplin
filozoficzn ych:
ontologia, fizyka,
logika, etyka.

Szkoła eleacka: Parmenides, Zenon
z Elei; Byt ( to on ) i prawda (
aletheia ); sofiści (Protagoras,
Gorgiasz z Leontinoi) i Sokrates;
problem arete; sokratycy mniejsi:
szkoła kynidzka, cyranejska,
elidzka; ?kwestia sokratejska? i
Platon.

Podające:
Wykład
informacyjny

1 2
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3. Klasyczne systemy
filozoficzne. Szkoły
hellenistyczne.

Platon: teoria idei; teoria
polityczna: ?Państwo? i ?Prawa?;
nauka o duszy; koncepcja zasad i
platońskie ?nauki niepisane?; Jedno
(Hen)/ Dobro; Monada (monas) i
nieokreślona Dyada (aorystas
dyas); Arystoteles: Arystoteles:
pojęcie substancji, 4 przyczyny,
Pierwszy Poruszyciel; etyka; nauka
o duszy; fizyka, logika i etyka
epikurejska; kryterium prawdy:
zmysły; fizyka, logika i etyka
stoicka; kryterium prawdy: uchwyt
kataleptyczny; definicje i błędy
definiowania; sylogizmy; rachunek
zdań.

Podające:
Wykład
informacyjny

1 2

4. Starożytna filozofia
chrześcijańska.

Gnostycy, apologeci, Orygenes,
Grzegorz Nysseńczyk, św.
Augustyn.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

5. Filozofia
średniowiecza.

Eriugena, św. Anzelm, św. Bernard,
św. Tomasz, Ockham, Eckhard.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

6. Początki filozofii
nowożytnej.

René Descartes (wątpienie, metoda
indukcyjna, świadomość siebie (ego
cogito), substancje: res cogitans i
res extensa ; etyka tymczasowa;
analiza matematyczna wzorcem
metodologicznym filozofii); Francis
Bacon (krytyka języka jako medium
filozofii (idola tribus, idola specus,
idola fori, idola theatri), metoda
indukcyjna).

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

7. Racjonalizm.

Spinoza: metoda geometryczna;
natura naturans i natura naturata;
poznanie dorównane i
niedorównane; Leibniz: monada;
teodycea; ?Prowincjałki? Pascala i
jakobini, ?Myśli? jako zapowiedź
egzystencjalizmu.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

8. Empiryzm brytyjsk i
klasyczna filozofia
niemiecka.

Locke: tabula rasa; sensation,
reflection, idee proste i idee
złożone (substancje, modi, relacje);
Berkeley: esse est percipi aut
percipare; krytyka pojęcia
substancji; Absolut w koncepcjach
Fichtego i Schellinga; ?Filozofia
sztuki? Schellinga.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

9. Pozytywizm i
Pragmatyzm.

Krytyka metafizyki; metoda
pozytywna, nauki przyrodnicze jako
paradygmatyczne dla poznania
naukowego. Metoda pragmatyczna;
pragmatyczna definicja prawdy;
znak i znaczenie.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Wilhelm Dilthey
(Miejsce filozofii w
systemie nauk o duchu
(fragm. z O istocie
filozofii ; za: Z.
Kuderowicz: Dilthey ,
Wiedza Powszechna,
Warszawa 1987, s. 234
- 238.)).

Kryterium naukowości
(obiektywizm jako brak
zaangażowania badacza?); problem
przedmiotu badań (czy świat jest?;
czy jest tak, jak go postrzegamy?;
co zakłóca nasze postrzeganie i
wpływa na nasze poznanie?);
problem metody (rozumienie,
ekspresje życia, rzeczy jako
ekspresje życia, język, symbol).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3
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2. Martin Heidegger:
List o
„humanizmie”(List o
„humanizmie” (za: M.
Heidegger: Budować,
mieszkać, myśleć. Eseje
wybrane , Czytelnik,
Warszawa 1977, s.76 -
127.).

Problem świadomości czasu;
historyczne, społeczne i kul turowe
uwarunkowania jaźni; poznanie
transcendencji z głębi egzystencji
?prześwit?; rola mowy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

3. Henri Bergson: O
ewolucji życia –
mechanizm i celowość
(fragm., za: H.Bergson:
Ewolucja twórcza , Wyd.
Zielona Sowa, Kraków
2004, s.39 - 72.)

Doświadczanie czasu (krytyka
metody ?kinematograficznej?
myślenia o czasie); problem
rozwoju i zmiany jaźni.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

4. Umberto Eco:
Strukturalizm
ontologiczny i jego
ideologia (za: U. Eco:
Nieobecna struktura ,
Wydawnictwo KR,
Warszawa 1996, s.21 -
24.).

Pojęcia ?świat możliwy?, ?Słownik?,
?Biblioteka?, ?Encyklopedia?;
wycieczki inferencyjne (poznanie
transświatowe, transsyste mowe);
zalety i wady strukturalizmu jako
stanowiska badawczego i metody.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

5. Ludwig Wittgenstein:
Tractatus logico -
philosophicus ,
Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997
(wybrane tezy).

Rachunek zdań, rachunek
predykatów (elementy); analiza
definicji; krytyka metafizyki;
metoda analityczna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

6. Pragmatyzm Williama
Jamesa.

Do filozofii przez psychologię,
pragmatyczna metoda,
pragmatyczna teoria prawdy,
radykalny empiryzm, filozofia religii

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

7. Test pisemny Zakres treści programowych z
ćwiczeń

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student umie przedstawić poglądy najważniejszych
filozofów wymienionych w programie przedmiotu.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W01

2. Student umie objaśnić podstawową terminologię
filozoficzną.

wykład kolokwium K_W01

Umiejętności

3. Student potrafi korzystać z literatury przedmiotu i
przygotować objaśnienie zagadnienia.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U03

4. Student potrafi wyszukiwać podobieństwa i różnice w teorii
bytu, w teorii poznania i w etyce normatywnej
poszczególnych kierunków filozoficznych.

ćwiczenia kolokwium
K_U01

Kompetencje społeczne

5. Jest przekonany o potrzebie stosowania wiedzy z zakresu
filozofii przyrody w swoim rozwoju poznawczym i ma
świadomość wartości etyki środowiska dla własnego rozwoju
moralnego.

wykład kolokwium
K_K12
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6. Potrafi posiadaną wiedzę i umiejętności wykorzystywać w
dalszym rozwoju intelektualnym i doskonaleniu
umiejętnościowym oraz ma świadomość potrzeby dyskusji o
zagadnieniach filozoficznych w przedmiocie spraw osobowych
człowieka oraz kwestii społecznych, a także potrafi
formułować stanowisko aksjologiczne i realizować zawarte w
nim wartości etyczne i poznawcze oraz wyraża zaangażowanie
w aktywności społecznej i postaw na rzecz tolerancji.

K_K06

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmiotu i opracowywanie
zagadnień z tematyki ćwiczeń. Praca indywidualna studenta
stanowi 1,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa 1. Tatarkiewicz Władysław "Historia filozofii", tom I- III (dowolne wydanie) 2. Ajdukiewicz Kazimierz
"Zagadnienia i kierunki filozofii" (dowolne wydanie)

B) Uzupełniająca
1. Kołakowski Leszek "O co nas pytają wielcy filozofowie", serie I-III, Kraków 2004-2006 2. "Słownik
filozofii", pod red. Adama Aduszkiewicza, Warszawa 2004; 2009 3. Stefan Swieżawski, Dzieje
europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Logika

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.11

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 2

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 15 0

wykład 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość podstaw gramatyki języka polskiego, podstawowe umiejętności interpersonalne służące prowadzeniu dyskusji,
prezentowaniu wyników pracy projektowych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Wiedza: Student zna podstawowe pojęcia logiki, elementy jej historii, podstawowe prawa logiczne, zasady prowadzenia
dyskusji i sporu erystycznego, przemawiania, katalog najczęściej popełnianych błędów logicznych, przykłady paradoksów
logicznych. Umiejętności: Student bierze udział w dyskusji, prezentuje swoje zdanie, potrafi prowadzić rozumowanie
dedukcyjne i indukcyjne, definiować pojęcia, dowodzić prawa logiczne, weryfikować dane, abstrahować, dostrzegać analogie,
przemawiać w sposób jasny i poglądowy. Postawy: Student ujawnia rozumowanie krytyczne, przeciwstawia się
dogmatyzmowi, preferuje ścisłość, logiczny sens wypowiedzi i komunikatywność. Potrafi współpracować z pozostałymi
członkami zespołu.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Zdania i prawa
logiczne.

Dowodzenie implikacji i
równoważności. Studenci
samodzielni przeprowadzają
dowody równoważności i implikacji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 1

2. Istota warunku
koniecznego i
dostatecznego.
Kwantyfikatory.

Przykłady warunków koniecznych i
dostatecznych w teorii i praktyce.
Określenie i znaczenie
kwantyfikatorów: ogólnego i
szczegółowego. Zdania zawierające
zaprzeczenia kwantyfikatorów.
Prawa de Morgana dla
kwantyfikatorów. Studenci
rozumieją i podają przykłady
warunków koniecznych i
dostatecznych, formułują proste
zdania z kwantyfikatorami
oceniając ich wartość logiczną,
potrafią zastosować negację w
rachunku kwantyfikatorów.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

3. Zbiory i relacje.

Rachunek zbiorów i relacji.
Podstawowe własności relacji.
Studenci wskazują i interpretują
definicje, dokonują ilustracji
graficznej. Budują zestawy
przykładów dotyczących działań na
zbiorach i relacji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 1
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4. Ewaluacja - zdania
i prawa logiczne,
kwantyfikatory.

Kolokwium pisemne z zakresu zdań
i praw logicznych oraz
kwantyfikatorów.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

5. Elementy retoryki

Historyczne ujęcie retoryki. Funkcje
i zadania retoryki w świecie
współczesnym. Dyskusja,
przemówienie, interpretacja utworu
literackiego jako przykłady sztuki
retoryki.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

6. Logika a
komunikacja
człowieka - o
umiejętności
przekonywania.

Erystyka jako umiejętność
przekonywania. Podstawowe
fortele erystyczne wg.
Schopenhauera. Różnice między
dyskusją a sporem erystycznym.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

1 2

7. Logika a
komunikacja
człowieka - sztuka
prowadzenia sporów.

Przykłady sporów erystycznych.
Studenci dokonują prezentacji -
inscenizacji sporów erystycznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 1

8. Logika a
komunikacja
człowieka - dyskusja
w teorii i praktyce.

Rodzaje dyskusji, zasady jej
prowadzenia i uczestniczenia.
Studenci dokonują prezentacji -
inscenizacji dyskusji na wybrany
wcześniej temat z zachowaniem
zasad.

Praktyczne:
Pokaz 1 1

9. Giełda logików -
ewaluacja i
prezentacja
rezultatów
wynikających ze
studiowania logiki.

Studenci prezentują nabyte
umiejętności logicznego
uzasadniania i wnioskowania,
pokazują różne formy logicznego
myślenia i najczęściej popełnianych
błędów. Wykazują potrzebę
uzasadniania swoich przekonań .

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 1

Forma zajęć: wykład

1. Formy zadaniowe i
zadania logiczne.
Funktory
zadaniotwórcze a
spójniki mowy
potocznej.

Pojęcie zdania i formy zdaniowej.
Określenie i stosowanie spójników:
koniunkcji, alternatywy.
Stosowanie negacji, równoważności
i alternatywy rozłącznej. Budowa
zdań logicznych. Studenci
samodzielnie rozwiązują zadania z
zakresu zdań i form zdaniowych.
Rozwiązują proste równania i
nierówności - jako przykład form
zdaniowych. Samodzielnie
konstruują przykłady takich
obiektów, komentują, wskazują
trudności związane z potocznym
rozumieniem spójników
zdaniotwórczych.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 1

2. Twierdzenie
logiczne i ich
dowody.

Pojęcie tautologii. Przykłady
dowodzenia. Weryfikacja danych.
Analizowanie. Syntezowanie.
Abstrahowanie. Studenci poznają
tautologię i samodzielnie dokonują
ich dowodów, starają się
zapamiętać tabelę wartości
logicznych.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 1

3. Retoryka i jej
przydatność we
współczesnym
świecie.

Formułowanie myśli. Mowa a
myślenie. Nazwy i pojęcia.
Definiowanie pojęć. Studenci
demonstrują sposoby posługiwania
się pewnymi rodzajami znaków,
rozróżniają pojęcia oznaki stosują i
interpretują wypowiedzi modalne,
budują wypowiedzi złożone.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 1
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4. Poprawność
logiczna. Błędy w
słownym
przekazywanym
myśli.

Błędy wnioskowania. Błędy
logiczne i sposoby ich unikania.
Paradoksy, złudzenia, sofizmaty,
zagadki, pułapki logiczne. Studenci
prezentują najciekawsze pułapki
logiczne za pomocą fotografii,
prezentacji multimedialnych,
rysunków. Ćwiczą obalanie cudzych
sądów oraz wskazują błędy.

Praktyczne:
Pokaz 2 1

5. Przegląd i
znaczenie
paradoksów.

Rodzaje, sens i przykłady
paradoksów. Studenci wyjaśniają
wybrane przez siebie paradoksy i
ilustrują je w dowolny sposób
(scenka, model, fotografia, plakat,
wypowiedź ustna).

: 1 1

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna podstawowe pojęcia logiki odnoszące się do
norm wnioskowania, argumentowania i stosowania praw
rachunku zdań; zna zasady prowadzenia dyskusji i sporu
erystycznego, przemawiania, katalog najczęściej
popełnianych błędów logicznych, przykłady paradoksów
logicznych.

wykład kolokwium

K_W01

Umiejętności

2. Student wykazuje się umiejętnością uczenia się- potrafi
definiować pojęcia, dowodzić prawa logiczne, weryfikować
dane, abstrahować, dostrzegać analogie, przemawiać w
sposób jasny i poglądowy.

wykład aktywność
merytoryczna K_U01

3. Student bierze udział w dyskusji, prezentuje swoje
zdanie zbudowane w oparciu o literaturę (również
obcojęzyczną), potrafi prowadzić rozumowanie dedukcyjne
i indukcyjne

wykład aktywność
merytoryczna K_U04

Kompetencje społeczne

4. Student ujawnia rozumowanie krytyczne, przeciwstawia
się dogmatyzmowi, preferuje ścisłość, logiczny sens
wypowiedzi i komunikatywność, potrafi pracować w grupie
rozsądnie planując i dzieląc się obowiązkami.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_K06

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Systematyczny, aktywny udział w wykładach. Kreatywność przy
planowaniu i realizowaniu tematów projektowych. Umiejętność
zaprezentowania wyników swoich projektów; np.za pomocą
technologii informacyjnej. Pomiędzy zajęciami: studiowanie
literatury, zbieranie danych, ćwiczenia z retoryki,
przygotowywanie dyskusji i przemówienia. Praca indywidualna
studenta stanowi 0,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej, Warszawa, 2006. Ziembinski Z., Logika praktyczna,
Warszawa, 2002.

B) Uzupełniająca
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna. Warszawa, 1975. Marciszewski W., Logic from Rhetorical Point
of View. Berlin 1994 Schopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów czyli dialektyka erystyczna.
Warszawa 1996.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wprowadzenie do psychologii

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.15

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 6

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 25 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny psychologii. Kurs obejmuje wiedzę o psychologii
jako nauce empirycznej i jej narzędziach, najważniejsze koncepcje teoretyczne dyscypliny oraz ilustrujące je wybrane badania
empiryczne. Studenci poznają podstawowe pojęcia związane z problematyką poznawczą, emocjonalno-motywacyjną,
osobowości oraz różnic indywidualnych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Psychologia jako
nauka. Główne
kierunki psychologii.

Psychologia jako nauka
empiryczna - humanistyczna.
Przedmiot badań
psychologicznych. Wiedza
naukowa a pseudopsychologia.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

5 8

2. Mózg a psychika.
Zmysłowe procesy
poznawcze.

Obwodowy układ nerwowy.
Komórki mózgowe. Kora mózgowa.
Płat ciemieniowy. Modalność
wrażeń (zmysł wzroku, słuchu,
smaku). Wrażliwość zmysłów oraz
złudzenia zmysłowe.

Podające:
Wykład
informacyjny

5 8

3. Wyobraźnia,
uwaga, świadomość.

Rodzaje wyobraźni i ich cechy
charakterystyczne. Rodzaje, cech,
funkcje i teorie uwagi. Związek
między uwagą a świadomością.
Świadomość jako forma
przetwarzania informacji. Rodzaje
świadomości. Odmienne stany
świadomości.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 7

4. Procesy pamięci i
zapomnienia.

Pamięć jako zdolność wielostronna
przejawiająca się zw procesach
zapamiętywania. Pamięć jako
zjawisko psychologiczne. Rodzaje
pamięci. Proces kodowania i
przechowywania informacji.
Zapomnienie jako mechanizm
pozbywania się z pamięci balastu
informacyjnego. Rodzaje przyczyn
zapominania.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 7
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5. Myślenie -
rozwiązywanie
problemów,
inteligencja.

Operacje myślenia: rozumowanie,
wnioskowanie, myślenie
dedukcyjne, myślenie indukcyjne.
Podstawowe strategie
rozwiązywania problemów.
Stymulatory jako czynniki
przyśpieszające rozwiązanie
problemu. Inhibitory jako rodzaj
przeszkód i barier w
rozwiązywaniu problemów.
Różnorodność definicji inteligencji
i jej rodzaje. Pomiary inteligencji.

Podające:
Wykład
informacyjny

5 8

6. Uczenie się.

Rodzaje i formy uczenia się.
Warunkowanie klasyczne i
instrumentalne. Uczenie się
poznawcze i przez obserwację.
Zjawisko transferu ćwiczenia
(transfer pozytywny i transfer
negatywny).

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 9

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Emocje i stres.

Czym są emocje. Fizjologiczne
objawy emocji. Ekspresja emocji.
Emocje a działanie. Gniew, strach,
miłość, radość poczucie szczęścia.
Teorie emocji. Stres i jego
zwalczanie.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 5

2. Motywacja.

Modele mechanizmu motywacji.
Motywy społeczne. Motywacja a
działanie. Konflikt motywów.
Specyficzne motywy głodu i
strachu, motywacja seksualna.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 6

3. Temperament i
osobowość.

Koncepcje temperamentu.
Osobowość. Teorie osobowości
(Hansa Eysencka,
psychoanalityczna, bodźca -
reakcji, cech, poznawcze
koncepcje osobowości).

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 6

4. Rozwój osobowości
człowieka dorosłego. Fazy rozwoju człowieka.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

5. Psychopatologia i
psychoterapia.

Wskaźniki występowania zaburzeń
psychicznych. Rodzaje zaburzeń.
Zaburzenia osobowości.
Psychoterapia: psychoanaliza,
terapia humanistyczna, terapia
behawioralna, terapie poznawcze.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

6. Język i komunikacja
między ludźmi.

Komunikacja społeczna, werbalna,
niewerbalna, pozawerbalna.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

3 6

7. Zachowania
społeczne człowieka.

Wpływ społeczeństwa na
jednostkę. Proces socjalizacji i
jego fazy. Wpływ obecności
innych. Teoria próżniactwa
społecznego. Deindywiduacja.
Wpływ grupy na jednostkę.
Konformizm, posłuszeństwo,
nonkonformizm. Polaryzacja
grupowa. .

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

8 8

8. Relacje
międzyosobnicze.

Miłość i sympatia w stosunkach
międzyludzkich. Zachowania
pomocne. Niechęć i nienawiść w
stosunkach międzyludzkich -
konflikt. Agresja w kontaktach
społecznych. Wymiar dominacja -
submisja w życiu społecznym.
Jednostka - społeczeństwo.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych
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Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Posiada wiedzę na temat przedmiotu zainteresowania
psychologii i jej metodologii oraz podstawową siatkę
pojęciową dyscypliny.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W01

2. Posiada wiedzę na temat przedmiotu zainteresowania
psychologii i jej metodologii oraz podstawową siatkę
pojęciową dyscypliny.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W04

3. Posiada wiedzę na temat przedmiotu zainteresowania
psychologii i jej metodologii oraz podstawową siatkę
pojęciową dyscypliny.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W05

4. Posiada podstawową wiedzę na temat podłoża i
przebiegu procesów psychicznych na różnych poziomach
ich opisu.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W08

5. Zna przebieg procesów uczenia się, prawa określające
funkcjonowanie pamięci, podstawowe teorie emocji i
motywacji, a także główne koncepcje osobowości i
temperamentu.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W06

6. Zna przebieg procesów uczenia się, prawa określające
funkcjonowanie pamięci, podstawowe teorie emocji i
motywacji, a także główne koncepcje osobowości i
temperamentu.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W16

Umiejętności

7. Potrafi ocenić oraz dokonać analizy źródeł
zawierających opisy wyników empirycznych i teorii z
dziedziny psychologii.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U11

8. Potrafi wyjaśniać zachowania ludzi w kategoriach różnic
indywidualnych, procesów poznawczych i motywacji.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U07

Kompetencje społeczne

9. Jest świadomy kwestii etycznych w działalności
naukowej i praktyce zawodowej psychologa.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K02

10. Uwzględnia złożoność czynników wpływających na
zachowanie człowieka, w tym zarówno biologicznych,
psychologicznych jak i sytuacyjnych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K11

11. Prowadzi dyskusję z poszanowaniem zdania innych,
dobierając merytoryczne dokumenty do prezentowanych
treści.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K06

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie się do dyskusji w oparciu o literaturę
obowiązkową. Praca w grupach nad problemami związanymi z
omawianymi zagadnieniami. Prezentacja projektów grupowych.
Przygotowanie się do egzaminu. Praca indywidualna studenta
stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Mietzel, G. Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP, 1998 Strelau, J.
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom II. Gdańsk : GWP 2000 Zimbardo, P.G. Psychologia i życie.
Warszawa: PWN 2009 Matusiewicz, Cz. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 2006

B) Uzupełniająca

Anderson, J.R. Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa: WSiP 1998 Buss, D.M.
Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP 2001 Górska, T., Grabowska, A. i Zagrodzka, J. Mózg a
zachowanie. Warszawa: PWN 2005 Jaśkowski, P. Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł.
WarszawaVizja Press & IT 2009 Marszał - Wiśniewska, M., Klonowicz, T. i Fajkowska - Stanik, M. (red)
Psychologia różnic indywidualnych. Gdańsk 2003 Nęcka, E. Inteligencja. Gdańsk GWP 2003 Nęcka, E.,
Orzechowski, J. i Szymura, B. Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN 2006 Stenberg, R.J.
Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP 1999
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia społeczna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.29

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej oraz socjologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Słuchacze kursu zostaną zapoznani z terminologią właściwą dla psychologii społecznej oraz najnowszymi prawidłowościami
określającymi współczesny stan tej dziedziny. Podczas zajęć zostaną omówione również klasyczne teorie, koncepcje i
eksperymenty. Dzięki uczestnictwu w zajęciach z psychologii społecznej studenci zostaną uwrażliwieni na wpływ różnorakich
sytuacji społecznych na przebieg procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i decyzyjnych jednostki.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
problematyki

Omówienie podstawowych pojęć i
zagadnień, które będą poruszane
na zajęciach, omówienie
perspektywy poznawczej,
motywacyjnej, behawiorystycznej,
społeczno-kulturowej i
ewolucjonistycznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

2. Metody badań w
psychologii
społecznej

Omówienie metod obserwacyjnych
(w tym również analizy wytworów) i
korelacyjnych. Przedstawienie
obszarów ich zastosowań, zalet i
ograniczeń.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 0

3. Eksperyment w
psychologii
społecznej

Omówienie eksperymentów
laboratoryjnych i naturalnych;
zasad projektowania i
przeprowadzania eksperymentów;
przykłady badań
eksperymentalnych.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

4. Osobowość -
postrzeganie
społeczne

Omówienie sposobów wnioskowania
o przyczynach zachowania
człowieka - rodzaje atrybucji, błędy
atrybucji.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

5. Źródła samooceny
Omówienie społecznych i
podmiotowych źródeł samooceny;
aspekty

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

6. Samoocena jako
czynnik
motywacyjny

Rola motywacji w podejmowaniu
działań związanych z sukcesem
porażką; zmiana poczucia
tożsamości, jako czynnik istotnych
zmian.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1
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7. Dysonans
poznawczy

Omówienie koncepcji Leona
Fesingera

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

8. Egzamin Egzamin pisemny
Podające:
Wykład
informacyjny

1 9

Forma zajęć: ćwiczenia

1.  Atrybucja
Rozpoznawanie różnych rodzajów
atrybucji w interpretacjach
zachowań. Konsekwencje ich
stosowania.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 6

2. Samoocena
Sposoby badania samooceny,
wnioskowanie o samoocenie innych
(pośrednie).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 6

3. Konformizm

Skłonność jednostki do
podporządkowywania się grupie.
Omówienie wybranych
eksperymentów (np. Solomona
Ascha).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

4. Myślenie grupowe
Omówienie koncepcji myślenia
grupowego Irvinga Jenkinsa. Jak
można radzić sobie z
oddziaływaniem grupy. Dyskusja.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

5. Efekt audytorium Wpływ otoczenia na jednostkę.
Facylitacja. Hamowanie społeczne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 6

6. Manipulacyjne
wywieranie wpływu

Omówienie reguły konsekwencji i
zaangażowania oraz niektórych
technik manipulacyjnego
wywierania wpływu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

7. Wywieranie
wpływu a
przetwarzanie
informacji

Omówienie kolejnych technik
manipulacyjnego wywierania
wpływu, wykorzystujące zasady
przetwarzania informacji (m.in.
zasada wzajemności, zasada
dostępności itd.).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

8.  Postawy Zapoznanie z genezą postaw oraz
sposobami ich modyfikowania.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

9. Postawy jawne i
utajone

Omówienie wybranych sposobów
badania tych rodzajów postaw.
Relacje jakie mogą między nimi
zachodzić.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 6

10. Atrakcyjność
interpersonalna

ytywna postawa wobec innego
człowieka, wyznaczniki, efekt
ekspozycji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

11. Wartości jawne i
niejawne

Metody badania wartości jawnych
(deklaratywnych) i niejawnych
(utajonych) na przykładzie
wybranych modeli wartości.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

12. Prezentacje grup
ćwiczeniowych

Prezentacja i interpretacja
zebranego materiału empirycznego

Praktyczne:
Metoda projektów 3 6

13. Prezentacje grup
ćwiczeniowych

Prezentacja i interpretacja
zebranego materiału empirycznego

Praktyczne:
Metoda projektów 3 6

14. Prezentacje grup
ćwiczeniowych

Prezentacja i interpretacja
zebranego materiału empirycznego

Praktyczne:
Metoda projektów 3 6
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15. Podsumowanie
przedmiotu

Zajęcia przygotowujące do
egzaminu końcowego.
Przypomnienie najważniejszych
zagadnień poruszanych podczas
realizacji przedmiotu.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu
psychologii społecznej. Zna klasyczne eksperymenty i
potrafi zrekonstruować ich przebieg oraz
omówić uzyskane wyniki. Student rozumie wpływ zjawisk
społecznych na mechanizmy poznawczo-motywacyjne.

wykład egzamin pisemny

K_W10

Umiejętności

2. W oparciu o znajomość mechanizmów psychologicznych,
student potrafi analiować zjawiska społeczne i zachowania
grupowe.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U16

Kompetencje społeczne

3. Student jest świadom ograniczeń wynikających z
zastosowania określonych metod diagnostycznych w
psychologii społecznej.

ćwiczenia analiza przypadku
K_K15

4. Student współpracuje z grupą. Jest zdolny do
wypełniania ról związanych z uczestnictwem w grupie.

ćwiczenia autoprezentacja K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(wykłady i ćwiczenia), aktywny udział merytoryczny oraz
przygotowanie projektu grupowego na podstawie zebranego
materiału empirycznego. O ocenie końcowej decyduje również
wynik uzyskany z egzaminu pisemnego. Praca indywidualna
studenta wynosi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Boski P., (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej,
PWN, Warszawa. Wojciszke B., (2009), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar,
Warszawa.

B) Uzupełniająca Cialdini, R. B., (2009), Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk. Wojciszke B.,
Psychologia społeczna, Scholar, Warszawa.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychopatologia

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.32

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 40 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość diagnozy psychologicznej oraz podstaw pomocy psychologicznej i psychoterapii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie psychopatologii ze szczególnym uwzględnieniem etiologii i
mechanizmów, dynamiki przebiegu oraz terapii chorób i zaburzeń psychicznych. Poszerzenie umiejętności ich rozpoznawania,
diagnozowania i opisywania oraz wyznaczania kierunku terapii.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie. Pojęcie normy i patologii w
odniesieniu do zachowania.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 2

2. Zaburzenia
zachowania.

Historia poglądów na zaburzone
zachowanie i ich ewolucja.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 2

3. Współczesne
modele wyjaśniania
etiologii zaburzeń
zachowania.

Zaburzone zachowanie w oczach
biopsychologów,
psychoanalityków, psychologów
behawioralnych, poznawczych i
humanistycznych. Etiologia i
terapia zaburzeń zachowania
(perspektywa biologiczna,
psychospołeczna i społeczno -
kulturowa).

Podające:
Wykład
informacyjny

3 2

4. Diagnozowanie. Metody diagnozowania zaburzeń
zachowania.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 2

5. Systemy
klasyfikacji zaburzeń
zachowania.

Międzynarodowa Klasyfikacja
Zaburzeń Chorób ICD 10, DSM -
IV.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Objawy zaburzeń w
zakresie funkcji
poznawczych.

Symptomy i syndromy zaburzeń:
uwagi, pamięci, spostrzegania,
myślenia, języka i komunikacji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 9
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2. Objawy zaburzeń w
zakresie czynności
emocjonalnych i
motywacyjnych.

Symptomy i syndromy zaburzeń:
emocjonalności, aktywności
(ruchu, impulsywności,
intencjonalności).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 9

3. Objawy zaburzeń w
zakresie scalania
czynności
psychicznych.

Symptomy i syndromy zaburzeń:
świadomości, orientacji,
sprawności intelektualnej,
osobowości.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 9

4. Współczesne
modele leczenia.

Modele leczenia: medyczny,
rehabilitacji społecznej,
psychoterapia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 9

5. Podstawowe
zespoły zaburzeń
zachowania.

Podstawowe zespoły zaburzeń
zachowania w cyklu życia,
Metody leczenia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 9

6. Etiologia zaburzeń
zachowania.

Etiologia zaburzeń zachowania:
czynniki endo- i egzogenne-

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

4 4

7. Zespoły uzależnień. Zespoły uzależnień od
substancji psychoaktywnych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

6 7

8. Status osób
chorych psychicznie.

Analiza statusu osób chorych
psychicznie z perspektywy
społeczno-kulturowej i
historycznej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Ma pogłębiona wiedzę dotyczącą zdrowia
psychicznego oraz rozumie istotę zaburzeń.

wykład aktywność
merytoryczna K_W11

2. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą historii psychologii
zaburzeń i zmian w ich rozumieniu, wyjaśnianiu i
opisywaniu.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W03

3. Zna klasyfikację zaburzeń psychicznych. Zna metody
diagnozowania zaburzeń zachowania. Ma wiedzę o
psychiatrycznych metodach leczenia zaburzeń
psychicznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W12

Umiejętności

4. Umiejętność odróżniania symptomów zaburzeń od
normy i sprawne posługiwanie się nazwami objawów.

ćwiczenia analiza przypadku K_U09

5. Umiejętność odniesienia objawów do zespołów
zaburzeń zachowania i wskazania ich możliwej etiologii.

wykład aktywność
merytoryczna K_U17

Kompetencje społeczne

6. Ma świadomość dylematów etycznych i obciążeń
związanych z diagnozowaniem.

wykład analiza przypadku K_K01

7. Ma świadomość złożoności przyczyn determinujących
zaburzenia zachowania.

ćwiczenia analiza przypadku K_K11

8. Prezentuje postawę otwartą, szanuje i nie uprzedza
się wobec osób z diagnozami psychiatrycznymi.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K12

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Aktywny udział w zajęciach, studiowanie literatury zalecanej.
Przygotowanie projektu indywidualnego. Przygotowanie do
egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi 2,6 ECTS.
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F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. Bilikiewicz, A. (2003). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa:
PZWL

B) Uzupełniająca
Seligman, M.,Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka. Sęk, H. (red.)
(2005) Psychologia kliniczna. Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Pużyński, S., Wciórka,
J. (red.). (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: Badawcze
kryteria diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne &#8222;Vesalius&#8221;
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia różnic indywidualnych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.33

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 5

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 40 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza dotycząca procesów poznawczych, biologicznego podłoża zachowań, twórczości oraz metodologii badań
psychologicznych. Samodzielna analiza tekstów naukowych, integracja i synteza informacji z różnych źródeł, podstawy
stosowania metod diagnostycznych i umiejętność wstępnej analizy uzyskanych wyników. Osiągnięcie efektów kształcenia z
przedmiotów: Wprowadzenie do psychologii, Podstawy metodologii badań psychologicznych, Psychologia procesów
poznawczych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy o źródłach, mechanizmach i uwarunkowaniach różnic indywidualnych.
W trakcie zajęć słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi koncepcjami temperamentu, osobowości (uzupełniając treści
równolegle realizowanego przedmiotu: Współczesne teorie osobowości), inteligencji, kreatywności oraz stylów poznawczych.
Obok prezentacji teorii i koncepcji, zaprezentowane zostaną uczestnikom wybrane metody pomiaru i zasady diagnozy
zmiennych różnicowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
psychologii różnic
indywidualnych.

Historia dziedziny, przedmiot i cel
badań, podstawowe kategorie
klasyfikacyjne (pojęcia stanu, cechy
oraz typu).

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

2. Źródła różnic
indywidualnych.

problem natura vs wychowanie, wkład
czynników środowiskowych oraz
biologicznych w wariancję zmiennych
różnicowych, rola aktywności własnej w
zmienności indywidualnej.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 4

3. Temperament.

Definicja pojęcia, różnice między
temperamentem a osobowością,
pionierzy badań nad temperamentem,
klasyczne i współczesne teorie
temperamentu, funkcjonalne znaczenie
cech temperamentalnych.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 4

4. Osobowość.

Definicja ujęcia cechowego, klasyczne
teorie osobowości, hipoteza leksykalna,
kontrowersje wokół liczby
podstawowych wymiarów osobowości,
znaczenie funkcjonalne cech
osobowości.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 4
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5. Inteligencja.

Podstawowe definicje, zróżnicowanie
teorii inteligencji (hierarchiczne,
czynników równorzędnych), korelaty
biologiczne i poznawcze inteligencji,
inteligencja akademicka a inteligencja
emocjonalna, funkcjonalne znaczenie
poziomu inteligencji.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Obszary
zastosowań
psychologii różnic
indywidualnych.

Kontekst społeczny zmienności
indywidualnej, kontrowersje i dylematy
moralne związane z testowaniem różnic.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

2. Kreatywność.

Zjawisko twórczości w ujęciu
różnicowym, interakcja uwarunkowań
indywidualnych i środowiskowych
procesu twórczego, korelaty poznawcze,
emocjonalne i motywacyjne
indywidualnego poziomu twórczości,
rola kreatywności w funkcjonowaniu
jednostki.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

3. Style poznawcze.

Specyfika pojęcia (styk psychologii
poznawczej i osobowości), podstawowe
podziały, charakterystyka i funkcjonalne
znaczenie podstawowych stylów
poznawczych, związki z innymi
zmiennymi różnicowymi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

4. Podstawy
genetyki
zachowania.

Analiza podstawowych metod
badawczych stosowanych u ludzi i
zwierząt (chów wsobny, hodowla
selektywna, metoda bliźniąt, metoda
adopcyjna), sposoby analizy
uzyskiwanych danych w kontekście
psychologii różnic indywidualnych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

5. Analiza teorii
temperamentu
zorientowanych na
dziecko.

Koncepcja Thomas i Chess, Rothbart i
Derryberry?ego, teoria Kagana.
Specyfika szacowania poziomu cech
temperamentalnych u dzieci.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

6. Analiza teorii
temperamentu
zorientowanych na
osobę dorosłą.

Koncepcja Bussa i Plomina, teoria
Graya, Regulacyjna Teoria
Temperamentu Strelaua. Praca z
wybranymi metodami pomiaru cech
temperamentu (EAS, BIS/BAS, RTT).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

7. Charakterystyka
cechowych teorii
osobowości.

Teoria Eysencka, Wielka Piątka Costy i
McCrae, Alternatywna Wielka Piątka
Zuckermana oraz wybrane metody
służące do ich diagnozy (EPQ-R,
BIS/BAS, NEO-FFI, ZKPQ).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 6

8. Analiza
wybranych teorii
inteligencji.

Spearman, Cattell, Gardner, teoria
inteligencji emocjonalnej Meyera,
Saloveya i Caruso. Praca z wybranymi
metodami diagnozy inteligencji ogólnej
(Test Wechslera, Test Ravena) oraz
emocjonalnej (TIE, INTE); testy
przeznaczone do diagnozy osób o
szczególnych potrzebach (Test Leitera,
Columbia).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

9. Testy twórczości
werbalnej i
niewerbalne.

Test Urbana-Jellena, Test Finkego.
Podstawowe założenia treningu
twórczości.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

4 4

10. Charakterystyka
podstawowych
stylów
poznawczych.

Zależność/niezależność od pola,
impulsywność/refleksyjność,
intuicyjność/analityczność, model
Sternberga i Grigorenko oraz sposobów
ich diagnozy (EFT, MFF).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych
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Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Ujmuje zachowanie jednostki z perspektywy zmiennych
różnicowych, nie umniejszając jednocześnie znaczenia wpływu
czynników środowiskowych (społecznych, kulturowych).

wykład egzamin ustny
K_W06

2. Potrafi scharakteryzować funkcjonujące w psychologii
teorie temperamentu, osobowości, inteligencji, kreatywności
oraz stylów poznawczych, kontekst ich powstania, wskazać
różnice między nimi.

ćwiczenia egzamin ustny
K_W05

3. Zna podstawowe metody diagnozy zmiennych różnicowych,
jest świadomy ich podłoża teoretycznego oraz ograniczeń
zastosowania i interpretacji wyników.

ćwiczenia projekt
K_W07

Umiejętności

4. Wyjaśnia mechanizmy, podobieństwa i różnice w
obserwowanych zachowaniach odwołując się do zmiennych
różnicowych.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U07

5. Potrafi dobrać oraz zastosować metody pomiaru różnic
indywidualnych oraz zinterpretować ich wyniki.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U13

6. Jest w stanie dostosować metody komunikacji i pracy z
drugim człowiekiem do jego profilu różnicowego.

ćwiczenia analiza przypadku K_U19

Kompetencje społeczne

7. Rozumie i jest otwarty na wynikające ze zróżnicowania
indywidualnego odmienne potrzeby i możliwości jednostek.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K12

8. Jest świadomy własnego profilu zmiennych różnicowych i
związanej z nim specyfiki funkcjonowania, zwłaszcza w
kontekście interakcji społecznych.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie zalecanej literatury. Przygotowanie się do
egzaminu. Przygotowanie referatu na zadany temat. Praca
indywidualna studenta stanowi 2,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania. Warszawa:
Wydawnictwo Scholar.

B) Uzupełniająca

Matczak, A. (2001). Style poznawcze. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. (T. II).
Gdańsk: GWP. Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza &#8211; Struktura &#8211; Funkcje. Gdańsk:
GWP. Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP. Oniszczenko, W., Dragan, W.Ł. (2008).
Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa: Wydawnictwo Scholar. Strelau, J. (2001).
Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Diagnoza psychologiczna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.35

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 8

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5 i 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 20 0

ćwiczenia 60 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 80 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student ma opanowaną podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej , rozwojowej społecznej i klinicznej. Posiada
gotowość do autorefleksji.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem zasadniczym jest opanowanie wiedzy oraz nabycie kompetencji w doborze i przeprowadzaniu procedury badawczo-
orzeczniczej w diagnostyce psychologicznej.Ukazanie zasad i rozwijanie umiejętności etycznego postępowania psychologa.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Podstawowe
pojęcia i definicje
diagnozy
psychologicznej

Pojęcia i definicje diagnozy
psychologicznej

Podające:
Wykład
informacyjny

1 2

2. Cele i obszary
stosowania
diagnozy
psychologicznej

Cele i obszary diagnozy
psychologicznej

Problemowe:
Wykład
problemowy

1 2

3. Modela diagnozy
psychologicznej Modele diagnozy psychologiznej

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

3 2

4. Procedura
diagnostyczna- Fazy
procesu
diagnostycznego

Procedura
diagnostyczna.Uwarunkowania jej
tworzenia

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 2

5. Metody , techniki
i narzędzia
diagnostyki
psychologicznej

Testy. Skale Inteligencji .Metody
Projekcyjne . Kwestionariusze
Osobowości

Problemowe:
Wykład
problemowy

10 20

6. Co wolno ,a czego
nie wolno
diagnoście.

Zagrożenia w postępowaniu
diagnostycznym. Błędy diagnozy
psychologicznej

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

Forma zajęć: ćwiczenia



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

1. Testy
psychologiczne

Testy psychologiczne- rodzaje i
klasyfikacja. Uwarunkowania ich
stosowania .Analiza przypadku

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

8 10

2. Metody
projekcyjne

Metody Projekcyjne-procedura
badania , analiza jakościowa ,
interpretacja. Analiza przypadku

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem

8 10

3. Kwestionariusze
osobowości

Kwestionariusze Osobowości- ich
znaczenoe w diagnostyce
psychologicznej.Ocena trafności
wyników.Opis wybranych narzędzi.
Analiza przypadku

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu

8 10

4. Orzecznictwo
psychologiczne
dzieci

Uwarunkowania orzecznictwa
psychologicznego dzieci. Dobór metod
i narzędzi. Zasady wypełniania
protokołu , interpretacja.Analiza
przypadku.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda
przypadków
Metoda
przypadków

6 10

5. Orzecznictwo
psychologiczne
młodzieży

Uwarunkowania orzecznictwa
psychologicznego młodzieży. Dobór
metod i narzędzi.Postawa etyczna
diagnosty. Analiza przypadku.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 10

6. Diagnoza
psychologiczna
pracownika

Uwarunkowania stosowania diagnozy
psychologicznej pracownika. Dobór
metod i narzędzi. Interpretacja
danych. Analiza przypadku.

Praktyczne:
Analiza tekstu
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 10



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

7. Diagnozowanie
psychologiczne w
sądownictwie

Metody i narzędzia badań
stosowanych w sądownictwie . Analiza
przypadku

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Analiza tekstu
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 8

8. Struktura opinii
psychologicznej

Budowanie opinii psychologicznej do
określonego przypadku.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 10

9. Nabywanie (
rozwijanie
)kompetencji
diagnostycznych

Metoda projektu- indywidualna
aktywnośc studenta

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna
Praktyczne:
Metoda projektów
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

8 10

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Zna standardy etycznego postępowania , stosuje je w
tworzeniu własnych działań cwiczebnych

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W17

2. Zna cele , obszary , metody techniki i narzędzia diagnozy
psychologicznej,Dostrzega uwarunkowania jej tworzenia.

wykład aktywność
merytoryczna K_W15

3. Zna narzędzia stosowania procedury badawczo-
orzeczniczej z uwzględnieniem okresu rozwojowego
podmiotu

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W09

Umiejętności

4. Student potrafi zastosować wiedzę w doborze właściwego
narzędzia diagnostycznego,posługiwać się wybranymi
metodami

ćwiczenia analiza przypadku
K_U06

5. Student potrafi przeprowadzić procedurę badawczą
,dokonać właściwej analizy danych ilościowych i
jakościowych , dokonać interpretacji.

ćwiczenia autoprezentacja
K_U02

Kompetencje społeczne

6. Ma poczucie tożsamości i odpowiedzialności zawodowej
Jest przekonany o etyczności zawodowej.Jest pozytywnie
nastawiony do zgłębiania wiedzy

projektowanie aktywność studenta
na zajęciach K_K04

7. Ma świadomość predyspozycji zawodowych i motywacji do
samodoskonalenia

ćwiczenia analiza przypadku K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

ćwiczenia Aktywność na ćwiczeniach- udział w dyskusjach
Pozytywna ocena z projektu. Sporządzenie opinii
psychologicznej dla dowolnie wybranego przypadku Ocena
końcowa: Egzamin ustny. Praca indywidualna studenta
stanowi 8,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Nęcka E.,Inteligencja.Geneza- Struktura - Funkcje ,Gdańsk 2003r Paluchowski J.Diagnoza
psychologiczna.Podejście ilościowe i jakościowe, 2003r. Stemplewska - Żakowicz K.,Diagnoza
psychologiczna .Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, 2011r.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

B) Uzupełniająca

JaworskaA.,Matczak A.,Test Zdań Niedokończonych RISB-polskie normalizacje ,Warszawa 2008r. Heiss
R.,Halper P.,Test Piramid Barwnych,Warzszawa 1995r. Frydrychowicz A.,Test Stosunków Rodzinnych,
Warszawa 1993r. Lusher M.,Diagnostyka kolorami Maxa Lushera,Warszawa 1998 Murray H.,Test
Apercepcji Tematycznej.Podręcznik, Warszawa 1998r. Zawadzki B.,Kwestionariusze
osobowości,Warszawa 2006r.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Arteterapia

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.46

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość zagadnień pedagogiki ogólnej i psychologii ogólnej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest wzmocnienie i rozwijanie własnego potencjału twórczego oraz zapoznanie studentów z metodycznymi
podstawami arteterapii w edukacji, a także z umiejętnością wykorzystania technik plastycznych w procesie terapeutycznym
ze wskazaniem na możliwość wzmocnienia samoakceptacji, a także współpracy i współdziałania w grupie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1.  Geneza i rozwój
arteterapii, definicje
arteterapii i
pochodnych
(psychoterapii,
kulturoterapii, terapii
sztuką, terapii przez
twórczość).

Współczesne badania nad
zastosowaniem artetrapii w
procesie dydaktyczno-
wychowawczym. Arteterapia i
jej rodzaje

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

2. Teoretyczne
podstawy terapii
sztuką i jej dziedziny
wykorzystywane w
praktyce
terapeutycznej.

Pojęcie i znaczenie terapii.
Sztuka i jej wymiary wpływu na
rozwój.

Podające:
Wykład
informacyjny

4 4

3. Ekspresja twórcza i
jej walory
terapeutyczne.

Znaczenie ekspresji w rozwoju
dzici i dorosłych

Problemowe:
Wykład problemowy 2 4

4. Wielowymiarowość
zajęć terapii sztuką
(korygowanie zaburzeń
katarktyczna rola
sztuki.

Sztuka i aktywność artystyczna
jako medium rozwoj i korekty
zaistniałych dysfunkcji

Problemowe:
Wykład problemowy 3 4

5. Sztuka użytkowa
przykładem
kreatywnych zajęć
terapeutycznych jej
rodzaje i możliwości
praktycznego
wykorzystania.

Zakresy wykorzystania sztuki w
aktywnościach dnia
codziennego

Problemowe:
Wykład problemowy 2 4



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

6. Terapia zabawą.
Ludyczność i zadbawa w każdym
wieku jako medium likwidujące
napięcia . Ludycznośc w zyciu
człowieka.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Historia terapii
sztuką. PIonierzy arteterapii.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 10

2. Proces twórczy jako
płaszczyzna rozwoju i
uzdrowienia

Istota i charakterystyka procesu
twórczego

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 10

3. Sposoby
wykorzystania sztuki w
terapii

Samorealizacja poprzez
aktywność twórczą, płaszczyzny
wykorzystania form sztuki w
pracy z osobami zaburzonymi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 10

4. Muzyka w arteterapii
wykorzystanie odbioru muzyki
jak i aktywnego wykonywania
muzyki w działaniach
terapeutycznych

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 10

5. Wykorzystanie
aktywności plastycznej
w arteterapii

Rodzaje form wyrazu
plastycznego w działanaich
terapeutycznych

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 10

6. Elementy
improwizacji dramowej.

Terapia za dramą (sposoby
wykorzystania w pracy z dziećmi
i dorosłymi).Komunikacja
werbalna (podstawowe
umiejętności społeczne,
rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych poprzez
rozładowywanie negatywnych
uczuć)

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Eksponujące:
Sztuka teatralna

2 10

7. Teatr lakowy jako
interdyscyplinarne
wykorzystanie sztuki w
arteterapii

Podstawy funkcjonowania
lalkarstwa, wykorzystanie
teatru lalek do działań
arteterapeutycznych

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Inscenizacja

3 10

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Wiedza: Student ma podstawową wiedzę z zakresu
terapii sztuką. Wie na czym polegają jej zasadnicze
funkcje.Posiada wiedzę z zakresu najbardziej przydatnych
technik artystycznych i form pracy wykorzystywanych w
terapii różnych rodzajów dysfunkcji.

konwersatorium autoprezentacja

K_W12

Umiejętności

2. Umiejętności: Umie swobodnie posługiwać się językiem
sztuki i inspirować działania rozwijające twórczą inwencję
wspomagającą proces terapii.

konwersatorium autoprezentacja
K_U18

Kompetencje społeczne

3. Wykazuje się dużą wrażliwością i empatią, szanować
autonomię osób podanych terapii

konwersatorium autoprezentacja K_K11



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Aktywny merytoryczny udział w zajęciach. Zaproponowanie
praktycznego działania terapeutycznego wykorzystującego
sztukę. Praca indywidualna studenta stanowi 3,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Konieczna E. J. (2004). Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza
&#8222;Impuls&#8221;, Kraków 2. Karolak W., Kaczorowska B. (2008) &#8212; Arteterapia w
medycynie i edukacji, Łódź, 2008, WSHB 3. Handford O, Karolak W., (2008), Zabawa (z)
przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź, WSHB

B) Uzupełniająca

1. Arciszewska - Binnebese A (2003) &#8212; Szczęśliwy świat tworzena, czyli arteterapia,
materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach i
gimnazjach, w placówkach szkolno - wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach
szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach iwycieczkach, Toruń, BEA 2. Way. B,( 1990)
Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.64

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 6

Rok : 5

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 45 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien znać podstawy neuropsychologii (budowa i działanie układu nerwowego człowieka, główne układy
funkcjonalne mózgu, zależności między strukturami mózgowymi a funkcjami umysłowymi, podstawowe rodzaje zaburzeń
neuropsychologicznych.).

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest przedstawienie teorii oraz problemów metodologicznych diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej.
Student zostanie zapoznany z historią, najważniejszymi teoriami oraz modelami rehabilitacji neuropsychologicznej. Pozna
rolę czynników neurologicznych, poznawczych, motywacyjnych i psychospołecznych w różnych rodzajach rehabilitacji
neuropsychologicznej. Student dowie się w jaki sposób przebiega procedura diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej
stosowanej przy różnych rodzajach zaburzeń.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
problematyki

Omówienie teoretycznych podstaw,
pojęć i zagadnień, które będą
poruszane na zajęciach.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 0

2. Rehabilitacja
neuropsychologiczna -
podstawy teoretyczne

Wybrane metody terapii
neuropsychologicznej w zależności od
dysfunkcji/zaburzenia

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

3. Zasady rehabilitacji
neuropsychologicznej

Georg P. Prigatano i jego 13 zasad
rehabilitacji neuropsychologicznej

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

4.  Czynniki i
mechanizmy
neurobiologiczne
procesu rehabilitacji
neuropsychologicznej

Identyfikacja i analiza czynników
neurobiologicznych pod kątem
zaburzonych funkcji pacjenta, jako
podstawa do tworzenia schematów
procesu rehabilitacji.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

5. Czynniki
psychospołeczne i ich
rola w procesie
rehabilitacji
neuropsychologicznej

Identyfikacja i analiza czynników
psychospołecznych pod kątem
zaburzonych funkcji pacjenta, jako
podstawa do tworzenia schematów
procesu rehabilitacji.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1
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6. Planowanie i
przebieg rehabilitacji
neuropsychologicznej

Określenie czynników determinujących
przebieg rehabilitacji. Wiedza na
temat istoty deficytów
neuropsychologicznych, znajomość
metod i procedur diagnostyczno-
terapeutycznych oraz (umiejętność
nawiązywania i utrzymywania
kontaktu z pacjentem.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

7. Specyfika
rehabilitacji
neuropsychologicznej w
odniesieniu do różnych
schorzeń i zaburzeń

Wstępne omówienie charakterystyki
form diagnozy i terapii stosowanych w
zaburzeniach neuropsychologicznych

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

8. Egzamin Egzamin pisemny
Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

1 9

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Zaburzenia
świadomości

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
świadomości.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

2. Zaburzenia orientacji
Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
orientacji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

3. Zaburzenia percepcji
Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
percepcji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

4. Zaburzenia uwagi
Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
uwagi.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

5. Zaburzenia pamięci i
uczenia się

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
pamięci i uczenia się.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

6. Zaburzenia praksji
Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
praksji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

7. Zaburzenia myślenia i
wyobraźni

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
myślenia i wyobraźni.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

8. Zaburzenia funkcji
wykonawczych

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
funkcji wykonawczych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

9. Zaburzenia
emocjonalne

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
emocjonalnych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

10. Zaburzenia
tożsamości i
osobowości

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
tożsamości i osobowości.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

11. Zaburzenia czytania
i pisania

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
czytania i pisania.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

12. Zaburzenia
otępienne

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
otępiennych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 5
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13. Zaburzenia
pragmatyki i prozodii

Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy zaburzeniach
pragmatyki i prozodii.

: 3 5

14. Afazja Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy afazji. : 3 5

15. Dysartria Omówienie i praktyka form diagnozy i
terapii stosowanych przy dysartrii. : 3 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna podstawowe podejścia diagnostyczne oraz typy
diagnozy w neuropsychologii. Klasyfikuje różnego rodzaju
zaburzenia neuropsychologiczne, zna podstawy ich diagnozy i
rehabilitacji.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_W15

2. Student zna podstawy neurobiologii. ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach

K_W13

Umiejętności

3. Student wskazuje procedury diagnostyczne i rehabilitacyjne
stosowane przy różnych typach zaburzeń.

ćwiczenia egzamin pisemny K_U12

Kompetencje społeczne

4. Student respektuje różnice indywidualne. Jest zorientowany
na współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin rehabilitacji.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K13

5. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki. ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K02

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym. Ponadto,
ważna jest również obecność na zajęciach oraz aktywne w
nich uczestnictwo. Praca indywidualna studenta wynosi
3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Jodzio, K., (2011), Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej, Difin, Warszawa.
Prigatano, G., (2009), Rehabilitacja neuropsychologiczna: podstawowe zasady i kierunki
oddziaływań terapeutycznych, PWN, Warszawa.

B) Uzupełniająca
Pąchalska, M., (2007), Neuropsychologia kliniczna: urazy mózgu. Tom I. Procesy emocjonalne i
poznawcze, PWN, Warszawa. Pąchalska, M., (2007), Neuropsychologia kliniczna: urazy mózgu. Tom
II. Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa, PWN, Warszawa. Pąchalska, M., (2008),
Rehabilitacja neuropsychologiczna: procesy poznawcze i emocjonalne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.63

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw psychologii, psychologii zaburzeń oraz pomocy psychologicznej.
Powinien także posługiwać się terminologią z zakresu psychologii zaburzeń.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Studenci poznają na zajęciach zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty i mechanizmy technik terapeutycznych ,
wykorzystywanych w pracy z dziećmi z młodzieżą. Podczas ćwiczeń, studenci nabędą umiejętność dostosowania danej
techniki terapeutycznej do rodzaju zaburzenia dziecka, zwłaszcza na tle neuropsychologicznym, jak i w przypadku zaburzeń
związanych z niedostosowaniem społecznym.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Zaburzenia
psychologiczne i
neuropsychologiczne u
dzieci i młodzieży.

Rodzaje zaburzeń
psychologicznych. Rodzaje
zaburzeń neuropsychologicznych
i ich diagnozowanie.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 2

2. Terapia zaburzeń u
dzieci i młodzieży.

Rola środowiska społecznego w
diagnozie i terapii. Rola poziomu
rozwoju funkcji poznawczych.

Podające:
Wykład
informacyjny
Problemowe:
Wykład problemowy

2 4

3. Przygotowanie do
psychoterapii dzieci i
młodzieży.

Kontakt - więź emocjonalna.
Wstępna diagnoza - źródła,
rodzaj zaburzeń, motywacja.
Kontrakt z terapeutą.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 3

4. Podstawowe zasady i
zjawiska w
psychoterapii
analitycznej dzieci.

Współpraca
psychoterapeutyczna.
Podstawowe zasady
terapeutyczne. Opór w
psychoterapii dzieci i młodzieży.
Przeniesienie.
Przeciwprzeniesienie.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

5. Specyfika
psychoterapii dzieci i
młodzieży.

Rola środowiska społecznego.
Poziom rozwoju. Rola szkoły.
Rola rodziny.

Problemowe:
Wykład problemowy
Podające:
Wykład
informacyjny

2 2
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6. Skuteczność
psychoterapii dzieci i
młodzieży.

Ocena skuteczności
psychoterapii dzieci i młodzieży.
Czynniki skuteczności - cechy
metody leczenia, cechy pacjenta,
cechy terapeuty.

Problemowe:
Wykład problemowy
Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

7. Skuteczność
wybranych metod
psychoterapii dzieci i
młodzieży.

Terapia poznawczo-behawioralna
w leczeniu lęku. Trening
umiejetności radzenia sobie w
leczeniu depresji. Terapia
wielosystemowa w korygowaniu
zachowania antyspołecznego.
Terapia behawioralna w leczeniu
otyłości.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Skuteczność terapii a
cechy pacjenta i
terapeuty.

Cechy pacjenta a efekty terapii
(poziom zaburzenia, poziom
trudności interpersonalnych,
poczucie kontroli, zaangażowanie
w proces terapii). Cechy
terapeuty a efekty terapii (cechy
demograficzne, kwalifikacje,
doświadczenie, zdrowie, cechy
osobowosci, dyrektywność).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

2. Techniki
psychoanalityczne.

Konfrontacja. Klaryfikacja.
Interpretacja. Przepracowanie.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

3. Techniki terapii
Eriksonowskiej.

Technika transu. Technika
metafor. Zachęcanie do oporu.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

4. Psychodrama.
Psychodrama - podłoże
teoretyczne. Teorie Moreno.
Psychodrama jako metoda
terapeutyczna.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

5. Muzykoterapia.
Specyfika muzyki w terapii.
Psychologiczny mechanizm
działania muzyki. Ocena
efektywności muzykoterapii.

Eksponujące:
Film
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

6. Wizualizacja. Wizualizacja kreatywna. Techniki
obrazowania wewnętrznego.

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

7. Metody
psychomotoryczne w
terapii dzieci i
młodzieży.

Metoda Procus. Metoda Block.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

8. Integracja
sensoryczna.

Stadia rozwoju dziecka.
Założenia SI. Zasady stosowania
SI.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne

2 4

9. Techniki
relaksacyjne.

Relaksacja progresywna
Jacobsona. Trening autogenny
Schultza.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

10. Bajkoterapia.

Cele bajkoterapii. Bajki
terapeutyczne. Bajki
relaksacyjne. Bajki
psychoterapeutyczne. Bajki
psychoedukacyjne.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

3 5

11. Techniki z
elementami sztuki.

Techniki z wykorzystaniem
rysunku i malarstwa. Techniki z
wykorzystaniem tańca.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

12. Terapia grupowa.
Określenie potrzeb grupy. Plan
prowadzenia grupy. Rola
terapeuty w grupie. Ćwiczenia
gry i zabawy grupowe.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

13. Podsumowanie zajeć Prezentacja projektu.

Praktyczne:
Metoda projektów
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 10

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę na temat uwarunkowań zaburzeń u
dzieci i młodzieży.

wykład egzamin pisemny K_W11

2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat metod pomocy
psychologicznej a w szczególności technik terapeutycznych
mających zastosowanie u dzieci i młodzieży.

wykład egzamin pisemny
K_W12

Umiejętności

3. Rozpoznaje problemy natury emocjonalnej u dzieci i
młodzieży oraz umie zaproponować odpowiednią metodę
terapii.

ćwiczenia projekt
K_U09

4. Potrafi określić stadia rozwoju dziecka i młodego
człowieka, określić zaburzenia tego rozwoju i
zaproponować sposoby wsparcia.

ćwiczenia projekt
K_U15

Kompetencje społeczne

5. jest świadomy swoich ograniczeń i jest gotowy
konsultować się z innymi specjalistami w zwiazku z terapią
dzieci i młodzieży.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Student zobowiązany jest do pracy z literaturą, zalecaną przez
prowadzącego zajęcia. Uczestniczy w pracy zespołowej metodą
projektową i prezentuje projekt na zajęciach. Przygotowuje się
do egzaminu pisemnego z części teoretycznej zajęć. Praca
indywidualna studenta wynosi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1. Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży, Wyd. Impuls, Kraków 2004 r. 2. Kendall P.,
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i
rodziców, Wyd. GWP, Gdańsk 2012 r. 3. Grzesiuk L., Psychoterapia. Teoria, Badania i szkolenia,
Praktyka, Wyd. Eneteia, Warszawa 2006 r. 4. Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii.
Wydanie Nowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014 r. 5. Kubitsky J., Vademecum psychoterapeuty,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 r.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

B) Uzupełniająca

1. Derra C., Trening autogenny dla każdego, Wyd. Amber, Warszawa 2005 r. 2. Kendall P., Terapia
dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne. Wyd. UJ, Kraków 2010 r. 3. Aichinger A.,
Holl W., Psychodrama: terapia grupowa z dziećmi, Wyd. Jedność, Kielce 1999 r. 4. Jak pracować z
dziecięcymi grupami terapeutycznymi? K. Geldard, D. Geldard, Wyd. GWP, Gdańsk 2005 r. 5. G.
Corey, Wszystko co najważniejsze w teorii i praktyce terapeutycznej, Wyd. Zysk i ska, Poznań 2005
r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia egzystencjalna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.62

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Psychologia kliniczna Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student zna podstawowe zagadnienia z psychologii ogólnej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami psychologii egzystencjalnej. Student pozna
najważniejsze koncepcje teoretyczne, twierdzenia problemy i orientacje psychologii egzystencjalnej, zarowno w odniesieniu
do stanu obecnego, jak i kontekstu historycznego. Będzie potrafił wymienić najważniejszych przedstawicieli tego nurtu oraz
prezentowane przez nich rozwiązania.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
problematyki

Omówienie podstawowych
pojęć i zagadnień, które będą
poruszane na zajęciach z
psychologii egzystencjalnej.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 0

2. Psychologia
Egzystencjalna jako
nauka

Omówienie teoretycznych
założeń psychologii
egzystencjalnej oraz jej
miejsca na tle innych
subdyscyplin psychologii.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

3. Związek między
psychologią i filozofią
egzystencjalną

Omówienie podobieństw i
różnic w tych podejściach do
analizy rzeczywistości życia
człowieka.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

4. Sens i cierpienie
Definicja i analiza
podstawowych pojęć
psychologii egzystencjalnej.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

5. Śmierć jako temat
psychologii?

Pojęcie tabu w psychologii,
tanatologia egzystencjalna.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

6. Elementy
psychoterapii
egzystencjalnej

Omówienie głównych założeń
tego rodzaju terapii oraz
relacja terapeutyczna, która w
niej zachodzi.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

7. Logoterapia Victora
Frankla

Omówienie głównych założeń,
znaczenia i aktualności tej
metody terapeutycznej.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Metoda
fenomenologiczna

Dyskusja o granicach
poznania w psychologii
egzystencjalnej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

2. Emocje w psychologii
egzystencjalnej

Omówienie znaczenia emocji
w psychologii egzystencjalnej,
relacja emocje-wartość.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

3. Praktyka psychologii
egzystencjalnej

Dyskusja o praktycznej
stronie psychologii
egzystencjalnej (omówienie
wybranej metody, np.
logoterapii).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

4. Znaczenie psychologii
egzystencjalnej

Dyskusja o podstawowych
założeniach, celach i
metodach.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

5. Egzystencja/esencja
Dyskusja o tym co w ujęciu
psychologii egzystencjalnej
stanowi istotę naszego życia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

6. Osobowość człowieka
Dyskusja o rozumieniu i
cechach charakterystycznych
osobowości w psychologii
egzystencjalnej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

7. Pojęcie czasu w
psychologii
egzystencjalnej

Dyskusja o kontekście czasu
w perspektywie jakości życia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

8. Doświadczenia
graniczne

Omówienie związków między
doświadczeniami granicznymi
a odpornością psychiczną.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

9. Podsumowanie zajęć
Przypomnienie i omówienie
najważniejszych zagadnień
poruszanych na zajęciach.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

10. Zaliczenie
przedmiotu seminarium dyskusyjne

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

2 13

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student wskazuje i rozumie koncepcje emocji i
motywacji wyrażone w psychologii egzystencjalnej.

wykład aktywność
merytoryczna K_W16

Umiejętności

2. Student potrafi opisać i wyjaśnić problemy
psychologiczne w nawiązaniu do założeń psychologii
egzystencjalnej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U11

3. Student nakreśla i dyskutuje teoretyczne i praktyczne
założenia psychologii egzystencjalnej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U19

Kompetencje społeczne

4. Student prezentuje aktywną postawę wobec poprawy
jakości życia.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K14

E. Praca indywidualna studenta
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Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na
wykładach i ćwiczeniach oraz jego merytoryczne zaangażowanie
podczas realizacji przedmiotu. Praca indywidualna studenta
wynosi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Buber M., (1993), Problem człowieka, Spacja, Warszawa. Jung C.G., (1989), Rebis czyli kamień
filozofów, PWN, Warszawa. Erikson E.H., (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Warszawa.

B) Uzupełniająca
Gałdowa A. (red.), (1999), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Wydawnictwo UJ,
Kraków. Opoczyńska M. (red.), (1999), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej,
Wydawnictwo UJ, Kraków.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Etyka rodzinna

Prowadzący
zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.52

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu
/ modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Ogólna znajomość podstawowych pojęć z zakresu etyki oraz znajomość podstawowych zasad i wartości życia rodzinnego.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu etyki rodzinnej rozumianej jako zbiór zasad i wartości, które
powinny być realizowane w ramach życia rodzinnego. Przedmiot obejmuje zagadnienia zarówno z zakresu etyki normatywnej
dotyczącej sfery powinności jak i etyki opisowej obejmującej psychologię i socjologię moralności w odniesieniu do zjawisk
typowych dla życia rodzinnego.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka
zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin

kontaktowych
Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Etymologia
słowa „etyka”.

Trzy działy etyki:
normatywna, opisowa i
metaetyka. Miejsce etyki
rodzinnej w ramach
powyższego podziału.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

2. Etyka
rodzinna.

Etyka rodzinna a wiedza z
zakresu psychologii i
socjologii moralności.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

3. Analiza reguł
moralnych
typowych dla
kultury
europejskiej i
ich
zastosowanie
w etyce życia
rodzinnego.

Refleksja nad wiodącymi
wartościami:
sprawiedliwość, życzliwość,
miłość. O idei wybaczenia i
jej adresatach czyli komu i
kiedy powinniśmy
wybaczyć?

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 2

4. Natura dobra
i jego różne
przejawy.

Motywy egocentryczne i
altruistyczne czynów
moralnie pozytywnych.
Różnica między moralną
dobrocią a moralną
słusznością.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 2

5. Natura zła i
jego różne
przejawy w
ramach relacji
rodzinnych.

Skąd zło w rodzinie?
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 2
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6. Wyzwania
współczesnej
etyki.

Stosunek ludzi do zwierząt
(wyzwolenie zwierząt,
status zwierząt w etyce
personalistycznej).

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Prawo i
etyka.

Klauzula sumienia. Wolność
sumienia. Obywatelskie
nieposłuszeństwo.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 7

2. Wyzwania
współczesnej
etyki.

Etyka świata wirtualnego
(netykieta, stalking,
pornografia, „piractwo”).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 9

3. Wyzwania
współczesnej
etyki.

Wolność, równość,
tolerancja.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 9

4. Jak reagować
na zło w
ramach życia
rodzinnego?

Dyskusja w oparciu o
przykłady.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 9

5. Cele życia
moralnego.

Szczęście, doskonałość,
pożyteczność społeczna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 9

6. Etyka
rygoryzmu
moralnego w
kontekście
życia
rodzinnego.

Orientacja na
sprawiedliwość i orientacja
na troskę.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 9

7. Życie
rodzinne w
świetle zasad
etyki
liberalnej.

Dyskusja w oparciu o
przykłady.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 9

8. Edukacja
wobec rodziny. Etos kobiecy a etos męski.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego efektu
dla przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Wiedza z zakresu filozofii, antropologii,
pedagogiki, podstaw myśli psychologicznej i
socjologicznej. Ma wiedzę dotyczącą norm i
wartości typowych dla życia rodzinnego w
ramach kultury europejskiej.

wykład kolokwium

K_W09

2. Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą
głównych nurtów etyki. Potrafi je powiązać z
wartościami i normami etyki rodzinnej.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_W02

Umiejętności

3. Umiejętność samodzielnego formułowania
problemów oraz logicznego myślenia,
używania adekwatnej terminologii
filozoficznej i logicznej, interpretowania
zachowań osób w odniesieniu do różnych
teorii osobowości. Potrafi samodzielnie
formułować problemy etyczne związane z
życiem rodzinnym oraz je rozwiązywać.

wykład kolokwium

K_U08

4. Potrafi interpretować zachowania ludzi w
kontekście etapów rozwoju moralnego
człowieka. Posiada umiejętność prowadzenia
dyskusji i przygotowywania wystąpień
ustnych dotyczących zagadnień etyki
rodzinnej.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach

K_U01
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Kompetencje społeczne

5. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
moralnego. Docenia znaczenie życia
rodzinnego dla jednostkowego i społecznego
rozwoju.

wykład kolokwium
K_K06

6. Jest wrażliwy na problemy życia
rodzinnego, unika myślenia stereotypowego.
Jest gotowy do komunikowania się, otwartej
dyskusji i współpracy.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w
celu zaliczenia przedmiotu)

Wykłady będą miały formę aktywną, nieograniczoną do przekazywania
wiedzy przez wykładowcę, ale angażującą w sposób czynny studentów
poprzez dyskusję. Ćwiczenia polegać będą na stawianiu problemów z zakresu
życia rodzinnego i ich rozwiązywaniu zgodnie z obowiązującymi w naszej
kulturze etycznymi normami i wartościami, w oparciu o metodę otwartości,
wzajemnego poszanowania i uważnego słuchania. Praca indywidualna
studenta stanowi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Vardy P., Grosch P., Etyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010 (https://vk.com/doc-
59168769_263275874?dl=8019158b50a32746fe). 2. Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 1 i 2, Kraków
2009.

B) Uzupełniająca
1. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001
(http://fatimska.wloclawek.pl/pliks/Karol%20Wojtyla%20-%20Milosc%20i%20odpowiedzialnosc.pdf). 2.
Probucka D., Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa 2004. 3. Singer
P., Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia pracy organizacji i zarządzania

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.50

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 20 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 35 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw psychologii społecznej, teorii motywacji, podstaw komunikacji oraz
umiejętności krytycznego myślenia, formułowania samodzielnych wniosków. W zakresie kompetencji powinien się cechować
nastawieniem na pracę w zespole,

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy w aspekcie
psychologicznym, wyjaśnienie ogólnych procesów w zarządzaniu organizacją, ukazanie uwarunkowań funkcjonowania
organizacji, przekazanie wiedzy na temat profili osobowościowych menedżerów i kadry pracowników wykonawczych w
kontekście wybranych teorii osobowościowych, a także na temat patologii w organizacji. W wyniku zajęć, student powinien
wykształcić umiejętność krytycznego podejścia do analizowanych zjawisk, postaw i zachowań w organizacji z uwzględnieniem
zachodzących w nich interakcji i stosunków interpersonalnych. Powinien się cechować wrażliwością na aspekty życia
społecznego w organizacji.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
psychologii pracy i
organizacji.

Definicja i przedmiot
zainteresowań psychologii
zarządzania. Miejsce psychologii
zarządzania wśród dyscyplin
społecznych. Globalizacja i
współczesne podejście do
psychologii zarządzania.

Podające:
Wykład informacyjny
Opis

3 3

2. Psychologiczne
uwarunkowania
funkcjonowania
człowieka w
organizacji.

Formy uczestnictwa jednostki w
organizacji. Jednostka a grupa -
wzajemne interakcje.
Postrzeganie społeczne,
Komunikacja w organizacji.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Podające:
Wykład informacyjny

2 3

3. Organizacja i jej
otoczenie.

Pojęcie organizacji, jej struktura
i typy. Rodzaje otoczenia
organizacji i jego cechy. Kultura
organizacyjna - istota i
typologia.

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 4

4. Zachowania w
organizacji.

Zachowania jednostkowe i
grupowe. Rola jednostki w
grupie. Definiowanie grupy
społecznej. Funkcje i procesy
grupowe. Budowanie zespołu.

Problemowe:
Wykład problemowy
Wykład
konwersatoryjny

2 3
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5. Patologie w
organizacji.

Rodzaje zachowań
patologicznych w organizacji :
dyskryminacja bezposrednia,
dyskryminacja pośrednia,
mobbing, molestowanie
seksualne, pracoholizm.
Bezrobocie jako patologia.
Przyczyny, skutki i
przeciwdziałanie patologiom w
organizacji

Problemowe:
Wykład problemowy
Wykład
konwersatoryjny

4 3

6. Etyka
odpowiedzialności w
organizacji.

Pojęcie i cechy społecznej
odpowiedzialności w
organizacji. Metody i narzędzia
kształtowania postaw etycznych
w organizacji.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

1 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Praca jako wartość
w życiu człowieka.

Układ człowiek-środowisko
pracy. Pojęcie optymalnych
warunków pracy. Analiza pracy.
Poczucie sprawstwa i jego
znaczenie. Poczucie autonomii i
kontroli.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

2. Osobowość i jej
znaczenie w
zachowaniu człowieka
w organizacji.

Czynniki osobowościowe.
Wybrane teorie osobowości do
wyjaśnienia zachowań
menedżerów. Typy osobowości
menedżerów i ich przełożenie na
pracę i styl kierowania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

3. Przywództwo w
organizacji.

Cechy i umiejętności
współczesnego menedżera.
Zarządzanie w warunkach
zmiany. Zarządzanie kryzysem
w organizacji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

4. Planowanie zasobów
ludzkich w organizacji
i kariery zawodowej.

Proces planowania,
formułowanie celów.
Planowanie indywidualnej
ścieżki kariery zawodowej.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

5. Elementy procesu
kadrowego -
podejmowanie decyzji
personalnych.

Kompetencje i kwalifikacje jako
podstawa polityki personalnej.
Sposoby rekrutacji, selekcji.
Rola testów psychologicznych.
Asesment center.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

3 3

6. Ocenianie
personelu.

Sposoby oceniania, błędy w
ocenianiu. Efekty oceny.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

7. Doskonalenie i
rozwój personelu.

Planowanie rozwoju
pracowników. Doskonalenie i
szkolenie. Funkcje i
efektywność szkoleń. Rola
coachingu i mentoringu.

Praktyczne:
Metoda projektów
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 5

8. Motywowanie w
zarządzaniu.

Pojęcie motywacji. Rodzaje
systemów motywacyjnych.
Narzędzia motywowania i ich
efektywność.

Eksponujące:
Film
Praktyczne:
Metoda projektów

3 4

9. Budowanie zespołu -
rola lidera.

Zasady budowania zespołu.
Fazy życia zespołu. Role
zespołowe. Rola lidera w
zespole.

Praktyczne:
Metoda projektów
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 5
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10. Konflikty w zespole
i ich rozwiązywanie.

Rodzaje konfliktów. Postawy
wobec konfliktu. Metody
rozwiązywania konfliktów w
zespole. Rola negocjacji i
mediacji.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

1 5

11. Komunikacja w
organizacji.

Rola komunikacji. Przebieg
procesu komunikacji. Zakłócenia
w komunikacji. Komunikacja w
zespole.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja
dydaktyczna

1 3

12. Psychologiczne
koszty pracy.

WLB. Problem stresu i zjawisko
wypalenia zawodowego.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 4

13. Przedsiębiorczość.
Przedsiębiorca.
Przedsiębiorczość i
podejmowanie ryzyka. Postawy
wobec ryzyka.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę o mechanizmach zachowań
organizacyjnych i umie je scharakteryzować z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii pracy i
organizacji.

wykład projekt
K_W19

2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat planowania
własnej ścieżki kariery.

wykład projekt K_W20

3. Opisuje elementy procesu kadrowego w kontekście
analizy zachowań organizacyjnych.

ćwiczenia prezentacja tematu K_W10

Umiejętności

4. Potrafi ocenić kompetencje kandydata i pracownika z
wykorzystaniem narzędzi psychologicznych, a także
konstruować proces szkolenia pod kątem rozwijania
umiejętności psychospołecznych.

ćwiczenia projekt
K_U12

5. Rozpoznaje zachowania patologiczne w organizacji
oraz przejawy kryzysu organizacyjnego oraz potrafi
zaproponować metody przeciwdziałania tym
negatywnym procesom.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U16

Kompetencje społeczne

6. Podejmuje różne role w trakcie pracy zespołowej,
formułuje cele i motywuje zespół do pracy.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K07

7. Wykazuje się wrażliwością wobec członków
organizacji, okazuje szacunek i przestrzega zasad
etycznych w relacjach z innymi.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K12

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Student zobowiązany jest do pracy z literaturą, zalecaną przez
prowadzącego zajęcia. Uczestniczy w pracy zespołowej metodą
projektową i prezentuje projekt na zajęciach. Przygotowuje
projekt indywidualny. Praca indywidualna studenta wynosi 2,2
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)
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A) Podstawowa

1. Ratajczak. Z., Psychologia pracy i organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2007 r. 2. Schultz D., Schultz
S., Psychologia dzisiejszej pracy a wyzwania, Wyd. PWN, Warszawa 2006 r. 3. Psychologia pracy i
organizacji, red. N. Chmiel, Wyd. GWP, Gdańsk 2003 r. 4. Ratajczak Z., Bańka A., Turska E.,
Współczesna psychologia pracy i organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 2006 r. 5. Tyszka T., Psychologia
ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004 r.

B) Uzupełniająca
1. Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997 r. 2. Kostera M.,
Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006 r. 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania
organizacjami, PWN, Warszawa 2005 r. 4. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk
1997 r. 5. Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Warszawa 2005 r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia pozytywna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.49

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, osobowości oraz motywacji i emocji.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami i badaniami z zakresu psychologii pozytywnej. Przygotowanie studentów
do krytycznej analizy wybranych koncepcji z zakresu psychologii pozytywnej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Teoretyczne podstawy
psychologii pozytywnej.

Założenia, cele i metody
psychologii pozytywnej.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 6

2. Koncepcje dobrego i
szczęśliwego życia.

Krytyczna analiza
wybranych koncepcji
dobrego i szczęśliwego
życia.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 6

3. Uwarunkowania dobrego
życia.

Biologiczne,
psychologiczne,
kulturowo-społeczne
uwarunkowania dobrego
życia. Osobowość
człowieka szczęśliwego.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 6

4. Psychologia pozytywna
wobec cierpienia i kryzysu.

Model zdrowia
psychicznego. Diagnoza
zdrowia psychicznego.
Metody psychoterapii i
rehabilitacji psychicznej.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 6

5. Pozytywne starzenie się.
Predyktory zdrowego
starzenia się. Czynniki
związane z pozytywnym
starzeniem się.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Cnoty i siły charakteru
człowieka.

Rozwijanie cnót i sił
charakteru, możliwości i
ograniczenia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 8

2. Zastosowanie psychologii
pozytywnej w poradnictwie.
indywidualnym i praktyce
klinicznej.

Techniki psychologii
pozytywnej w
poradnictwie
indywidualnym.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8
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3. Zastosowanie psychologii
pozytywnej w
poradnictwie.indywidualnym i
praktyce klinicznej.

Techniki oddziaływania
terapeutycznego w
praktyce klinicznej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8

4. Funkcjonowanie człowieka
zgodne z „modelem
pozytywnym”.

Założenia
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 8

5. Społeczeństwo wobec
szczęścia jednostki.

Osobiste szczęście
jednostki - korzyść czy
strata dla innych?

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 8

6. Edukacja dla mądrości.
Pojęcie mądrości. Metody
wspierania rozwoju
mądrości.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 10

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna podstawowe założenia, metody i cele
psychologii pozytywnej.

wykład projekt K_W01

2. Student zna i rozumie idee zdrowia psychicznego,
funkcjonalności, harmonii, dobrostanu i szczęścia
prezentowane w ramach psychologii pozytywnej.

wykład projekt
K_W11

Umiejętności

3. Student potrafi opisać i wyjaśnić problemy
psychologiczne w kategoriach psychologii pozytywnej.

ćwiczenia projekt K_U07

4. Student potrafi projektować procedury mające na celu
podnoszenie jakości życia indywidualnego i społecznego.

ćwiczenia projekt K_U18

Kompetencje społeczne

5. Student wpiera innych ludzi w radzeniu sobie z
problemami.

ćwiczenia projekt K_K14

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przygotowanie i prezentacja projektu indywidualnego lub
grupowego. Praca indywidualna studenta stanowi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, (red.)
Czapiński J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Trzebińska E., Psychologia
pozytywna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Carr A.,
Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Wydawnictwo Zysk i Ska,
Poznań 2009. Psychologia pozytywna w praktyce, (red.). Linley P. A., Joseph S.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

B) Uzupełniająca
Seligman M.E.P., Pełnia szczęścia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia.
Media Rodzina, Poznań 2011. Fredrikson B., Pozytywność. Naukowe podejście do emocji,
które pomaga zmienić jakość życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Praca z grupą

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.47

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 5

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 9

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 45 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii społeczne i umiejętności w tworzeniu prawidłowej komunikacji
społecznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z grupą z uwzględnienie procesów zachodzących w grupie , uwarunkowań
dokonywania diagnozy i prognozowania społecznego oraz skutecznych metod pracy; działań wspierających. Rozwijanie
kompetencji w tworzeniu i prowadzeniu pracy w grupie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Grupa -
uwarunkowania jej
tworzenia

Warunki kwalifikacji.Podstawowe
zasady prowadzenia grupy. Zalety
pracy grupowej.Rodzaje grup
terapeutycznych

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna
Dyskusja
dydaktyczna

8 15

2. Procesy
grupowe

Diagnozowanie grupy. Etapy jej
rozwoju. Dynamika rozwoju grupy-
prawidłowości i zakłócenia. Normy
grupowe . Proces grupowy i jego
znaczenie w pracy trenera.Struktura
grupy: układ ról grupowych , spójność
grupy,

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna
Dyskusja
dydaktyczna

10 15

3. Budowanie
wizerunku w
grupie

Skala pierwszego wrażenia.Nabywanie
umiejętności
autoprezentacji.Uwarunkowania
budowania wizerunku w grupie
.Wzbudzanie i utrzymywanie
zainteresowania grupy .Techniki
panowania nad tremą i postępowania w
trudnych sytuacjach

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Praktyczne:
Pokaz
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

10 15
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4. Techniki pracy z
grupą

Integracja grupy. Techniki
komunikacyjne , koncentrujące ,
energetyzujące,i dramowe. Metoda
Gestalt.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Dyskusja
dydaktyczna

12 20

5. Konflikt w
grupie

Interwencja w sytuacji trudnej.
Doskonalenie umiejętności
społecznych. Inteligencja emocjonalna
- kontrolowanie stanu emocjonalnego

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Metoda
sytuacyjna
Dyskusja
dydaktyczna

5 15

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna procesy zachodzące w grupie oraz
współczesne metody pracy psychoterapeutycznej.Potrafi
ukazać zasady budowania kontaktu i relacji społecznych

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W12

2. Zna społeczne uwarunkowania ekspresji
emocjonalnej.Rozumie procesy społeczne zachodzące w
grupie.Zna mechanizmy funkcjonowania w grupie

ćwiczenia analiza przypadku
K_W16

Umiejętności

3. Student doskonali swoje umiejętności społeczne,
inteligencję emocjonalną.Potrafi nawiązywać właściwe
relacje interpersonalne,rozwiązywać sytuacje trudne
istniejące w grupie,niwelować konflikty zewnętrzne.

warsztaty aktywność studenta
na zajęciach K_U19

Kompetencje społeczne

4. Nabywa kompetencji do funkcjonowania w różnorodnych
grupach.Potrafi budować swój wizerunek w
grupie,dostrzega procesy w niej istniejące .

warsztaty aktywność studenta
na zajęciach K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Aktywność na ćwiczeniach ( warsztatach). Uczestnictwo w
metodach stosowanych w pracy w grupie. Przygotowanie i
zaprezentowanie projektu grupowego. Praca indywidualna
studenta stanowi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Brown R.,Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk 2006r. Chełpa S.,
Witkowski T., Psychologia konfliktów. Oficyna Wydawnicza UNUS.,1999r. Covey S., Zasady działania
skutecznego przywódcy. Warszawa 1997r. Hartley P. ,Komunikacja w grupie. Poznań 2000r.

B) Uzupełniająca
Belbin M.,Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008r. Hammer H., Rozwój umiejętności społecznych - jak
skuteczniej dyskutować i pracować. Warszawa 1999r. Kratochvil S., Podstawy psychoterapii, Poznań
2003r. Witerska K.,Drama.Techniki , strategie, scenariusze.Warszawa 2013r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia uzależnień

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.45

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student przystępujący do nauki przedmiotu powinien dysponować podstawową wiedzą dotyczącą zachowań ludzkich z
zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki. Powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, grupie społecznej, jak również
przejawiać aktywną postawę w zakresie nawiązywania relacji i kontaktów społecznych oraz wykazywać odpowiednią
motywację do rozwiązywania problemów społecznych na gruncie osobistym i zawodowym.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student zostanie zapoznany z pojęciem uzależnienia, rodzajami uzależnień, psychologicznymi mechanizmami uzależnień.
Posiądzie wiedzę na temat przyczyn, rodzaju i szkodliwych skutków alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu. Będzie potrafił
dokonać krytycznej oceny etyczno-moralnej tych zjawisk. Pozna rodzaje nowych uzależnień we współczesnym świecie.
Nabędzie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień postępując zgodnie z zasadami etyki
zawodowej psychologa.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Pojęcie
uzależnienia.

Definicje i klasyfikacja zaburzeń
wiązanych z uzależnieniami.
Relacja pomiędzy podmiotem a
przedmiotem uzależnienia.
Uzależnienie jako nałóg, choroba,
proces. Podział uzależnień.
Uzależnienie i addiction.
Współuzależnienie.
Wieloczynnikowa koncepcja
uzależnień. Kryteria
diagnostyczne uzależnienia.

Podające:
Wykład
informacyjny

4 8

2. Alkoholizm.
Charakterystyka
zjawiska.

Pojęcie i rodzaje alkoholu. Rys
historyczny picia alkoholu.
Szkodliwe skutki nadużywania
alkoholu. Alkoholizm jako
choroba i jako forma
niedostosowania. Fakty i mity o
alkoholu i alkoholikach. Ocena
etyczno-moralna zjawiska.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 8

3. Narkomania.
Charakterystyka
zjawiska.

Pojęcie i podział narkotyków. Rys
historyczny narkomanii.
Szkodliwe skutki zażywania
narkotyków. Ocena etyczno-
moralna narkomanii.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 8
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4. Nikotynizm.
Charakterystyka
zjawiska.

Pojęcie i podział uzależnienia
tytoniowego. Historia palenia
tytoniu. Szkodliwe skutki
palenia: uzależnienie psychiczne,
fizyczne, zjawisko tolerancji. Mity
dotyczące palenia. Ocena
etyczno-moralna palenia.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 8

5. Etyka zawodowa
terapeuty uzależnień.

Podstawowe zasady etyki
zawodowej. Zachowania
sprzeczne z zasadami etyki
zawodowej. Niepijący alkoholicy i
czyści narkomani jako terapeuci:
korzyści i niebezpieczeństwa.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 8

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Diagnoza
alkoholizmu.

Identyfikacja osób z problemami
alkoholowymi: wskaźniki
kliniczne, testy diagnostyczne.
Analiza testów przesiewowych
CAGE, MAST, SAAST, AUDIT,
POSIT, testu baltimorskiego.
Badania laboratoryjne. Objawy
ostrzegawcze alkoholizmu. Fazy
alkoholizmu wg Jellinka.
Uzależnienie od alkoholu wg
Światowej Organizacji Zdrowia.
Kryteria uzależnienia wg
Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Wybrane
problemy diagnostyczne
spotykane u osób uzależnionych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 13

2. Terapia
alkoholizmu.

Motywy podejmowania leczenia i
oczekiwania wobec leczenia.
Odtrucie - detoksykacja.
Psychoterapia uzależnienia od
alkoholu. Programy zdrowienia.
Środki farmakologiczne.
Skuteczność leczenia. Leczenie
kobiet. Obowiązek leczenia.
Analiza procesu terapeutycznego
wg Modelu Minnesota.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 12

3. Grupy
samopomocowe w
terapii alkoholizmu.
Implikacje dla pracy
psychologa.

Udział w mityngu Anonimowych
Alkoholików zorganizowanym na
zajęciach.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

5 5

4. Grupy
samopomocowe w
terapii
współuzależnienia.
Implikacje dla pracy
psychologa.

Udział w spotkaniu z
przedstawicielami wspólnot: Al-
Anon, Alateen, DDA.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 5

5. Diagnoza i terapia
lekomanii i
narkomanii.

Objawy uzależnienia
narkotykowego i lekowego. Testy
diagnostyczne. Ogólne zasady
leczenia osób uzależnionych od
narkotyków i leków. Leczenie
detoksykacyjne: metody
odtrucia. Psychoterapia w
narkomanii. Analiza testu
diagnostycznego badającego
uzależnienie narkotykowe dla
dzieci i młodzieży.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 13
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6. Nowe uzależnienia.
Diagnoza i terapia.

Uzależnienie od pracy: przejawy,
zasięg zjawiska, korzenie
uzależnienia, rodzina
pracoholika, terapia i
indywidualny counseling, terapia
diad, terapia rodzinna, grupy
wsparcia. Uzależnienie od seksu:
definicja, cechy uzależnienia,
objawy, diagnoza, skutki
uzależnienia, terapia.
uzależnienie emocjonalne: cechy,
współuzależnienie, terapia.
Uzależnienie od telefonu
komórkowego: rodzaje
uzależnienia, skutki uzależnienia,
leczenie i zapobieganie, test na
cellular-addiction.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 12

7. Grupy
samopomocowe w
terapii seksoholizmu.
Implikacje dla pracy
psychologa.

Wyjście na mityng Wspólnoty
SLAA - Uzależnionych od Seksu i
Miłości.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

5 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student definiuje pojęcie uzależnienia, wymienia
rodzaje uzależnień, charakteryzuje uzależnienie od
alkoholu, narkotyków, nikotyny.

wykład egzamin ustny
K_W11

2. Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu
psychologii uzależnień. Zna współczesne teorie
uzależnień.

wykład egzamin ustny
K_W05

Umiejętności

3. Student potrafi analizować problemy osób
uzależnionych, określa ich przyczyny, stosuje adekwatne
metody rozwiązywania z wykorzystaniem wiedzy
psychologicznej. Prognozuje ich rozwiązanie i przewiduje
skutki planowanych działań.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_U16

Kompetencje społeczne

4. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej
pracy, dokonuje profesjonalnej diagnozy, stosuje
właściwą terapię w stosunku do osób uzależnionych
kierując się dobrem klienta oraz zasadami etyki
zawodowej.

ćwiczenia autoprezentacja

K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przeczytanie zalecanej literatury, dokonanie diagnozy przypadku
osoby uzależnionej z zaleceniami terapeutycznymi,
przygotowanie prezentacji, sprawozdania ze spotkań z
przedstawicielami wspólnot: AA, Al-Anon, SLAA, przygotowanie
do egzaminu ustnego. Praca indywidualna studenta stanowi 4,2
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Cekiera Cz., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin,
2001. Cekiera Cz., Zatoński W., Palenie tytoniu: wolność czy zniewolenie, Lublin, 2001.
Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny - leczenie - profilaktyka, Poznań, 2000. Guerreschi C.,
Nowe uzależnienia, Kraków, 2010. Lechicki J., Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w
szkole, Kraków, 2007.

B) Uzupełniająca
Brown S., Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, Warszawa, 1992. Carnes P.,
Od nałogu do miłości, Poznań, 2001. Cibor R., Struktura "ja" a motywy podejmowania leczenia
odwykowego, Katowice, 1994. Kooyman M., Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych,
Warszawa, 2002. Lew-Starowicz Z., Seks w sieci i nie tylko ..., Kraków, 2002.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia nieprzystosowania społecznego

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.44

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 6

Rok : 4

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 7

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 25 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student przystępujący do nauki przedmiotu powinien dysponować wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii
dotyczącą zachowań ludzkich. Powinien wykazywać się umiejętnością dostrzegania, analizowania zjawisk społecznych oraz
ich interpretacji, a także prezentować postawę zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Wprowadzenie w psychologiczne podstawy problematyki niedostosowania społecznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zaburzenia osobowości. Zapoznanie z rolą czynników rozwojowych, szkolnych , rodzinnych i społecznych w genezie
niedostosowania społecznego. Wyposażenie w wiedzę na temat skutków niedostosowania społecznego nieletnich.
Wytworzenie pozytywnej motywacji do pracy w charakterze psychologa osób nieprzystosowanych społecznie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Zaburzenia
osobowości jako
przyczyna problemów
adaptacyjnych,
niedostosowania i
problemów w
funkcjonowaniu
społecznym.

Podstawowa terminologia dotycząca
zaburzeń osobowości . Zaburzenia
osobowości, ekstremalne stany
psychiczne, parafilie. Wprowadzanie
zmian poprzez psychoterapię.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

4 8

2. Osobowość
psychopatyczna i
antyspołeczna.

Popęd, afekt i temperament w
psychopatii. Relacja z obiektem,
mechanizmy obronne i adaptacyjne.
Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w
procesie terapeutycznym osób
wykazujących cechy psychopatii.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 8

3. Pierwotne
mechanizmy obronne
osób stosujących
przemoc oraz
uwikłanych w konflikt
z prawem.

Wycofanie, zaprzeczanie,
omnipotentna kontrola, idealizacja i
dewaluacja, projekcja, introjekcja,
identyfikacja projekcyjna,
rozszczepienie, dysocjacja jako
mechanizmy niedojrzałej osobowości.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 8

4. Nadużycia i ich
skutki w rozwoju
osobowości.

Diagnoza stanów traumatycznych,
praca z żalem i gniewem. Pomoc i
psychoterapia ofiar nadużyć i
przemocy ze szczególnym zwróceniem
uwagi na dzieci i młodzież.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 8
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5. Resocjalizacja
nieletnich sprawców –
dylematy, implikacje
na temat sposobów
zmiany
funkcjonowania.
Zadania psychologa.

Problemy i trudności w psychoterapii
sprawców. Psychoterapia jako leczenie
zaburzeń. Resocjalizacja poprzez
psychoterapię.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 8

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Nieprzystosowanie
społeczne jako
problem
interdyscyplinarny.

Objawy, etiologia i ujęcia definicyjne
niedostosowania społecznego. Teorie
objaśniające zaburzenia w zachowaniu
w świetle literatury przedmiotu oraz
współczesnych badań naukowych:
organiczna, psychodynamiczna,
behawioralna, ekologiczna,
socjologiczna, kulturowa.
Psychologiczna analiza symptomów
nieprzystosowania społecznego dzieci
i młodzieży.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 8

2. Typologie zaburzeń
w zachowaniu i
niedostosowaniu
społecznym.

Typologia Stotta-Konopnickiego i
Achenbacha, rozwój zaburzeń w
zachowaniu w kierunku
przestępczości.

Podające:
Prelekcja
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 7

3. Psychologiczne
podstawy procesu
resocjalizacji.

Hormistyczne podejście Mc Dougala i
Burta. Zagadnienie kanalizacji i
sublimacji. Psychodynamiczne
podejście do resocjalizacji, rola
psychoanalizy Freuda. Podejście
behawioralne i proces
przewarunkowania. Podejście
kognitywno-behawioralne. Granice
resocjalizacji. Możliwości psychologa.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 8

4. Diagnoza
nieprzystosowania
społecznego -
aspekty
psychologiczne i
resocjalizacyjne.

Pojęcie diagnozy resocjalizacyjnej.
Diagnoza resocjalizacyjna w ujęciu S.
Górskiego. Trójczłonowa diagnoza
resocjalizacyjno-penitencjarna wedug
A. Lewickiego, L. Paryzka i B.
Waligóry. Podstawowe elementy
diagnozy resocjalizacyjnej w ujęciu L.
Pytki. Znaczenie diagnoz medycznych i
psychologicznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 8

5. Nieprzystosowanie
społeczne na
poziomie szkolnym.

Wagary, uzależnienia, agresja i
przemoc, brak respektu dla szkoły i
wychowawców, wiązanie się z
negatywnymi grupami. Rola diagnozy
danego przypadku dla profilaktyki i
interwencji psychologa. Mozliwości i
ograniczenia w pracy z młodzieżą
niedostosowaną społecznie.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

2 8

6. Przestępczość
nieletnich i
młodocianych.

Prawnokarna definicja nieletniego i
młodocianego. Odpowiedzialność
prawna nieletnich. Przestępczość
dziewcząt i chłopców z podziałem na
kategorie. Zmiany w dynamice i
strukturze przestępczości nieletnich i
młodocianych - implikacje dla
psychologa.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 8

7. Wpływ rodziny na
nieprzystosowanie
społeczne dzieci i
młodzieży.

System rodzinny a nieprzystosowanie
jednostki. Rozkład więzi rodzinnych i
dysfunkcyjny dom.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 8

8. Patologia
zachowań dzieci i
młodzieży w grupach
społecznych.

Wpływ grupy rówieśniczej na
nieprzystosowanie społeczne.
Subkultury młodzieżowe. Dewiacyjne
zachowania kibiców sportowych,
przyczyny i skutki. Psychomanipulacje
w patologicznych sektach religijnych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

2 8
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9. Profilaktyka
patologii społecznej
dzieci i mlodzieży.

Możliwości przeciwdziałania
niedostosowaniu społecznemu i
patologiom. Pomoc psychologiczna,
telefonu zaufania, on-line. Trening
zastępowania agresji. Formy opieki
zastępczej, częściowej i całkowitej.
Instytucje pomocowe. Podstawowe
formy pracy z młodzieżą
nieprzystosowaną społecznie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student zna ujęcia definicyjne zaburzeń osobowości jako
przyczyn niedostosowania i problemów w funkcjonowaniu
społecznym. Opisuje osobowość psychopatyczną i
antyspołeczną.

wykład egzamin ustny
K_W11

Umiejętności

2. Student potrafi rozpoznać problemy nieletnich identyfikując
środowisko wpływające negatywnie na dzieci i młodzież.
Planuje i podejmuje działania pomocowe w ramach swoich
kompetencji z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U16

Kompetencje społeczne

3. Student posiada głęboką świadomość złożoności problemów
dzieci i młodzieży, ich delikatności w sferze psychicznej i
mogących nastąpić negatywnych skutków swoich decyzji przez
co wszelkie czynności podejmuje profesjonalnie z
zachowaniem etyki zawodowej.

ćwiczenia autoprezentacja

K_K01

4. Student w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie
jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych
wyzwań zawodowych.

ćwiczenia autoprezentacja
K_K08

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Przeczytanie zalecanej literatury, przygotowanie analizy
przypadku osoby nieprzystosowanej społecznie oraz
prezentacji, przygotowanie do egzaminu. Praca
indywidualna studenta stanowi 4,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1. Urban. B, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000 2. Grzesiuk L. (red.),
Psychoterapia. Szkoły, zjawiska,techniki i specyficzne problemy, Warszawa 2000 3. Zjawiska
patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań, red. Sołtysiak T., Kowalczyk-Jamnicka M.,
Bydgoszcz 2007 4. Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy,
Warszawa 2010 5. Gingrich P., Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania, Lublin 2007

B) Uzupełniająca
1. Madanes C., Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar, Gdańsk 2004 2. Herman Levis J.,
Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk 1998 3. Urban B., Zachowania dewiacyjne
młodzieży, Kraków 1998 4. Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka,
Warszawa 2007 5. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1998
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.43

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 20 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 35 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza na temat psychologii ogólnej (szczególnie strategii przetwarzania informacji), prawidłowości rozwoju człowieka w
biegu życia oraz podstawowych nurtów psychoterapeutycznych. Rozumienie tekstów psychologicznych oraz z obszaru
literatury pięknej, umiejętności komunikacyjne (empatia, słuchanie, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy na tematy
trudne), samoświadomość biograficzna. Zaliczenie przedmiotów: Psychologia ogólna; Psychologia procesów poznawczych;
Klasyczne teorie osobowości; Psychologia zdrowia; Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży; Psychologia rozwoju człowieka
dorosłego.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Zdobycie wiedzy na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania w obszarze psychologii (intensywnie obecnej w naukach
społecznych i humanistycznych) tzw. perspektywy narracyjnej. Student poznaje wiodące koncepcje w zakresie psychologii
narracyjnej oraz uczy się profesjonalnego stosowania metod narracyjnych w empirycznych badaniach psychologicznych.
Jednocześnie poznaje on zasady konstrukcji oraz zdobywa umiejętność realizacji projektów wykorzystania narracyjnych teorii
i metodologii w praktyce psychologicznej: edukacji, promocji zdrowia, egzystencjalne zorientowanym poradnictwie oraz
(wspomagająco) w psychoterapii.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Perspektywa
narracyjna.

Perspektywa narracyjna w
naukach społecznych:
postmodernistyczne ujęcia
podmiotowości,
konstruktywizm i
konstrukcjonizm społeczny.

Podające:
Wykład informacyjny 3 2

2. Narracja i
autonarracja.

Narracja i autonarracja jako
zjawisko psychologiczne,
socjologiczne i kulturowe.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 2

3. Psychologia
narracyjna.

Psychologia narracyjna:
założenia teoretyczne, wiodące
koncepcje i pojęcia.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 2

4. Narracyjny tryb
przetwarzania
informacji.

Narracyjny tryb przetwarzania
informacji przez człowieka:
mechanizmy, funkcje, efekty.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2 2

5. Narracja jako
wytwór i proces.

Narracja jako wytwór i proces,
tożsamość narracyjna oraz
motywacja narracyjna.

Podające:
Wykład informacyjny 2 1

6. Kompetencje
narracyjne.

Rozwój i wspieranie
kompetencji narracyjnej w
ontogenezie.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Potrzeby narracyjne.
Możliwości zaspokajania
potrzeb narracyjnych
człowieka w biegu życia.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 4

2. Metody empiryczne
w badaniach
narracyjnych.

Ilościowe metody empiryczne
w badaniach narracyjnych.
Jakościowe metody empiryczne
w badaniach narracyjnych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 4

3. Metodologia pracy.
Metodologia pracy z
wykorzystaniem narracyjnego
wywiadu autobiograficznego.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

1 4

4. Strategie narracji.
Strategie inicjowania,
wzbogacania i podtrzymywania
procesu narracji
autobiograficznej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 4

5. Wykorzystanie
narracji.

Narracje w psychiatrii oraz w
promocji zdrowia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 4

6. Terapia i
poradnictwo
narracyjne.

Terapia i poradnictwo
narracyjne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 4

7. Profilaktyka i
edukacja narracyjna.

Profilaktyka i edukacja
narracyjna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 4

8. Idea storytellingu.
Realizacja idei storytellingu w
działaniach reklamowych i
biznesowych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 4

9. Sprawozdanie w
badaniach
psychologicznych.

Sprawozdania słowne w
badaniach psychologicznych:
historia, strategie,
wiarygodność.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

1 4

10. Pamięć i refleksja
autobiograficzna

Pamięć i refleksja
autobiograficzna. Metoda
biograficzna i autobiograficzna
w psychologii.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

1 4

11. Narracyjny wywiad
autobiograficzny.

Narracyjny wywiad
autobiograficzny: zasady
konstrukcji, metodyka
prowadzenia, transkrypcja
wywiadu, strategie analizy i
interpretacji pozyskane tekstu.

Praktyczne:
Metoda projektów 2 3

12. Techniki
wspomagające proces
narracji
autobiograficznej.

Techniki wspomagające proces
narracji autobiograficznej:
konfrontacja z dialogowym Ja,
praca z linią życia, metafora
życia jako książki,
archetypowe scenariusze
życia. Narracyjne gry
(auto)biograficzne.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3

13. Analiza.
Hermeneutyczna oraz
treściowa i formalna analiza
(auto)narracji

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3

14. Egzystencjalne
zorientowane
narracyjne formy
wspomagania rozwoju
człowieka.

Egzystencjalne zorientowane
narracyjne formy
wspomagania rozwoju
człowieka - sensotwórczy
charakter narracji
autobiograficznych
(odniesienia do zagadnienia
cierpienia, osamotnienia,
wolności, podmiotowości,
odpowiedzialności, bilansu
życia).

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3
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15. Specyfika pracy z
wykorzystaniem
narracji.

Specyfika pracy z
wykorzystaniem narracji w
odniesieniu do przedstawicieli
poszczególnych grup
wiekowych (dzieci, młodzież,
dorośli, osoby w wieku
senioralnym) oraz
problemowych.

Praktyczne:
Metoda projektów 2 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna koncepcje z zakresu perspektywy narracyjnej w
naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
jej znaczenia w obszarze psychologii jako nauki
empirycznej i stosowanej.

wykład egzamin ustny
K_W03

2. Posiada wiedzę o metodologii prowadzenia badań
empirycznych z wykorzystaniem metod narracyjnych.

wykład egzamin ustny K_W04

3. Zna narracyjny model zdrowia psychicznego i potrafi
w jego kontekście interpretować wybrane zjawiska
psychologiczne.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W11

4. Zna najnowsze koncepcje osobowości, w tym model
polifonii osobowości oraz Ja dialogowego.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W05

Umiejętności

5. Potrafi opracować samodzielnie plan badawczy w
nurcie narracyjnym z wykorzystaniem metod
ilościowych i jakościowych oraz zredagować tekst
naukowy na jego podstawie.

ćwiczenia projekt
K_U02

6. Potrafi samodzielnie przeprowadzić narracyjny
wywiad autobiograficzny na poziomie projektowania
scenariusza pytań, utrwalania wypowiedzi oraz
interpretacji pozyskanego materiału narracyjnego.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U19

7. Wykorzystuje w sposób profesjonalny wybrane
pojęcia i metafory z zakresu psychologii narracyjnej w
trakcie konstruowania narzędzi oddziaływań
praktycznych (edukacyjnych, profilaktycznych i
terapeutycznych).

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach

K_U18

8. Zyskuje pogłębione rozumienie drugiego człowieka
oraz doskonali empatię; posiada umiejętność
nawiązywania kontaktu oraz inicjowania i
podtrzymywania rozmowy w trudnych obszarach
tematycznych.

wykład autoprezentacja

K_U19

Kompetencje społeczne

9. Dostrzega i docenia związek pomiędzy narracyjnym
trybem przetwarzania informacji a sposobem
funkcjonowania człowieka w warunkach współczesności.

wykład egzamin pisemny
K_K04

10. Efektywnie wykorzystuje wiedzę na temat
narracyjnego funkcjonowania człowieka w procesie
pogłębiania własnej refleksji autobiograficznej
wspierającej proces samodoskonalenia.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K03

11. Efektywnie pracuje w grupach zadaniowych i
problemowych, wykazując się umiejętnością dojrzałej
komunikacji (w zakresie budowania kontaktu, jasności
celów i oczekiwań) z zachowaniem zasad etyki
zawodowej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_K13

12. Wykazuje się poszanowaniem autonomii i
podmiotowości w relacjach z osobami badanymi i/ lub
uczestnikami procesu terapeutycznego bądź
psychoedukacyjnego.

ćwiczenia projekt
K_K12

E. Praca indywidualna studenta
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Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Lektura w ramach przygotowania do zajęć. Przygotowanie krótkiej
pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną
literaturą przedmiotu. Przygotowanie projektu lub prezentacji na
podany temat (praca w grupie). Przygotowanie do egzaminu. Praca
indywidualna studenta stanowi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Trzebiński J. (red.). (2002), Narracja jako sposób rozumienia świata. GWP. Oleś P. (2003),
Psychologia narracyjna: co oznaczają historie tworzone przez ludzi? W: P. Oleś, Wprowadzenie do
psychologii osobowości (s. 333-370). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Runyan McKinley
W. (1992), Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody. Warszawa: PWN. Tokarska U.
(2014), Status podejścia narracyjnego we współczesnej psychologii, Czasopismo Psychologiczne, 20
(1), 65-71.

B) Uzupełniająca

Giza A. (1991), Życie jako opowieść. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum. Tokarska U. (1999),
W poszukiwaniu jedności i celu. Wybrane techniki narracyjne. W: A. Gałdowa (red.), Wybrane
zagadnienia z psychologii osobowości (s. 169-204). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Tokarska U. (2000), Terapia narracyjna. Założenia teoretyczne, metody pracy,
obszary zastosowań. W: M. Straś-Romanowska (red.), Metody jakościowe w psychologii
współczesnej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 185-193. Tokarska U. (2007), Narracyjne
formy wspomagania rozwoju człowieka. W: B. M. Kaja, A. Molesztak (red.), Wspomaganie rozwoju.
Psychostymulacja. Psychokorekcja. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 114-133.
Tokarska U. (2011), Tożsamość narracyjna w dobie płynnej nowoczesności - nowe wyzwania dla
psychologii narracyjnej. W: E. Litak, R. Furman, H. Brożek (red.), Pejzaże tożsamości. Teoria i
empiria w perspektywie interdyscyplinarnej (s. 37-50). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia międzykulturowa

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.42

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 20 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 35 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada wiedzę z psychologii procesów poznawczych, emocji i motywacji oraz psychologii społecznej. Umie
wykorzystywać swoją wiedzę z różnych dziedzin psychologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii międzykulturowej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie
do problematyki

Omówienie podstawowych pojęć i
zagadnień, które będą poruszane na
zajęciach.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 0

2. Kultura –
definicje i
koncepcje
zjawiska

Wprowadzenie do koncepcji i źródeł
funkcjonowania kultury.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

3. Wybrane
typologie kultur

Omówienie wybranych modeli kultur,
m.in. wg Trompenaarsa, Hampdena-
Turnera, Hofstede, Gestelanda

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 1

4. Wychowanie w
kulturze

Przedstawienie zjawisk wynikających
z rozwoju jednostki w kulturze.
Wychowanie i socjalizacja

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

5. Uprzedzenia i
dyskryminacja

Stereotypy, uprzedzenia, ksenofobia,
etnocentryzm.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

6. Adaptacja
kulturowa

Zapoznanie z zagadnieniami
psychologicznych aspektów adaptacji
kulturowej.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

7. Zaliczenie
przedmiotu Egzamin pisemny.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

2 10

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Różnice
kulturowe a
zachowania
społeczne

Dyskusja o procesach atrybucji,
spostrzegania społecznego i procesów
społecznych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5
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2. Komunikacja
werbalna -
kontekst
kulturowy

Relacje miedzy językiem a procesami
poznawczymi. Nawiazanie do
koncepcji Saphira-Whofa.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

3. Komunikacja
niewerbalna -
kontekst
kulturowy

Odbicie kultury w kinezyce,
proksemice i haptyce.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

4. Kultura a
postrzeganie

W jaki sposób kultur awpływa na
percepcję, poznanie i świadomość
jednostki?

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

5. Kultura a
osobowość

Koncepcje osobowości człoweka:
kultura versus natura (biologia).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

6. Kultura a
zaburzenia
psychiczne

Wystepowanie, rozumienie i
diagnozowanie zaburzeń
psychicznych w kontekście
kulturowym.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

7. Gender - płec
kulturowa

Róznice między płcia biologiczną i
kulturową. Koncepcja gender.
Stereotypy płciowe.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

8. Wyrażanie
emocji

Charakterystyka sposobów wyrażania
emocji w zalezności od przynależności
do okreslonej kultury.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

2 5

9. Akceptowane
zachowania

Charakterystykaspecyficznych
sposobów zachowania w zależności od
przynależności do okreslonej kultury.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

2 5

10. Zarządzanie
różnorodnością
kulturową

Koncepcja diversity w praktyce.
Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

2 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student , opierając się na współczesnych badaniach
psychologii międzykulturowej, wskazuje kulturowe
uwarunkowania procesów poznawczych, emocji i
motywacji oraz zachowań społecznych człowieka.

wykład egzamin pisemny
K_W21

Umiejętności

2. Student dostosowuje sposób komunikacji w oparciu o
kontekst kulturowy rozmówcy.

ćwiczenia egzamin pisemny K_U19

Kompetencje społeczne

3. Student charakteryzuje się wrażliwością kulturową
wynikająca z wiedzy o różnicach w zakresie norm i
wartości.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_K12

4. Student jest gotowy do pracy w grupie zróżnicowanej
kulturowo.

ćwiczenia egzamin pisemny K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego
wyniku z egzaminu pisemnego, obecność studenta na zajęciach
oraz aktywny w nich udział. Praca indywidualna studenta wynosi
2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)
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A) Podstawowa Matsumoto D., D. Juang, (2007), Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk. Price W.F., R.H. Crapo,
(2003), Psychologia w badaniach międzykulturowych, GWP, Gdańsk

B) Uzupełniająca Błuszkowski J., (2003), Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Elipsa, Warszawa. Mikułowski-
Pomorski J., (2003), Komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo AE, Kraków.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Podstawy neuropsychologii

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.41

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 3

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, umiejętność obserwacji i analizy zachowań człowieka.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem zajęć jest przedstawienie następujących zagadnień: - relacja mózg-umysł, podłoże neurobiologiczne i
neuropsychologiczne procesów poznawczych; - zaburzenia neurologiczne i neuropsychologiczne u dorosłych i dzieci; - zasady
terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej; przedstawienie zagadnień związanych z diagnozą neuropsychologiczną; -
omówienie wybranych metod diagnozy procesów poznawczych; - przedstawienie wybranych metod terapii i rehabilitacji
neuropsychologicznej; - analiza wybranych przypadków klinicznych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Funkcje psychiczne
człowieka.

Historyczne i współczesne
koncepcje lokalizacji funkcji
psychicznych; budowa i funkcja
neuronu i komórki glejowej;
neuroprzekaźnictwo; anatomia i
funkcjonowanie układu
nerwowego.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

2. Relacja mózg-umysł.
Neurobiologiczne podłoże
procesów poznawczych (uwaga,
percepcja, pamięć, funkcje
językowe);

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

3. Zaburzenia
neurologiczne u dzieci i
dorosłych.

Symptom, syndrom w
neurologii. Charakterystyka i
podział wybranych schorzeń
neurologicznych (urazy
czaszkowo-mózgowe, choroby
naczyniowe mózgu, choroby
zwyrodnieniowe mózgu).

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 4

4. Zaburzenia
neuropsychologiczne u
dzieci i dorosłych.

Charakterystyka wybranych
zaburzeń
neuropsychologicznych:
agnozja, apraksja, afazja,
dyzartia, akalkulia, dysleksja,
dysgrafia, aleksja, amnezja i
inne. Zaburzenia emocjonalne
po uszkodzeniu mózgu; zespół
dysfunkcji wykonawczej

Problemowe:
Wykład
problemowy

4 4
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5. Terapia i rehabilitacja
neuropsychologiczna.

Wprowadzenie podstawowej
terminologii. Neuroplastyczność
– podłoże dla zmiany mózgu.
Podstawowe zasady rehabilitacji
neuropsychologicznej wg
Prigatano. Wybrane metody
terapii neuropsychologicznej w
zależności od
dysfunkcji/zaburzenia.

Problemowe:
Wykład
problemowy

4 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Diagnoza
neuropsychologiczna.

Typy diagnozy
neuropsychologicznej. Diagnoza
psychologiczna i medyczna
(neurologiczna, psychiatryczna).

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 6

2. Wybrane metody
diagnozy procesów
poznawczych.

Charakterystyka wybranych
metod diagnostycznych w
zakresie procesów
poznawczych.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 6

3. Przedstawienie
wybranych metod terapii
i rehabilitacji
neuropsychologicznej.

Ćwiczenia funkcji poznawczych;
ćwiczenia funkcji językowych;
programy komputerowe.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna

3 6

4. Analiza wybranych
przypadków klinicznych.

Omówienie wybranych
przypadków-ćwiczenia.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę z zakresu mózgowych procesów
psychicznych oraz o zaburzeniach rozwojowych człowieka
na tle psychicznym.

wykład kolokwium
K_W13

2. Student ma wiedzę o neuropsychologicznych metodach
wspomagających terapię psychologiczną.

wykład kolokwium K_W12

Umiejętności

3. Student potrafi nawiązać kontakt z podopiecznymi oraz
innymi osobami uczestniczącymi w procesie
diagnostycznym i terapeutycznym.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U19

4. Student potrafi zdiagnozować zaburzenia na tle
neuropsychologicznym.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U17

5. Student potrafi w praktyce terapeutycznej
wykorzystywać wiedzę z zakresu neuropsychologii.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U16

Kompetencje społeczne

6. Student w swojej pracy kieruje się zasadami etyki. ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K02

7. Student jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych. ćwiczenia analiza przypadku K_K15

E. Praca indywidualna studenta
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Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmiotu. Samodzielna analiza
zagadnień omawianych na zajęciach. Przygotowanie się do
kolokwium zaliczeniowego. Praca indywidualna studenta
stanowi 1,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Herzyk A., Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2009. Jodzio K., Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2011 Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., Mózg a zachowanie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2011. Borkowska A., Szepietowska E., Diagnoza neuropsychologiczna;
metodologia i metodyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000. Łojek
E., Bolewska A., Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2008.

B) Uzupełniająca

Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu, tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007. Prigatano G.P., Rehabilitacja neuropsychologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009. Herzyk A., Kądzielawa D.,Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy
neuropsychologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
Lezak M.D., Neuropsychological assesment (Third Edition), Oxford University Press, New York
1995. Łuria A.R., Podstawy neuropsychologii, PZWL, Warszawa 1976.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.40

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 2

Rok : 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Rozumienie mechanizmów rządzących ludzkim funkcjonowaniem psychicznym i społecznym. Rozumienie związków łączących
różne sfery funkcjonowania psychospołecznego. Rozpoznawanie zdrowia psychicznego, normy i patologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Przedmiot prezentuje najważniejsze teorie i badania dotyczące stresu &#8211; jego przyczyn, mechanizmów, skutków
&#8211; oraz stylów, strategii i technik radzenia sobie z nim. Zapoznając się z nimi student zdobędzie wiedzę, umiejętności i
kompetencje związane z: diagnozowaniem poziomu stresu u siebie i innych; zapobieganiem stresowi własnemu i innych ludzi,
opartym na dbałości o stan psychosomatyczny i relacje społeczne; promowaniem zdrowego psychofizycznie i społecznie trybu
życia w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych i innych instytucjach, a także społecznościach lokalnych i organizacjach o
szerszym zasięgu.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Istota stresu.

Kiedy możemy mówić o
stresie. Stres a emocje,
frustracja i kryzys. Stres
psychologiczny i psychologia
stresu. Przedmiotowe i
podmiotowe ujęcie stresu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

2. Biologia stresu.

Biologiczny mechanizm stresu.
Biologiczne różnice w
rekacjach na pozytywne
wyzwanie i zagrożenie.
Energia przystosowania.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 2

3. Przyczyny
stresu.

Stresujące wydarzenia
życiowe. Stresory i sytuacje
trudne. Frustracja i
niemożność poradzenia sobie.
Oceny i interpretacje. Utrata
zasobów osobistych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 2

4. Działania wobec
stresu - obrona i
atak.

Podejście kliniczne do
mechanizmów obronnych.
Podejście pragmatyczne -
strategie adaptacyjne.
Podejście personologiczne -
style radzenia sobie zes
tresem. Granice pojęcia i
kryteria klasyfikacji radzenia
sobie ze stresem. Efekty
działań wobec stresu jego
skuteczność i koszty. Trening
umiejętności radzenia sobie ze
stresem.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 2
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5. Następstwa
stresu.

Zdrowotne następstwa stresu.
Wczesne, bezpośrednie
następstwa stresu. Późne
(odległe) następstwa stresu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 2

6. Oblicze stresu. Wymiar stresu indywidualny.
Dobry stres. Patologia stresu.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna

4 2

7. Społeczny
kontekst stresu.

Wsparcie społeczne w stresie.
Społeczne uwarunkowania
stresu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

8. Pomiar w
psychologii stresu.

Pomiar stresu. Pomiar
radzenia sobie ze stresem.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Ma wiedzę na temat teorii i badań dotyczących
stresu. Ma świadomość biologicznych,
osobowościowych i kulturowo-społecznych
uwarunkowań reakcji stresowej – jej wzbudzania,
przebiegu oraz skutków.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_W13

2. Potrafi opisać relacje łączące stres z jednej
strony z cechami indywidualnymi, emocjami i
procesami poznawczymi, a z drugiej z
uwarunkowaniami organizacyjnymi i
instytucjonalnymi.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach

K_W19

3. Rozpoznaje związki łączące stres ze zdrowiem
psychofizycznym. Ma wiedzę dotyczącą
zróżnicowania sposobów radzenia sobie ze stresem.

ćwiczenia analiza przypadku
K_W11

Umiejętności

4. Dla zrozumienia zjawiska stresu potrafi łączyć
wiedzę o charakterze biologicznym,
psychologicznym, społecznym i kulturowym.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U05

5. Potrafi wykorzystywać kategorię stresu do
opisywania i wyjaśniania osobistych problemów i
konfliktów interpersonalnych.

ćwiczenia prezentacja tematu
K_U07

6. Odróżnia stresory kulturowo-społeczne od
osobistych. Potrafi różnicować objawy reakcji
stresowej od symptomów zaburzeń psychicznych.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_U16

7. Potrafi wejść w kontakt z osobą doświadczającą
stresu i wesprzeć ją w zaprojektowaniu i wdrożeniu
sposobu poradzenia sobie z nim.

ćwiczenia projekt
K_U19

Kompetencje społeczne

8. Ma świadomość własnej podatności na stres,
swoich stylów i strategii radzenia sobie z nim.

ćwiczenia aktywność studenta na
zajęciach K_K05

9. Rozwija swoje umiejętności radzenia sobie ze
stresem. Wspiera w tym innych ludzi, rozpoznając
przy tym złożoność czynników stresogennych.

ćwiczenia projekt
K_K14

10. Potrafi radzić sobie ze stresem organizacyjnym.
Podejmuje aktywne działania na rzecz redukowania
stresorów organizacyjnych, instytucjonalnych,
kulturowo-społecznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmiotu. Obecność na zajęciach, aktywność
w dyskusjach, przygotowanie projektu indywidualnego. Praca
indywidualna studenta stanowi 0,8 ECTS.
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F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Heszen I. (2014). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Zimbardo P.G., Johanson
R.L., McCann V. (2014). Psychologia. Kluczowe koncepcje T. 5. Człowiek i jego środowisko. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN. Hobfol S. E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia
stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

B) Uzupełniająca

Łosiak W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Łośgraf. Sęk H. (2013). Wsparcie społeczne, stres i
zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Gmitrzak D. (2011). Pokonaj stres dzięki technikom
relaksacji. Warszawa: Wydawnictwo Samo Sedno Edgard. Carson R., Butcher J., Mineka S. (2006).
Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. Wiener J. (2000). Medycyna behawioralna. Wrocław: Wydawnictwo URBAN&PATRNER.
Albisetti V.,(2000). Trening autogeniczny dla spokoju psychosomatycznego. Kielce: Wydawnictwo
JEDNOŚĆ. Bishop G. D. (2000). Psychologia zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia kliniczna dorosłych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.39

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student zna podstawy psychologii ogólnej, oraz rozwojowej, dysponuje podstawową wiedzą, umiejętnościami oraz
kompetencjami z zakresu głównych orientacji psychologicznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem zajęć jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników
oraz procesów rozwojowych, które odgrywają rolę w etiologii depresji oraz innych zaburzeń afektywnych u dzieci, młodzieży i
dorosłych oraz utrzymywaniu się ich objawów.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Zaburzenia
zachowania i
osobowości.
Zaburzenia
zachowania,
osobowości i
zaburzenia lękowe

Problematyka choroby
psychicznej, zaburzeń osobowości
i zaburzeń lękowych w świetle
paradygmatów współczesnej
psychiatrii i psychologii
klinicznej-definiowanie
charakterystyka głównych
założeń modelu: typologicznego,
dynamicznego, opisowego,
systemowego

Problemowe:
Wykład problemowy 4 3

2.  Zaburzenia lękowe Koncepcje zaburzeń lękowych. Problemowe:
Wykład problemowy 3 3

3. Pojęcie sytuacji
trudnej i stresu w
świetle literatury
psychologicznej i
psychiatrycznej.

Uraz psychiczny jako szczególny
rodzaj sytuacji trudnej.
Charakterystyka zdarzeń
traumatycznych w życiu jednostki,
symptomatologia i psychologiczne
mechanizmy rozwoju stresu
pourazowego.

Problemowe:
Wykład problemowy 2 3

4. Zaburzenia
spowodowane
używaniem środków
psychoaktywnych

Nadużywanie i uzależnienie od
substancji psychoaktywnych-
obraz kliniczny. Koncepcje i
modele uzależnienia.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 3

5. Zaburzenia
psychotyczne i
zaburzenia
afektywne

Obraz kliniczny schizofrenii i
zaburzen afektywnych

Problemowe:
Wykład problemowy 3 3

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Zaburzenia
osobowości- zespoły
kliniczne zaburzeń w
dawnych i
współczesnych
klasyfikacjach
psychiatrycznych

Szczegółowa prezentacja
zaburzeń.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

6 7

2. Koncepcje
zaburzeń lękowych.
Przyczyny
psychospołeczne,
biologiczne

Prezentacja teoretycznych
podstaw rozumienia zaburzeń
osobowości, zaburzeń lękowych w
psychologii klinicznej, psychiatrii.
Szczegółowa analiza mechanizmu
powstawania zaburzeń

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 7

3. Pojęcie sytuacji
trudnej i stresu w
świetle literatury
psychologicznej i
psychiatrycznej.

Uraz psychiczny jako szczególny
rodzaj sytuacji trudnej.
Charakterystyka zdarzeń
traumatycznych w życiu jednostki,
symptomatologia i psychologiczne
mechanizmy rozwoju stresu
pourazowego. Kryzys i jego
główne przejawy w życiu
człowieka. Odporność psychiczna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 8

4. Pomoc
psychologiczna i
profilaktyka
uzależnień

Alkoholizm jako choroba. Modele i
koncepcje przyczyn uzależnienia.
Obraz kliniczny uzależnienia od
alkoholu. Mechanizm uzależnienia
fizjologicznego, mechanizm
uzależnienia psychologicznego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

6 6

5. Klasyczne postaci
schizofrenii.

Schizofrenia - obraz kliniczny
schizofrenii. Psychologiczne
mechanizmy schizofrenii procesy
poznawcze, dynamika emocji,
indywiduacja i tożsamość.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

6. Zaburzenia
afektywne

Zespól depresyjny, zespól
maniakalny- kryteria
diagnostyczne, obraz kliniczny

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Gry dydaktyczne

3 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna objawy i przyczyny zaburzen psychicznych
człowieka dorosłego

konwersatorium autoprezentacja K_W11

2. Student potrafi zdiagnozować zaburzenia i dobrać
odpowiednie metody terapii

konwersatorium analiza przypadku K_W12

Umiejętności

3. Student potrafi zaprojektowac proces terapeutyczny
stosownie do problemów

konwersatorium analiza przypadku K_U12

Kompetencje społeczne

4. Student rozumie założenie poszanowania pacjenta konwersatorium analiza przypadku K_K01

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Student aktywnie uczestniczy w zajęciach przedmiotowych,
opracuje przebieg terapii dla konkretnego przypadku zaburzeń.
Praca indywidualna studenta stanowi 3,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)
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A) Podstawowa

1.Sęk H.(2007). Psychologia kliniczna.Warszawa. Wyd. naukowe PWN 2.Garson R.,Butcher J., Mineka
S.(2003).Psychologia zaburzeń. Gdańsk. GWP 3. Aleksandrowicz J(2.002).Psychopatologia
zaburzeńnerwicowych i osobowości. Kraków.Wyd, Naukowe UJ. 4. Mellibruda J., Sobolewska
Z.(2006).Integracyjna psychoterapiauzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa.Instytut Psychologii
Zdrowia

B) Uzupełniająca
1.Cierpiałowska L.(2000). Alkoholizm.Przyczyny, leczenie, profilaktyka.Poznań. Wyd. Naukowe
Uniwersytetuim. A. Mickiewicza 2. Caplan H., Sadoch B.J. (1995).Psychiatria kliniczna.
Wrocław.Wyd.Urban-Partner 3. Pużyński S.(2002b). Depresje izaburzenia afektywne. Warszawa.
Wyd.lekarskie PZWL
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.38

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, umiejętność obserwacji i analizy zachowań człowieka. Studenci powinni
być szczególnie uwrażliwieni na problemy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Znajomość zakłóceń rozwoju przejawiających się rozmaitymi dysfunkcjami psychicznymi i całościowymi zaburzeniami
rozwoju. Studenci powinni poznać podstawowe kryteria diagnostyki klinicznej w odniesieniu do wybranych, najczęściej
występujących zaburzeń, takich jak: upośledzenia umysłowe, autyzm, zespół Aspergera, depresja dziecięca i adolescencyjna
(w tym problem samobójstw), ADHD, zaburzenia lękowe o różnej etiologii i inne zaburzenia. Ważne jest aby Studenci zyskali
umiejętność zaobserwowania niepokojących objawów i - we współpracy z innymi specjalistami - mieli zdolność uruchomienia
mechanizmów pomocowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Początki i
kierunki rozwoju
psychologii
klinicznej.

Wkład podstawowych kierunków
psychologii do psychologii klinicznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

2. Przedmiot i
zadania psychologii
klinicznej dzieci i
młodzieży.

Znaczenie podejścia rozwojowo-
społecznego w analizie zaburzeń
psychicznych.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

3. Ogólne
zagadnienia z
zakresu
psychopatologii

Udział czynników genetycznych i
nabytych w etiopatogenezie
zaburzeń rozwoju

Podające:
Wykład
informacyjny

4 4

4. Klasyfikacja
zaburzeń
rozwojowych.

Diagnostyka psychologiczna i
psychiatryczna. Kryteria
diagnostyczne zaburzeń rozwoju.

Problemowe:
Wykład problemowy 4 4

5. Postępowanie
diagnostyczne i
terapeutyczne w
odniesieniu do
dzieci i młodzieży.

Specyfika postępowania
diagnostycznego i terapeutycznego
w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 4

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Upośledzenie
umysłowe

Etiologia; stopnie upośledzenia;
możliwości rozwojowe dzieci
upośledzonych w różnym stopniu

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 5
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2. Całościowe
zaburzenia rozwoju

Autyzm dziecięcy, zespól Aspergera;
objawy kliniczne, możliwości
rozwojowe dzieci autystycznych,
problemy szkolne, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 5

3. Zaburzenia
hiperkinetyczne z
deficytem uwagi

ADHD - szczególne problemy
osobowościowe i społeczne dzieci z
ADHD; pomoc w problemach
szkolnych i rodzinnych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 5

4. Zaburzenia
emocji - depresja
wielka i nerwicowa

Depresja wśród dzieci i młodzieży,
problem samobójstw, pomoc
psychologiczna

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 5

5. Zaburzenia
lękowe

Lęk społeczny i jego konsekwencje
dla rozwoju kariery jednostki. Lęk
separacyjny.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 5

6. Ostre reakcje na
stres, zespół stresu
pourazowego

Diagnoza i terapia psychologiczna
dzieci w sytuacjach ostrego i
przewlekłego stresu
psychologicznego

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 5

7. Obserwacja i
rozmowa
psychologiczna -
podstawowe
metody diagnostyki
psychologicznej

Behawioralne wskaźniki zaburzonego
zachowania w omówionych
zespołach chorobowych

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

6 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student ujmuje zaburzenia psychiczne z perspektywy
psychologii rozwoju uwzględniając wpływ czynników
społeczno-kulturowych.

wykład egzamin pisemny
K_W09

2. Student charakteryzuje specyficzne problemy dzieci z
zaburzeniami rozwoju.

wykład egzamin pisemny K_W11

3. Student zna założenia i możliwości praktycznego
zastosowania wybranych nurtów psychoterapii, interwencji
kryzysowej, psychoedukacji, poradnictwa i rewalidacji,
terapii.

ćwiczenia projekt
K_W12

Umiejętności

4. Student potrafi rozpoznać trudną sytuację dziecka z
zaburzeniami rozwoju, przeanalizować ją i dobrać specjalne
metody pomocowe.

ćwiczenia projekt
K_U15

5. Student potrafi różnicować podstawowe kategorie
zaburzeń, objaśnia przyczyny zaburzeń.

ćwiczenia projekt K_U17

Kompetencje społeczne

6. Student ma świadomość potrzeby współpracy z
opiekunami dziecka oraz ze specjalistami innych dziedzin
zajmujących się dzieckiem i rodziną.

ćwiczenia projekt
K_K03

7. Student jest uwrażliwiony na konieczność stałego
podnoszenia swoich kwalifikacji i realizowania
różnorodnych zadań zawodowych w poczuciu
odpowiedzialności za ich wykonanie.

K_K04

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Samodzielna praca z literaturą, przygotowanie się do dyskusji
merytorycznych na zajęciach. Przygotowanie pracy pisemnej na
wybrany temat. Przygotowanie do egzaminu. Praca
indywidualna studenta stanowi 3,2 ECTS.
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F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.
Strelau J., (red), Psychologia - podręcznik akademicki, t. 1, Gdańsk, 2000 Turner J.S., Rozwój człowieka,
WSiP, 1999

B) Uzupełniająca Marcelli D., Psychopatologia wieku dziecięcego, Urban&Partner, Wrocław 2013. Kendall P. C.,
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Gdańsk 2004.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Pomoc psychologiczna dorosłym

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.37

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 25 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student zan podstawy psychologii ogólnej oraz rozwojowej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Poznanie wybranych założeń teoretycznych dotyczących pracy terapeutycznej z indywidualnym pacjentem. Umiejętność
oszacowania możliwości udzielenia pomocyterapeutycznej. Poznanie wybranych założeń teoretycznych dotyczących pracy
terapeutycznej i mediacyjnej z małżeństwami i rodzinami w uwikłanymi w konflikty.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Podstawy klinicznej
diagnozy
psychologicznej

Modele psychologicznej diagnozy
klinicznej (nozologiczny,
funkcjonalny, psychospołeczny).

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

2. Psychologiczna
diagnoza kliniczna z
nastawieniem na
problemy społeczne.

Ekspertyza psychologiczna,
diagnoza kliniczna grupy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

3. Interwencja
kryzysowa w
sytuacjach
traumatycznych.

Kryzys emocjonalny. Kryzys a
wydarzenia krytyczne

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

4.  Charakterystyka
kryzysu.

Obszary kryzysów; kryzysy
rozwojowe, kryzys sytuacyjny,
kryzys egzystencjalny, kryzys
środowiskowy. Stany
transkryzysowe

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 4

5. Podstawy i modele
psychoterapii

Relacja terapeuta-pacjent -
budowanie kontaktu z pacjentem w
terapii indywidualnej.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 4

6. Pomoc
psychologiczna
małżeńska i rodzinna

Systemowe rozumienie rodziny ?
wybrane zagadnienia

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 4

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Etapy badania
diagnostycznego

Sytuacja badania (motywacja osoby
badanej, nastawienie na współpracę,
lęk przed oceną, efekt oczekiwań
interpersonalnych).

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

2. Wybrane metody
diagnozy klinicznej.

Problemy zastosowania metod w
diagnozie klinicznej.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

3. Modele interwencji
kryzysowej. Kryzys w
stresie chronicznym.

Kryzys w paradygmacie
socjokulturowym. Założenia
interwencji kryzysowej.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 4

4. Indywidualna pomoc
w kryzysie. Cele i
zadania, zasady
interwencji kryzysowej.

Przebieg interwencji kryzysowej.
Strategie i techniki oddziaływania w
interwencji kryzysowej

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

5. Wstępna diagnoza
pacjenta dla potrzeb
terapii

Zawarcie kontraktu
terapeutycznego. ? Budowanie
dialogu terapeutycznego w świetle
koncepcji różnych szkół
terapeutycznych

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

6. Podstawowe nurty i
szkoły
psychoterapeutyczne

(terapia humanistyczno-
egzystencjalna, terapia Gestalt,
krótkoterminowa terapia
strategiczna wg przedstawicieli
szkoły z Palo Alto, terapia
strategiczna M. Ericksona, terapia
poznawczobehawioralna, terapia
psychodynamiczna).

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

7. Konflikty w
małżeństwie a
równowaga sił
pomiędzy partnerami

Konflikty małżeńskie i ich
rozwiązywanie ? bariery współpracy
? Przebieg procesu terapii
małżeńskiej ? Konflikt rozwodowy i
jego skutki ? rozwód w perspektywie
indywidualnej, diadycznej i rodzinnej

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

8. Proces mediacji
rodzinnych – etapy i
wybrane techniki pracy

Treningi umiejętności pomocne w
rozwiązywaniu konfliktów
małżeńskich i rodzinnych a
profilaktyka

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

3 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Uzyskanie wiedzy na temat zaburzeń psychotycznych,
orientacja w diagnozowaniu symptomów choroby, poznanie
wybranych aspektów terapii i rehabilitacji zaburzeń
afektywnych.

konwersatorium prezentacja
tematu K_W12

Umiejętności

2. Student potrafi rozpoznać zaburzenia i zastosować
odpowiednie terapie

konwersatorium autoprezentacja K_U09

Kompetencje społeczne
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3. Student rozumie potrzebe współpracy i stałego rozwoju
osobistego

konwersatorium autoprezentacja K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Aktywny udział w zajęciach przedmiotowych, opracowanie
wskazanego zagadnieinia merytorycznego, opracowanie
terapii indywidualnej dla pacjenta. Praca indywidualna
studenta stanowi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1.Czabała Cz. (2000). Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych. W:J.Strelau
(red.).Psychologia (t.3)).Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2. Stemplewska- Żakowicz
K.,Paluchowski W., J. (2008). Podstawydiagnozy psychologicznej. W: Strelau, J.,Doliński, D. (red.).
Psychologia. Gdańsk:GWP. 3.Kubacka-Jasiecka D., Mudyń K.(2003).Kryzys, interwencja i pomoc
psychologiczna. Nowe ujęcia imożliwości. Toruń. Wyd. AdamMarszałek

B) Uzupełniająca
1.Kubacka-Jasiecka D., Lipowska-Teutsch W.(1997) Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy
interwencyjnej. Kraków. Wyd. ALL 2. Grzesiuk, L., (red.) 2005). Psychoterapia:Teoria. Warszawa:
Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Komunikacja społeczna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.34

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 3

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student winien być wyposażony w wiedzę z zakresu podstaw psychologii i psychologii społecznej, posiadać umiejętność
formułowania komunikatów, samodzielnego tworzenia optymalnych modeli kształtowania interakcji międzyludzkich, w
zakresie kompetencji powinien umieć pracować w zespole i rozwiązywać w nim problemy.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem głównym jest zapoznanie studentów z przebiegiem procesu komunikacji z uwzględnieniem elementów komunikacji
werbalnej i pozawerbalnej, czynników utrudniających i ułatwiających komunikację. Po zakończeniu przedmiotu, powinien
umieć formułować precyzyjne komunikaty, potrafić aktywnie słuchać, rozpoznawać bariery komunikacyjne i być wrażliwym na
potrzeby komunikacyjne innych ludzi.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
komunikacji.

Pojęcie i istota
komunikowania. Funkcje
komunikowania. Uczestnicy
procesu komunikacji.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Podające:
Wykład informacyjny

2 2

2. Komunikowanie
się jako proces.

Sposoby porozumiewania się
między ludźmi. Formy i typy
komunikowania. Modele
komunikacji.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2 3

3. Komunikacja
werbalna.

Rola i zadania komunikacji
werbalnej. Zakres kodów
językowych. Sposoby
dostosowania kodów do
rozmówcy.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 4

4. Komunikacja
niewerbalnej.

Elementy komunikacji
niewerbalnej. Funkcje i
właściwości komunikacji
niewerbalnej. Typy
komunikacji niewerbalnej.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Eksponujące:
Film

4 4

5. Bariery
komunikacyjne.

Rodzaje barier
komunikacyjnych. Nietypowe
sytuacje komunikacyjne.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 2
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6. Różnorodność
komunikacyjna.

Komunikacja dorosłych.
Komunikacja z dzieckiem.
Różnice i podobieństwa.
Różnice kulturowe.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 3

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Komunikacja -
schemat.

Elementy schematu
komunikacji. Uczestnicy
procesu komunikacji.
Komunikacja interpersonalna
a komunikacja między
grupami.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 3

2. Komunikowanie
werbalne i
niewerbalne.

Rola komunikacji werbalnej i
pozawerbalnej w sytuacjach
problemowych.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Praktyczne:
Metoda projektów

2 5

3. Filtry
informacyjne.

Aktywność półkul
mózgowych. Inteligencja
wieloraka. Polisensoryczność.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Metoda przypadków

1 2

4. Preferencje
uczestników procesu
komunikacji.

Diagnoza własnego stylu
komunikacji. Diagnoza stylu
komunikacji odbiorcy.
Dopasowanie komunikacyjne
uczestników procesu
komunikacji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Metoda przypadków

2 4

5. Narzędzia
komunikacji.

Aktywne słuchanie.
Formułowanie pytań w
komunikacji. Komunikowanie
typu

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne

2 4

6. Asertywność w
komunikacji.

Pojęcie i istota asertywności
Etyczne odmawianie.

Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Dyskusja dydaktyczna

2 3

7. Skuteczna
komunikacja w
grupie.

Komunikacyjna gra
dydaktyczna - przygotowanie
i prezentacja gry z zakresu
komunikacji interpersonalnej.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Praktyczne:
Metoda projektów

4 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student zna terminologię z zakresu komunikacji,
rozróżnia i charakteryzuje formy komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, opisuje różnice między
tymi formami komunikacji.

wykład kolokwium
K_W10

2. Ma wiedzę na temat procesu komunikowania się,
jego elementów, uczestników, opisuje modele
komunikacji oraz wskazuje bariery komunikacyjne.

wykład kolokwium
K_W02

Umiejętności

3. Potrafi rozpoznać i zastosować w praktyce
elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
stosuje stosowne do sytuacji i odbiorcy narzędzia
komunikacyjne.

ćwiczenia projekt
K_U19

4. Potrafi rozpoznać bariery komunikacyjne, czynniki
sprzyjające i utrudniające proces komunikacji.

ćwiczenia prezentacja tematu K_U01

Kompetencje społeczne
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5. Jest świadomy swoich kompetencji
komunikacyjnych i dąży do ich doskonalenia.

ćwiczenia prezentacja tematu K_K05

6. Wykazuje gotowość do komunikowania się z
innymi i wykazuje chęć współpracy.

ćwiczenia projekt K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie literatury, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia -
przygotowywanie się na bieżąco do zajęć. Przygotowanie w ramach
pracy zespołowej projektu i przygotowanie się do jego prezentacji na
zajęciach. Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia z części
wykładowej zajęć. Praca indywidualna studenta wynosi 1,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się,
REBIS, Poznań 2006 r. 2. Stewart R., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej,
PWN, Warszawa 2005 r. 3. Griffin E., Podstawy Komunikacji społecznej, Gdańsk 2003 r. 4. McKay M.,
Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Gdańsk 2001 r. 5. Morreale S.P.,
Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007 r.

B) Uzupełniająca

1. Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wyd. Astrum, Wrocław 2001 r. 2. Stuart C.,
Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, Warszawa 2000 r. 3. Znyk P., Od komunikacji do
manipulacji, EIBSM, Kezmarok 2008 r. 4. Lasota A., Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej ,
Wyd. Impuls, Kraków 2010 r. 5. Patterson M. Więcej niż słowa. Potęga komunikacji niewerbalnej. Wyd.
GWP, Gdańsk 2011 r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Edukacja emocjonalna

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.31

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 2

Rok : 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 20 0

ćwiczenia 25 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posługuje się terminologią psychologiczną. Opanował podstawową wiedzę z zakresu psychologii emocji i motywacji,
psychologii społecznej

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Ukazanie wiedzy obejmującej wpływ kontekstu społeczno-emocjonalnego na sukces jednostki realizującej się w wybranych
przez siebie rolach. Motywowanie do rozwoju osobowego oraz uwrażliwienie na potrzeby emocjonalne innych osób ( dzieci ,
młodzieży , dorosłych )

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Emocje i ich wpływ na
funkcjowanie człowieka

Komponenty emocji.Ujawnianie i
hamowanie emocji. Zachowanie
jednostki w różnorodnych
stanach emocjonalnych- źródła
problemów
emocjonalnych.Emocjonalne
wspomaganie myślenia.

Problemowe:
Wykład
problemowy
Eksponujące:
Film

4 0

2. Inteligencja emocjonalna
Samokontrola emocji. Etapy i
uwarunkowania rozwijania
inteligencji emocjonalnej.

Problemowe:
Wykład
problemowy

4 0

3. Techniki regulacji emocji

Metody interwencji: modyfikacja
schematów, zarządzanie
stresem, rozwijanie akceptacji,
uważności i współczucia wobec
siebie, restrukturyzacja
poznawcza.Trening Regulacji
Emocji -metoda J.
Korzewskiego.Techniki
kontrolowania i regulacji emocji
własnych i cudzych.

Podające:
Wykład
informacyjny

8 2

4. Profilaktyka kompetencji
emocjonalnych dzieci i
młodzieży

Wsparcie instytucjonalne jako
czynnik radzenia sobie z
emocjami.Warsztat regulacji
emocji dzieci i młodzieży z
zaburzeniami zachowania.

Problemowe:
Wykład
problemowy

4 0

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Regulacja emocji w praktyce
psychologiczno-pdagogicznej

Rozpoznawanie , nazywanie i
samokontrola emocji w
rożnorodnych sytuacjach
społecznych.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
sytuacyjna
Dyskusja
dydaktyczna

8 1

2. Rozwój inteligencji
emocjonalnej

Trening rozwoju osobowego
dzieci , młodzieży i dorosłych

Problemowe
aktywizujące:
Gry
dydaktyczne
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

9 1

3. Techniki regulacji emocji -
wymiar praktyczny

Model regulacji emocji (Gross
,Thompson)? Selekcja sytuacji ?
Modyfikacja sytuacji ?
Kierowanie uwagi ? Zmiana
poznawcza ? Zmiana
zachowania.Techniki poznawcze
i behawioralne w rozwoju
umiejętności regulacji emocji
dzieci młodzieży i dorosłych-
wymiar praktyczny.

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Praktyczne:
Pokaz
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

8 1

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Student posiada wiedzę w zakresie własnego rozwoju.Zna
procesy emocjonalne,techniki regulacji emocji.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W20

2. Rozumie związek stanu emocjonalnego z zachowaniem jdnostki wykład aktywność
studenta na
zajęciach

K_W16

Umiejętności

3. Potrafi stworzyć warsztat pracy regulujący emocje dzieci,
młodzieży i dorosłych

wykład aktywność
studenta na
zajęciach

K_U21

Kompetencje społeczne

4. Ma świadomość swoich emocji,Radzi sobie ze stresem.Jest
wrażliwy na potrzeby emocjonalne innych osób.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach

K_K05

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Aktywny udział w dyskusjach i technikach regulacji
emocji .Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu w
dowolnie wybranym obszarze ujętym w treściach
przedmiotu.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Doliński D.,Błaszczak M.,Dynamika emocji.Teoria i praktyka ,Warszawa 2011r. Śmieja
M.,Orzechowski J., Inteligencja emocjonalna :fakty, mity,kontrowersje , Warszawa 2003r.
Solovej P.,Sluyter D.J. ,Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna , Poznań 2005r.

B) Uzupełniająca
Łosiak W., Psychologia emocji ,Warszawa 2007r. Łosiak W.,Psychologia stresu,Warszawa
2008r. Dennis Tirch Robert L. Leahy Lisa A. Napolitano,Regulacja emocji w psychoterapii,
Kraków 2014r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia zdrowia

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.30

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 3

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wiedza z zakresu psychologii ogólnej i biomedycznych podstaw zachowań. Umiejętności dostrzegania związków łączących
funkcjonowanie psychiczne z biologicznym stanem organizmu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Przegląd problematyki z zakresu dwóch obszarów zainteresowania psychologii zdrowia tj. promocji zdrowia i psychologii
chorego somatycznie. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu zdrowia, wzbudzenie zainteresowań mających na celu
zwiększenie zasobów osobistych i społecznych sprzyjających zdrowiu. Celem przedmiotu jest również rozwijanie umiejętności
sprzyjających polepszeniu własnego zdrowia oraz niesienia pomocy innym ludziom.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie.

Narodziny i rozwój psychologii
zdrowia. Przegląd zagadnień,
psychologia zdrowia jako dziedzina
wiedzy i praktyki, związki
psychologii zdrowia z innymi
dziedzinami nauki.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2

2. Podstawy
teoretyczne
psychologii zdrowia.

Pojęcie zdrowi, wymiary zdrowia,
koncepcje i modele zdrowia,
holistyczne ujęcie zdrowia,
podejście patogenetyczne i
salutogenetyczne.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2

3. Psychologia zdrowia
a psychiatria.

Medycyna psychosomatyczna i
behawioralna oraz psychologia
medyczna.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 1

4. Edukacja zdrowotna
i promocja zdrowia.

Zadania edukacji, rola umiejętności
życiowych, cele i założenia promocji
zdrowia oraz czynniki sprzyjające i
utrudniające promocję. Programy
promocji zdrowia i ewaluacja
promocji zdrowia.

: 2 1

5. Zachowania
zdrowotne.

Behawioralne uwarunkowania
zdrowia i choroby, zdrowie
behawioralne oraz zachowania
ryzykowne dla zdrowia. Programy
profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.

: 2 1
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6. Zasoby osobiste i
społeczne sprzyjające
zdrowiu. Modele
wyjaśniające
zachowania
zdrowotne.

Model przekonań zdrowotnych i
zachowań intencjonalnych. Teoria
motywacji do ochrony. Podejście
procesualne. Model kompetencyjny.
Przydatność modeli wpływu
społecznego dla promocji zdrowia.

: 2 1

7. Życie z chorobą.
Psychologiczne aspekty chorób
przewlekłych i terminalnych i
zagrażających życiu,
niepełnosprawności.

: 3 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Osobowość, stres a
zdrowie.

Zdrowie i choroba w paradygmacie
stresu psychologicznego. Nowe
kierunki badań nad radzeniem
sobie. Stres potraumatyczny,
proaktywne radzenie sobie.
Podstawowe modele interakcyjne.
Psychoneuroimmunologia.

: 2 3

2. Niedokrwienna
choroba serca.

Uwarunkowania etiologiczne oraz
przebieg choroby. Rola osobowości
zachowania Typu A B. Rehabilitacja
psychologiczna.

: 2 3

3. Choroby
nowotworowe.

Uwarunkowania, przebieg i leczenie
choroby nowotworowej. Rola
czynników psychologicznych.
Wzorce zachowania i osobowość
stresowa.

: 2 3

4. Psychoonkologia.

Podstawowe definicje. Czynniki
decydujące o podjęciu leczenia.
Rodzaje strategii radzenia sobie z
chorobą. Zasoby sprzyjające
procesowi zdrowienia. Rodzina
chorego. Chory terminalnie.

: 2 3

5. Relacja lekarz -
pacjent.

Psychologiczna problematyka
kontaktu lekarz - pacjent.
Informowanie o chorobie, empatia,
bariery komunikacji. Wpływ
informowania o stanie pacjenta na
przebieg leczenia i rehabilitacji. Co
daje siłę człowiekowi do zmagania
się z chorobą i traumą.

: 6 1

6. Cierpienie i ból.

Komponenty składowe bólu. Teoria
,,kontroli bramkowej,,. Ból jako
zachowanie instrumentalne,
strategie radzenia sobie z bólem.
Ból jako problem zdrowotny. Ból a
jakość życia.

: 2 3

7. Programy
interwencyjne,
programy
terapeutyczne.

Programy interwencyjne oraz
techniki terapeutyczne stosowane w
psychologii zdrowia: biofeedback,
techniki poznawczo - behawioralne,
terapia C. i S. Simontonów.
Poznawczo - behawioralne podejście
do bólu. Umiejętności związane z
radzeniem sobie z chorobą.

: 5 2

8. Przegląd metod
wykorzystywanych w
psychologii zdrowia.

Metody epidemiologiczne,
ankietowe, kwestionariuszowe i
eksperymentalne w psychologii
zdrowia.

: 5 1

9. Zdrowie fizyczne,
stres a jakość życia.

Kondycja zdrowia fizycznego i jej
wpływ na jakość życia. Wpływ stresu
na zdrowie fizyczne.

: 2 3

10. Zachowania
prozdrowotne.

Podstawy i nawyki a kształtowanie
postaw prozdrowotnych. : 2 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych
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Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Zna wybrane koncepcje zdrowia i choroby. Zna
psychologiczne modele normalnego i zaburzonego
funkcjonowania osoby oraz grupy społecznej. Zna
prawidłowości funkcjonowania człowieka w kolejnych
okresach rozwoju psychicznego, także w typowych
trudnościach oraz możliwych zaburzeniach.

wykład aktywność
studenta na
zajęciach K_W01

2. Posiada wiedzę o związkach łączących zdrowie psychiczne
z psychicznym oraz o ich wzajemnych relacjach w biegu
ludzkiego życia. Ma świadomość związków łączących zdrowie
psychofizyczne z szerszym, kulturowo-społecznym
kontekstem.

wykład aktywność
merytoryczna

K_W11

Umiejętności

3. Prezentuje dotychczasowy dorobek psychologii zdrowia na
tle całości wiedzy psychologicznej i wskazuje jego implikacje.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach

K_U03

4. Potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu
psychologii zdrowia, krytycznie odnosząc się jej kolejnych
ustaleń. Potrafi integrować tę wiedzę z osiągnięciami innych
dziedzin nauki i wykorzystywać ją do opisu i wyjaśniania
konkretnych przypadków.

ćwiczenia analiza przypadku

K_U08

5. Interpretuje ludzkie zachowanie w kategoriach psychologii
zdrowia. Potrafi opisać i wyjaśniać znaczenie
wykorzystywania tej psychologii w procesie całościowej
diagnozy i pomocy psychologicznej, uwzględniającej także
uwarunkowania kulturowo - społeczne.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna

K_U16

6. Uwzględnia wpływ sfery psychicznej na zdrowie, potrafi
udzielić pacjentowi wsparcia psychicznego. Dostrzega
psychologiczne problemy związane z procesem zdrowienia,
leczenia (m.in hospitalizacją) i potrafi zaplanować działania
w celu ich minimalizacji lub eliminacji.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach K_U18

Kompetencje społeczne

7. Ma świadomość konieczności monitorowania własnego
zdrowia psychofizycznego, mając świadomość jego związków
z jakością wykonywanej pracy psychologicznej. Podejmuje
działania poprawiające własny stan zdrowia

wykład aktywność
merytoryczna K_K05

8. Ma świadomość wielości czynników warunkujących
zdrowie i wykorzystuje je do podejmowania działań
edukacyjnych, organizacyjnych i innych wpływających na
zwiększenie indywidualnej i kulturowo - społecznej jakości
życia.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach K_K13

9. Inspiruje innych do rozwoju poprzez umiejętność
projektowania profilaktyki zdrowotnej.

ćwiczenia projekt K_K14

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury w ramach przygotowania się do zajęć.
Przygotowanie projektu w grupie. Przygotowanie się do
kolokwium zaliczeniowego. Praca indywidualna studenta
stanowi 0,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Heszen I., Sęk, H. (2007) (red.). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bishop G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: ASTRUM. Kowalewski I. (2010). Promocja
zdrowia i bezpieczeństwo w szkole wyższej. Kraków: Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
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B) Uzupełniająca

Chodkiewicz J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna. Sheridan, Ch. L., Radmacher S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie
dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Dolińska-Zygmunt G.
(1996). (red.). Elementy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dolińska-Zygmunt G. (2000). Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie.
Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. Dolińska- Zygmunt G. (2001). (red.). Podstawy
psychologii zdrowia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Czabała J. C. (2000). (red.). Zdrowie
psychiczne. Zagrożenia i promocja. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Woynarowska B.
(2000). (red.). Zdrowie i szkoła. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Pamięć i uczenie się

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.28

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 20 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 35 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinie posiadać podstawowa wiedzę z psychologii ogólnej, stosować terminologię z zakresu psychologii procesów
poznawczych

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Inspirowanie studenta do ustawicznego samodoskonalenia potencjału intelektualnego , poznawania wiedzy w omawianym
obszarze oraz motywowanie do: - stosowania poznanych technik rozwoju koncentracji uwagi i pamięci - aktywnego poznania
siebie w sferze intelektualnej i warunków własnego rozwoju (uczenia się )

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Pamieć- definicje i
pojęcia pamięci i
uczenie się.

Podstawowe pojęcia i terminy
procesu zapamiętywania

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Podające:
Wykład informacyjny

2 2

2. Neuronalne
podstawy uczenia
się.Etapy i cechy
pamięci

Opis etapów i cech pamięci

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład problemowy
Eksponujące:
Film

2 4

3. Zaburzenia pamięci
Charakterystyka zaburzeń i
uwarunkowań występujących
w procesie zapamiętywania

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

2 5

4. Wzmocnienie i
usprawnianie procesu
zapamiętywania

Działania wspomagające
proces zapamiętywania

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład problemowy

2 4

5. Metody
wspomagania pamięci

Neuropedagogika.
Mnemotechnika w
zapamiętywaniu określonych
treści .

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład problemowy

3 8

6. Uwarunkowania
skuteczności i
efektywności uczenia
sie

Czynniki warunkujące
skuteczność i efektywność
uczenia się

Problemowe:
Wykład problemowy 2 3
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7. Motywacja a proces
uczenia się

Motywacja zewnętrzna i
wewnętrzna . Tworzenie
uwarunkowań wpływających
na motywację wewnętrzną w
procesie doskonalenia
własnego i innych potencjału
intelektualnego .

Podające:
Wykład informacyjny
Eksponujące:
Film

2 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rodzaje pamięci
Zestaw ćwiczen rozwiijających
pamięć wzrokową , słuchową ,
mechaniczną

Eksponujące:
Film
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne

1 3

2. Kolejność etapów
pamięci

Doskonalenie etapów
zapamiętywania - trening
pamięci

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Programowane:
Z użyciem komputera
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 4

3. Uwaga w procesie
przetwarzania
informacji

Koncentracja uwagi-
alternatywne sposoby jej
wzmacniania

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 5

4. Sposoby rozwijania
koncentracji uwagi i
pamięci - trening

Trening pamięci przy
zastosowaniu mnemotechniki

Eksponujące:
Film
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

5 5

5. Strategie uczenia
się

Opis różnorodnych strategii
uczenia się . Rozpoznawanie
własnej strategii i
uwzględnianie uwarunkowań
w szybkim i trwałym
zapamiętywaniu wybranych
treści.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem

3 5

6. Wyobraźnia w
zgłębianiu technik
pamięciowych

Funkcje prawej i lewej półkuli
mózgowej. Skojarzenia i
wyobrażenia w
mnemotechnice.

Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Pokaz łączony z
przeżyciem

3 5

7. Testy -preferencje
do uczenia się

Rozpoznawanie własnego i
innych osób stylu uczenia się .
Zastosowania praktyczne

Eksponujące:
Pokaz łączony z
przeżyciem
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 5

8. Organizacja
srodowiska
sprzyjającego
efektywnej pracy
mózgu

Poradnik uwarunkowań
sprzyjających procesowi
uczenia się. Podsumowanie
zdobytych treści.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

1 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych
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Wiedza

1. Student zna definicje i pojęcia pamięci i uczenia
się.Prawidłowo posługuje się terminologią.Zna etapy
pamięci oraz sposoby ich wzmacniania.Wie jak
rozwijać własny potencjał intelektualny oraz jakie
uwarunkowania spełnić w tworzeniu warunków do
skutecznego uczenia się.

wykład egzamin ustny

K_W08

Umiejętności

Kompetencje społeczne

2. Student nabywa umiejętności uczestniczenia w
dyskusjach. Uważnie słucha i wyraża własne poglądy
na określony temat.

warsztaty aktywność studenta
na zajęciach K_K06

3. Student ma możliwość konfrontacji z innymi
osobami w zakresie umiejętności społecznych

projektowanie projekt K_K05

4. Student rozwija swoje możliwości intelektualne ,
uczestniczy w treningu pamięci poznając swoje
możliwości szybkiego zapamiętywania i odtwarzania
określonych treści

warsztaty aktywność studenta
na zajęciach K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Aktywny udział w warsztatach (ćwiczeniach ), przygotowanie i
zaprezentowanie projektu w zaproponowanych obszarach
tematycznych .Przygotowanie się do egzaminu. Praca indywidualna
studenta stanowi 1,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
AndersonJ.R.,Uczenie się i pamięć.Integracja zagadnień ,Warszawa 1998r. Plewka Cz.,Taraszkiewicz
M., Uczymy się uczyć ,Szczecin 2010r. Linksman R.,W jaki sposób skutecznie sie uczyć,Warszawa
2002r.

B) Uzupełniająca
Christian Drapeau,Jak uczyc sie szybko i skutecznie ,Warszawa 2002r. Orzechowski J.,Pamięć robocza
, Warszawa 2009r. Nęcka E.,Trening twórczości,Kraków 1998r. Shaktii Gawain,Twórcza wizualizacja
,Łódź 2001r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Współczesne teorie osobowości

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.27

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student posiada wiedzę z zakresu przedmiotów: Psychologia ogólna, Historia myśli psychologicznej, Klasyczne teorie
osobowości.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami współczesnej psychologii osobowości oraz
analiza i dyskusja koncepcji teoretycznych objaśniających te zagadnienia. Celem jest również uściślenie pojęć oraz
przedyskutowanie wybranych zagadnień teoretycznych i twierdzeń, które należą do obszaru badań psychologii osobowości.
Przedmiot prezentuje również zasadnicze problemy i teoretyczne orientacje współczesnej psychologii osobowości, omawiane
z uwzględnieniem ich historycznego i aktualnego znaczenia, na przykładach rozwiązań proponowanych przez konkretnych
badaczy.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Konstruktywistyczne
ujęcie Kelly ego.

Struktura i dynamika
osobowości w teorii
konstruktów osobistych
George a Kelly ego.

Problemowe:
Wykład
problemowy

4 4

2. Osobowość w ujęciu
poznawczym.

Funkcje osobowości w
ujęciu poznawczym. Style
poznawcze. Struktury
poznawcze jako
podstawowe składniki
osobowości.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 4

3. Osobowość jako system
wiedzy osobistej.

Znaczenie obrazu siebie i
samooceny.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

4 4

4. Społeczno-poznawcze
ujęcie osobowości Bandury
i Mischela.

Wzajemne determinowanie:
propozycja rozwiązania
sporu osoba-sytuacja.
Motywacyjne znaczenie
poczucia własnej
skuteczności. Uczenie się
poprzez obserwację jako
podstawa rozwoju
osobowości.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 3

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Biologiczne ujęcie
osobowości.

Genetyka zachowania i
psychologia ewolucyjna.
Założenia i metody
badawcze genetyki
zachowania. Środowisko
wspólne i specyficzne,
interakcja genów i
środowiska.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

2. Dezintegracyjna
koncepcja osobowości.

Rozwój osobowości i
zdrowie psychiczne w ujęciu
Kazimierza Dąbrowskiego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

3. Koncepcja Antoniego
Kępińskiego.

Próba rozwiązania problemu
psychofizycznego w
koncepcji Antoniego
Kępińskiego.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

4. Transgresyjna teoria
osobowości J.
Kozieleckiego.

Przystosowawcze
mechanizmy psychiczne
ukształtowane w toku
ewolucji.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2 3

5. Struktura Ja - Świat. Relacyjna teoria osobowości
Josepha Nuttina.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

4 4

6. Koncepcja Dana P.
McAdamsa.

Trzy poziomy
funkcjonowania i analizy
osobowości według Dana P.
McAdamsa.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

7. Osobowość w
perspektywie
egzystencjalnej:
propozycje Frankla i
Lainga.

Ogólna charakterystyka
egzystencjalnego ujęcia
osobowości. Antropologia
Viktora Frankla.

Praktyczne:
Metoda
przewodniego
tekstu

2 3

8. Transpersonalne teorie
osobowości.

Transpersonalne teorie
osobowości. Psychologia
integralna Kena Wilbera.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

9. Zmiany osobowości.
Możliwość zmiany
osobowości przy użyciu
terapii ustalonej roli.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 3

10. Prekursorzy
poznawczego ujęcia
osobowości.

Kurt Lewin, Jerome Bruner i
Julian Rotter: prekursorzy
poznawczego ujęcia
osobowości.

Praktyczne:
Metoda
przewodniego
tekstu

4 4

11. Poczucie własnej
skuteczności.

Motywacyjne znaczenie
poczucia własnej
skuteczności.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 3

12. Uczenie się a
osobowość.

Uczenie się poprzez
obserwację jako podstawa
rozwoju osobowości.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna najważniejsze osiągnięcia dla różnych nurtów w
psychologii osobowości.

wykład egzamin pisemny K_W05

2. Zna rolę głównych nurtów myśli psychologicznej dla
powstawania późniejszych koncepcji i podejść
psychologii osobowości.

wykład egzamin pisemny
K_W03
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3. Zna źródła, kontekst społeczno-kulturowy i proces
kształtowania się współczesnych paradygmatów
psychologicznych.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W01

Umiejętności

4. Potrafi podać genezę uwzględniania w koncepcjach
psychologicznych osobowości różnych rodzajów
czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój
człowieka.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U07

5. Potrafi przedstawić i poddać krytycznej analizie
współczesne koncepcje osobowości, ocenić ich wkład do
współczesnej psychologii oraz odnieść je do obecnego
stanu wiedzy.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U11

Kompetencje społeczne

6. Ma poczucie tożsamości zawodowej ugruntowane w
rozumieniu głównych, współczesnych teorii osobowości i
potrafi kierować swoim rozwojem.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K04

7. Docenia znaczenie współczesnych teorii osobowości
dla rozwoju współczesnej psychologii.

ćwiczenia egzamin pisemny K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury w ramach przygotowania się do zajęć.
Przygotowanie pracy pisemnej lub referatu na podstawie
literatury. Przygotowanie projektu lub prezentacji w grupie.
Przygotowanie do egzaminu. Praca indywidualna studenta
stanowi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Pervin L. A., John O. P. (2002) Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Gałdowa A. (1995). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka
dorosłego. Kraków: Księgarnia Akademicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

B) Uzupełniająca

Gałdowa A. (red.). (1999). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gałdowa A. (red.). (2000). Tożsamość człowieka.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gasiul H. (2006). Psychologia osobowości. Nurty,
teorie, koncepcje. Warszawa: PWN. Hall C. S., Lindzey G., Campbell, J. B. (2004). Teorie
osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Opoczyńska, M. (red.). (1999).
Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej. Kraków.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Klasyczne teorie osobowości

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.26

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i historii myśli psychologicznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii osobowości oraz analiza i dyskusja
koncepcji teoretycznych objaśniających te zagadnienia. Nacisk zostanie położony na uściślenie pojęć oraz przedyskutowanie
wybranych zagadnień teoretycznych i twierdzeń, które należą do obszaru badań psychologii osobowości. Przedmiot
prezentuje również zasadnicze problemy i teoretyczne orientacje psychologii osobowości omawiane z uwzględnieniem ich
historycznego i aktualnego znaczenia, na przykładach rozwiązań zaproponowanych przez konkretnych badaczy.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Zasadnicze
problemy psychologii
osobowości.

Czym jest człowiek? Wewnętrzne
i zewnętrzne determinanty
zachowania: spór natura a
wychowanie.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 5

2. Problem
psychofizyczny.

Relacje łączące poznanie,
emocje i zachowanie.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 5

3. Psychoanaliza
Freuda.

Struktura i rozwój osobowości w
ujęciu Zygmunta Freuda. Relacje
łączące psychoanalizę z kulturą
jako przykład wzajemnych
związków teorii
psychologicznych i kultury.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

4. Psychologia
analityczna Junga.

Psychologia analityczna Carla
Gustava Junga a psychoanaliza
Zygmunta Freuda: różnice i
podobieństwa. Typy psychiczne.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

3 5

5. Psychologia
indywidualna Adlera.

Poczucie
niepełnowartościowości i
dążenie do jego
przezwyciężenia, cel i styl życia,
twórcza jaźń i zainteresowanie
społeczne – osobowościowe
filary w ujęciu Alfreda Adlera.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Neopsychologiczna
teoria emocji K.
Horney.

Kulturowo-społeczne
uwarunkowania rozwoju i
funkcjonowania osobowości w
teoriach Karen Horney i Ericha
Fromma.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

2. Psychospołeczna
teoria rozwoju
osobowości Erika H.
Eriksona.

Stadialny rozwój osobowości w
biegu całego życia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

3. Uczeniowe ujęcie
osobowości.

Radykalny lecz pozorny brak
osobowości w teorii Burrhusa
Fredericka Skinnera.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

4. Osobowość jako
zespół cech.

Psychologia jednostki Gordona
W. Allporta, czynnikowo-
analityczne ujęcie cech
Raymonda B. Cattella i
trójczynnikowa teoria Hansa J.
Eysencka.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 3

5. Humanistyczne
ujęcie osobowości
Maslowa i
fenomenologiczne
Rogersa.

Organicystyczna i syndromowa
teoria ludzkich potrzeb
Abrahama Maslowa. Struktura,
dynamika i rozwój osobowości w
skoncentrowanej na osobie
teorii Carla Rogersa.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 3

6. Psychoanaliza.
Relacje łączące psychoanalizę z
kulturą jako przykład
wzajemnych związków teorii
psychologicznych i kultury.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 3

7. Psychodynamiczne
ujęcie osobowości.

Ogólna charakterystyka
psychodynamicznego ujęcia
osobowości.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

3 3

8. Osobowość w ujęciu
Junga.

Struktura i dynamika
osobowości w ujęciu Junga.
Proces indywiduacji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 3

9. Stadialny rozwój
osobowości w biegu
całego życia.

Psychospołeczna teoria rozwoju
osobowości Erika H. Eriksona.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 3

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna i rozumie główne idee, pojęcia i koncepcje
prezentowane w ramach psychologii osobowości.

wykład egzamin ustny K_W03

2. Posiada wiedzę o harmonijnym rozwoju osobowości
zgodnych z nurtem klasycznych teorii osobowości.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W05

3. Zna i rozumie koncepcje nieświadomości, emocji i
motywacji prezentowane w nurcie psychologii
osobowości.

wykład aktywność
merytoryczna K_W01

Umiejętności

4. Potrafi przedstawić genezę i kontekst społeczno-
kulturowy rozwoju dawnych i współczesnych podejść
badawczych w psychologii osobowości.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U03

5. Potrafi przedstawić i poddać krytycznej analizie dawne
koncepcje psychologiczne, ocenić ich wkład do
współczesnej psychologii osobowości oraz odnieść je do
obecnego stanu wiedzy.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U04

Kompetencje społeczne
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6. Aktywnie kształtuje swoje siły osobowości
wykorzystując je w celu poprawy jakości życia różnych
grup społecznych.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K05

7. Radzi sobie z problemami, wspiera innych ludzi,
rozwija siebie i wspiera rozwój innych wykorzystując
wiedzę z zakresu psychologii osobowości.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K14

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie zalecanej literatury. Przygotowanie się do egzaminu.
Przygotowanie referatu na zadany temat. Praca indywidualna
studenta stanowi 2,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Pervin L. A., John O. P. (2002) Osobowość: teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Pervin L.A., (2005) Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. Gałdowa A. (1995). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka
dorosłego. Kraków: Księgarnia Akademicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellon&#769;skiego.

B) Uzupełniająca

Gałdowa A. (red.). (1999). Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gałdowa A. (red.). (2000). Tożsamość człowieka. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gasiul H. (2006). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje.
Warszawa: PWN. Hall C. S., Lindzey G., Campbell, J. B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN. Opoczyńska, M. (red.). (1999). Wprowadzenie do psychologii
egzystencjalnej. Kraków:
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia rozwoju człowieka dorosłego

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.25

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 6

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 35 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 50 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość podstawowych koncepcji rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji. Znajomość metod badania w psychologii
rozwojowej. Umiejętność samodzielnego korzystania z literatury psychologicznej. Osiągnięcie efektów kształcenia z
przedmiotów: Wprowadzenie do psychologii, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy dotyczącej zmian rozwojowych zachodzących w dorosłości. Zapoznanie studentów
z podstawowymi koncepcjami rozwoju człowieka w biegu życia. Zapoznanie studentów z metodami badania w psychologii
rozwojowej i zwrócenie uwagi na trudności metodologiczne związane z badaniem rozwoju człowieka dorosłego.
Przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania i korzystania z literatury naukowej z zakresu psychologii
rozwojowej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Kształtowanie
się naukowej
psychologii
rozwoju
człowieka.

Prekursorzy badań nad rozwojem.
Historia podstawowych dylematów w
rozważaniach nad rozwojem.
Przedmiot, zadania i działy
współczesnej psychologii rozwojowej.

Podające:
Wykład
informacyjny

4 6

2. Natura rozwoju
psychicznego.

Pojmowanie rozwoju. Rodzaje zmian
rozwojowych. Mikro i makroskopowe
modele przebiegu zmian rozwojowych.
Ogólny model zmian rozwojowych.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 5

3. Mechanizmy
zmiany
rozwojowej.

Natura a kultura. Geny a środowisko.
Ogólny model wyjaśniania zmian
rozwojowych.

Podające:
Wykład
informacyjny

4 6

4. Teorie rozwoju
psychicznego.

Klasyfikacje teorii rozwoju
psychicznego. Wybrane teorie i
koncepcje rozwoju człowieka
(psychoanalityczne, behawiorystyczne
i uczenia się, poznawcze, etologiczne).
Podejście: humanistyczne,
socjologiczne, ekologiczne,
kontekstualno-dialektyczne. Koncepcje
rozwoju człowieka w polskiej
literaturze psychologicznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

4 6

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Wkraczanie w
dorosłość.

Próg wejścia w dorosłość. Granice
zamykające okres dorastania. Pojęcie
dorosłości w rozumieniu badaczy i
młodzieży.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

2. Rozwój fizyczny
emocjonalny i
społeczny
wczesnej
dorosłości.

Rozwój emocjonalny. Związki intymne.
Małżeństwo i rodzina. Aktywność
zawodowa.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 5

3. Rozwój
poznaczy we
wczesnej
dorosłości.

Perspektywa psychometryczna.
Perspektywa genetyczno-
epistemologiczna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

4. Rozwój
moralny.

Poziomy perspektywy społeczno-
moralnej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 5

5. Osobowość
młodego
dorosłego, czyli o
dojrzałości
psychicznej.

Zmiany w strukturze Ja. Zmiana i
ciągłość w obrębie cech osobowości.
Rozwój tożsamości.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 5

6. Średnia
dorosłość -
rozwój fizyczny.

Funkcje czuciowe i psychomotoryczne.
Ogólny stan zdrowia.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 6

7. Średnia
dorosłość -
rozwój
poznawczy.

Inteligencja psychometryczna.
Prywatne teorie inteligencji. Myślenie
postformalne. Wiedza ekspertywna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

8. Rozwój
emocjonalny i
społeczny w
średniej
dorosłości.

Kryzys wieku średniego. Rozwój pracy
zawodowej. Aktywność społeczna w
rodzinie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 7

9. Rozwój
osobowości w
średniej
dorosłości.

Modele stabilności i modele wzrostu.
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 7

10. Wkraczanie w
okres później
dorosłości.

Biologiczny wymiar starzenia się.
Mechanizmy starzenia się.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

3 7

11. Społeczny
wymiar starzenia
się.

Style funkcjonowania ludzi starszych.
Role społeczne w późnej dorosłości.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 7

12. Starzenie się
w wymiarze życia
psychicznego.

Zmiany dotyczące funkcji
poznawczych. Starzenie się w
wymiarze osobowości. Mądrość
człowieka starego.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 6

13. Jakość życia w
późnej dorosłości.
Kres życia.

Wieloaspektowość jakości życia. Lęk
przed śmiercią.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna podstawowe koncepcje rozwoju człowieka w biegu
życia, rozumie istotę kryzysów i ich znaczenie dla rozwoju.

wykład egzamin pisemny K_W03
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2. Orientuje się w zmianach jakie zachodzą u ludzi w
różnych okresach dorosłości (w sferach: poznawczej,
emocjonalnej, społecznej, moralnej, osobowości).

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W09

3. Potrafi wymienić i scharakteryzować możliwości i
ograniczenia różnych metod badania rozwoju człowieka
dorosłego

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W15

Umiejętności

4. Potrafi samodzielnie wyszukiwać i posługiwać się
literaturą z zakresu psychologii rozwojowej (w tym
korzystać z baz czasopism naukowych).

wykład egzamin pisemny
K_U04

5. Potrafi krytycznie syntetyzować wiedzę zaczerpniętą z
literatury psychologicznej na temat wybranych obszarów
rozwoju człowieka.

ćwiczenia projekt
K_U05

6. Posiada podstawowe umiejętności ważne dla diagnozy
kryzysów rozwojowych człowieka dorosłego (szczególnie
kryzysu połowy życia).

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U12

Kompetencje społeczne

7. Potrafi prostym językiem przedstawić specyfikę
kryzysów rozwojowych oraz innych zjawisk dotyczących
rozwoju w dorosłości ludziom bez wykształcenia
psychologicznego

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K06

8. Rozumie, że w pracy z osobami dorosłymi, starszymi od
siebie w pewnych obszarach może być dla nich pomocny
(dzięki posiadanej wiedzy psychologicznej), ale rozumie
jednocześnie że w pewnych obszarach osoby takie mogą
być od niego bardziej dojrzałe, potrafi okazać im szacunek.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach

K_K05

9. Ma świadomość możliwości rozwojowych człowieka
dorosłego, co może wykorzystać do planowania własnego
rozwoju oraz planowania kariery.

ćwiczenia autoprezentacja
K_K09

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Czytanie literatury w ramach przygotowania do zajęć.
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu.
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca
w grupie). Przygotowanie do egzaminu. Praca indywidualna
studenta stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Trempała J. (red.) (2011), Psychologia rozwoju człowieka (rozdziały: 2.) J. Trempała - Natura rozwoju
psychicznego, 11.) E. Gurba &#8211; Wczesna dorosłość, 12.) M. Olejnik &#8211; Średnia dorosłość, 13.)
M. Straś-Romanowska &#8211; Późna dorosłość), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Oleś P.
(2011), Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN. Gałdowa A. (1995), Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego,
Kraków: Wydawnictwa Księgarni Akademickiej. Pietrasiński J. (1990), Rozwój człowieka dorosłego,
Warszawa: Wiedza Powszechna.

B) Uzupełniająca

Książki: Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka. Oleś P. (2000), Psychologia
przełomu połowy życia, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Pedagogicznego
Brzezińska A. (red.) (2005), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s.
423 - 468). Gdańsk: GWP. Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Artykuły: Trempała J. (2012). Psychologia rozwoju jako nauka o genezie życia psychicznego: przełomowe
dokonania i kierunki przyszłych badań. Psychologia Rozwojowa, 17, 1, 9-16. Trempała J. (1997).
Koncepcje rozwoju psychicznego. Wiele czy jedna psychologia rozwoju? Forum Psychologiczne, 2(1), 5-21.
Baltes P., Gluck J., Kunzmann U. (2004). Mądrość. Jej struktura i funkcja w kierowaniu pomyślnym
rozwojem w okresie całego życia. W: J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN, s.117-
146. Niemczyński, A. (2009). Wewnętrzna regulacja rozwoju człowieka dorosłego. W: M.Kielar-Turska
(red.) Studia nad rozwojem i wychowaniem, (s.107-116), Wyd. UJ: Kraków. Kałużna-Wielobób, A. (2014a).
Kryzys połowy życia u kobiet &#8211; specyfika, problematyka i formy pomocy, W: D. Kubacka-Jasiecka,
K. Mudyń (red.), Kryzysy i ich przezwyciężanie. Problemy interwencji i pomocy psychologicznej, (s. 49-
71), Toruń, Wyd. A. Marszałek. Kałużna-Wielobób A. (2014), Psychologiczne koncepcje mądrości,
Teraźniejszość &#8211; Człowiek &#8211; Edukacja, 4.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.24

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 2

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 45 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat procesów psychicznych człowieka. Podstawowe umiejętności analizy zachowań
człowieka w kontekście zmian związanych z wiekiem. Nabycie efektów kształcenia w ramach przedmiotów: Wprowadzenie do
psychologii, Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich, Psychologia procesów poznawczych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem studiowanego przedmiotu jest dostarczenie w oparciu o efekty kształcenia wiedzy psychologicznej związanej z
rozwojem dzieci i młodzieży z uwzględnieniem podstawowych sfer rozwojowych (emocjonalnej, społecznej, poznawczej,
moralnej, fizycznej) oraz podstawowych teorii psychologicznych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Zmienność
ludzkiego
zachowania.

Rodzaje zmian rozwojowych –
zmiany uniwersalne, wspólne,
indywidualne.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 4

2. Periodyzacja. Koncepcje periodyzacji biegu życia
człowieka.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

2 4

3. Koncepcje
rozwoju dzieci i
młodzieży.

Klasyczne oraz współczesne
koncepcje rozwoju dzieci i
młodzieży.

Podające:
Wykład informacyjny 2 4

4. Rozwój
kognitywny.

Poznawcze ujęcie rozwoju
kognitywnego oraz moralnego wg
Jana Piageta.

Podające:
Wykład informacyjny 2 4

5. Koncepcja Lwa
Wygotskiego i
teoria R.
Havighursta.

Kulturowo-społeczna koncepcja Lwa
Wygotskiego. Teoria zadań
rozwojowych R. Havighursta.

Podające:
Wykład informacyjny 2 4

6. Zygmunt Freud i
Erick Erickson o
rozwoju.

Psychoanalityczne ujęcie rozwoju do
okresu dojrzałości Sigmunta
Freuda. Psychospołeczna koncepcja
rozwoju Erika Eriksona.

Podające:
Wykład informacyjny 2 4

7. Psychologia
rozwoju dzieci i
młodzieży.

Charakterystyka etapów życia
ludzkiego. Wprowadzenie do
tematu.

Podające:
Wykład informacyjny 3 6

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Okres
prenatalny.

Okres prenatalny początkiem życia
psychicznego dziecka. Przejawy
życia psychicznego dziecka w łonie
matki. Stadia rozwoju. Wpływ
teratogenów na rozwój i
funkcjonowanie dziecka.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 6

2. Wczesne
dzieciństwo.

Rozwój fizyczny, motoryczny.
Rozwój inteligencji sensoryczno-
motorycznej, rozwój mowy i
komunikacji. Emocjonalność u dzieci
we wczesnym dzieciństwie, początki
uspołecznienia, wzorce
przywiązania.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 6

3. Początki
uspołecznienia i
rozwoju
emocjonalnego.

Początki komunikacji z otoczeniem –
rozwój komunikacji niejęzykowej i
mowy. Początki zabaw
konstrukcyjnych i symbolicznych u
dzieci we wczesnej ontogenezie.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

5 6

4. Okres
przedszkolny.

Cechy rozwoju poznawczego dziecka
w okresie przedszkolnym. Myślenie i
procesy poznawcze, kształtowanie
się mowy.6. Rozwój społeczny,
emocjonalny przedszkolaka.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 6

5. Średnie
dzieciństwo.

Rozwój społeczny, emocjonalny,
rozwój obrazu własnej osoby w
średnim dzieciństwie. Moralność,
rozumienie kłamstwa i
sprawiedliwości u dziecka w
średnim i późnym dzieciństwie.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 6

6. Późne
dzieciństwo.

Kontrola procesów umysłowych i
własnych działań warunkiem
podjęcia nauki szkolnej. Zdolności
ucznia w zakresie uwagi, uczenia,
pamięci, kompetencji
komunikacyjnej i językowej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 6

7. Kierowanie
wyobrażeniami,
kontrola emocji.

Operacyjność myślenia. Wiedza o
świecie i rozwój samowiedzy.
Moralność.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 6

8. Adolescencja.

Psychiczne problemy okresu
dorastania konsekwencją
dojrzewania fizycznego. Zmiany
zachodzące w okresie pubertacji.
Dojrzewanie płciowe i rozwój
kontaktów heteroseksualnych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

9. Formalność
myślenia podstawą
kształtowania się
światopoglądu
młodzieży.
Specyficzne
potrzeby osób
dorastających.

Kształtowanie się poczucia
tożsamości. Znaczenie marzeń,
miłości i przyjaźni w życiu
młodzieńczym.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 6

10. Rola grupy
rówieśniczej w
rozwoju.

Rozwój osobowości i poczucia
własnej wartości. Heteronomia
moralna.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

4 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu
psychologii rozwojowej obejmujących okres prenatalny,
dzieciństwa i adolescencji.

wykład egzamin pisemny
K_W09
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2. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
mechanizmów rozwoju człowieka w biegu życia.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W09

3. Charakteryzuje i krytycznie porównuje klasyczne oraz
współczesne koncepcje rozwoju dzieci i młodzieży.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W22

Umiejętności

4. Potrafi interpretować prawidłowości rozwojowe
charakterystyczne dla kolejnych okresów życia człowieka
poczynając od okresu prenatalnego do okresu
dojrzewania.

ćwiczenia egzamin pisemny
K_U07

5. Samodzielnie rozpoznaje i analizuje istotne sytuacje
dla rozwoju dzieci i adolescentów, ze szczególnym
uwzględnieniem czynników ryzyka oraz czynników
stymulujących prawidłowy rozwój.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U15

6. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do zaplanowania
badań nad procesem rozwoju i zastosować metody
adekwatne do poziomu rozwoju osób badanych.

ćwiczenia projekt
K_U12

Kompetencje społeczne

7. Prezentuje postawę, w której docenia znaczenie wiedzy
teoretycznej dla wyjaśniania empirycznych aspektów
rozwoju.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K04

8. Wykazuje wrażliwość na etyczne zasady badań nad
rozwojem dzieci i młodzieży oraz na ich ograniczenia.

ćwiczenia egzamin pisemny K_K02

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Czytanie literatury w ramach przygotowania do zajęć.
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu. Przygotowanie
projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie).
Przygotowanie do egzaminu. Praca indywidualna studenta
stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Trempała, J.(red.). (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN.
Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Warszawa, PWN.
Schaffer, R. (2005). Psychologia dziecka, Warszawa, PWN. Brzezińska, A, (red.) (2005). Psychologiczne
portrety człowieka, Gdańsk, GWP.

B) Uzupełniająca

Birch, A., Malim, T. (2001). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości.
Warszawa, PWN. Przetacznik-Gierowska, M. i Tyszkowa, M. (2007). Psychologia rozwoju człowieka.
Zagadnienia ogólne. Warszawa, PWN. Przetacznik-Gierowska, M., Makiełło-Jarża, G. (1992). Psychologia
rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa, WSiP. Vasta, R., Haith, M., Scott, M. (1995).
Psychologia dziecka, Warszawa, PWN. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-
ka. Wadsworth, B. (2000). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia twórczości

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.23

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 2

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student zna podstawy pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest poznanie istoty twórczości, procesu twórczego oraz metod rozwijania myslenia twórczego oraz pracy
twórczej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Twórczość i
twórcze myślenie

Definicje i rozumienie
twórczości

Problemowe:
Wykład problemowy 2 2

2. Teorie twórczości
Teorie poznawcze, teorie
systemowe, teorie postaw
twórczych oraz teorie
twórczosci codziennej

Problemowe:
Wykład problemowy 4 2

3. Myślenie
dywergencyjne

Myslenie twórcze i rozwijanie
myslenia twórzcego w
procesie kształcenia

Problemowe:
Wykład problemowy 3 2

4. Cechy osoby
twórczej

Cechy osoby twórczej a
zdolnej.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 2

5. Rozwijanie
postawy twórczej

zasady stosowania technik :
kruszenie, identyfikacja z
obiektem, superpozycja

Problemowe:
Wykład problemowy 3 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Twórczość jako
styl życia i postawa

Motywacja tówrcza,
twórczosc jako postawa i
rzemiosło

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 2

2. Osobowość
twórcza Cechy osób twórczych,

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 2

3. Cechy myslenia
twórzcego Guilforda

Płynność, giętkośc i
oryginalnośc myslenia

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 2

4. Postawa twórcza
a innowacyjność

Gotowość do myślenia
niestereotypowego, zminnośc
w działaniu, innowacyjność
jako zmiana

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 2
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5. Metody
rozwijania myślenia
twórczego

technika wskazówek
słownych, 2. Technika
stymulacji pytań, 3. Technika
zadania pomocniczego, 4.
Technika odroczonego
wartościowania , 5. Technika
łączenia odległych elementów

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student rozumie istote procesu twórczego, zna
cechy osoby twórczej oraz teorie twórczości

konwersatorium autoprezentacja K_W21

Umiejętności

2. Student potrafi identyfikowac i interpretować
zachowania twórcze

konwersatorium aktywność
merytoryczna K_U16

Kompetencje społeczne

3. Student ma świadomość złozoności czynników
wpływających na zachowania ludzkie

konwersatorium autoprezentacja K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Aktywny, merytoryczny udział w zajęciach, opracowanie zagadnień
merytorycznych. Praca indywidualna studenta stanowi 0,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Dobrołowicz W. (1995), Psychodydaktyka kreatywności, WSPS, Warszawa 2. Góralski A. (1996),
Reguły treningu twórczości, SCHOLAR, Warszawa. 3.Szmidt K.J. (2008), Trening kreatywności.
Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Sensus, Gliwice. 4..Nęcka E. (1995),
Proces twórczy i jego ograniczenia, &#8222;Impuls&#8221;, Kraków.

B) Uzupełniająca
1.De Bono, E. (2009), Umysł kreatywny: 62 ćwiczenia rozwijające intelekt, Wyd. Studio Emka,
Warszawa. 2.Karwowski M. (2009), Klimat dla kreatywności: Koncepcje-metody-badania, Difin,
Warszawa 3.Tokarz A. (2005), Dynamika procesu twórczego, UJ, Kraków
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Analiza statystyczna w badaniach społecznych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.22

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 4

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 20 0

ćwiczenia 25 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Zaliczenie przedmiotu: Podstawy metodologii badań psychologicznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze narzędziami statystycznej analizy wyników pomiarów empirycznych. W
ramach zajęć przedstawione zostanie całe spektrum podstawowych metod analizy danych, począwszy od metod weryfikacji
prostych modeli statystycznych - regresji i analizy wariancji, przez metody tworzenia i weryfikacji złożonych modeli
uwzględniających efekt losowy i relacje między wieloma zmiennymi, po metody analizy czynnikowej i podstawy wnioskowania
Bayesowskiego. Przedmiot obejmie zarówno podstawy teoretyczne omawianych metod jak i konkretne narzędzia służące do
ich stosowania. Ćwiczenia przygotowują studenta do samodzielnej oceny problemu badawczego i wybrania właściwej metody
badania oraz analizy zebranych wyników.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Podstawowe pojęcia
statystyki.

Populacja (skończona i nieskończona).
Próba. Statystyka opisowa. Statystyka
próby. Parametr. Estymator. Zmienne
(zależne, niezależne, ciągłe,
dyskretne, nominalne, porządkowe,
przedziałowe, stosunkowe). Badanie
korelacyjne. Eksperyment.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 0

2. Rozkłady liczebności
i ich przedstawienie
graficzne.

Liczebność i rozkład liczebności.
Granice i środek przedział klasowy.
Rozkład liczebności skumulowanych.
Wielobok liczebności. Tendencja
centralna. Zmienność. Skośność
dodatnia i ujemna. Rozkład
symetryczny i prostokątny.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 1

3. Zapis statystyczny.

Przedstawienie zmiennych w postaci
liczbowych. Sumowanie wartości
zmiennej. Reguły posługiwania się
zapisem sumowania. Zapis stosowany
w rozkładach liczebności.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 1

4. Miary tendencji
centralnej.

Średnia arytmetyczna i jej obliczanie.
Odchylenie od średniej. Cechy
średniej arytmetycznej. Mediana, jej
cechy i obliczanie. Wartość modalna.
Porównywanie średniej mediany i
wartości modalnej. Inne miary
tendencji centralnej.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 1
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5. Miary zmienności,
skośności i kurtozy.

Rozstęp. Odchylenie przeciętne.
Wariacja i odchylenie standardowe
oraz przykłady ich zastosowania.
Estymator: obciążony, nieobciążony.
Stopnie swobody. Odchylenie
standardowe z próby. Wyniki
standardowe. Momenty średniej.
Miary skośności i kurtozy.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 1

6. Prawdopodobieństwo
i rozkład dwumianowy.

Istota prawdopodobieństwa. Możliwe
wyniki. Prawdopodobieństwo łączne i
warunkowe. Dodawania i mnożenie
prawdopodobieństw. Rozkłady
prawdopodobieństw. Permutacje i
kombinacje. Rozkład dwumianowy.
Właściwości dwumianu.

Problemowe:
Wykład
problemowy

3 1

7. Krzywa normalna.
Funkcje i krzywe liczebności. Krzywa
normalna. Obszary pod krzywą.
Właściwości rozkładu normalnego.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Regresja i korelacja.

Rodzaje związków między parami
pomiarów. Równanie linii prostej.
Regresja liniowa Y względem X oraz X
względem Y. Linie regresji dla
wyników wyrażonych w postaci
odchyleń. Współczynnik korelacji i
jego obliczanie. Korelacja i regresja
dla wyników standardowych.
Geometria korelacji. Założenie
liniowości regresji. Dobór
jednozmiennowy. Korelacja a
przyczynowość. Typy korelacji.
Korelacja a wariancja sum i różnic.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

2. Pobieranie prób i
rozkład próby.

Metody pobierania prób. Błędy próby.
Rozkłady z prób (proporcji, różnic,
średnich w populacji skończonej i
nieskończenie wielkiej).

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

3. Oszacowanie i
rozkład t.

Rodzaje oszacowań (punktowe,
przedziałowe). Właściwości
oszacowań. Rozkład t. Stopnie
swobody. Przedziały ufności dla
średnich z prób dużych i małych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

4. Testowanie hipotez -
średnie.

Hipoteza statystyczna, zerowa. Dwa
rodzaje błędu. Poziomy istotności.
Testy kierunkowe i bezkierunkowe.
Testy istotności dla jednej średniej.
Test t dla prób niezależnych i
skorelowanych. Moc i odporność
testu.

Praktyczne:
Metoda projektów 1 2

5. Testowanie hipotez -
inne statystyki.

Istotność różnicy między: dwiema
proporcjami
niezależnymi/skorelowanymi;
wariancjami przy próbach
niezależnych; wariancjami
skorelowanymi. Rozkład z próby
współczynnika korelacji. Istotność
współczynnika korelacji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

6. Analiza liczebności z
zastosowaniem chi-
kwadrat.

Definicja chi-kwadrat. Rozkład z próby
chi-kwadrat. Testy zgodności i
niezależności. Współczynnik
zbieżności. Małe liczebności
oczekiwane.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

7. Struktura i
planowanie
eksperymentów.

Zmienne manipulacyjna i
klasyfikacyjna. Klasyfikacja
zmiennych. Eksperymenty
jednoczynnikowe i czynnikowe.
Randomizacja.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

8. Analiza wariancji. Klasyfikacja jednoczynnikowa,
dwuczynnikowa, trójczynnikowa.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 5



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

9. Procedury porównań
wielokrotnych.

Kontrasty. Analiza trendu. Inne
procedury porównań wielokrotnych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 2

10. Pomiary
powtarzane i inne
plany
eksperymentalne.

Eksperyment jednoczynnikowy z
pomiarami powtarzanymi.
Eksperyment dwuczynnikowy z
pomiarami powtarzanymi.
Eksperyment jednoczynnikowy z
pomiarami powtarzanymi w obrębie
jednego czynnika. Symetria złożona.
Epsilon.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 4

11. Analiza kowariancji.

Statystyczne a eksperymentalne
kontrolowanie zmiennych ubocznych.
Zmienna towarzysząca. Suma
iloczynów oraz ich podział. Linie
regresji.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

12. Statystyka
nieparametryczna.

Statystyka rang. Nieparametryczne
testy istotności.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 5

13. Zagadnienia
statystyczne
konstruowania testów.

Średnia trudności i pozycji testowej.
Wariancja pozycji testu. Wzorce
odpowiedzi. Zgodność wewnętrzna.
Korelacja punktowo - dwuseryjna.
Inne metody wyboru pozycji testu.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

14. Błędy pomiaru.

Istota błędu. Współczynnik
rzetelności. Wpływ błędu pomiaru na:
średnią i wariancję, wariancję z próby
średniej, wartość współczynnika
korelacji. Rzetelność wyników
różnicowych. Błąd standardowy
pomiaru.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

15. Przekształcanie
wyników - normy.

Przekształcenie. Standaryzacja.
Normy. Punkty i rangi centylowe i ich
obliczanie.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

16. Wybrane techniki
wielozmiennowe.

Statystyka wielozmiennowa.
Korelacja: sum, cząstkowa, cząstkowa
drugiego rzędu, semicząstkowa,
wielokrotna i kanoniczna. Ustalanie
trafności krzyżowej. Regresja
krokowa. Funkcja dyskryminacyjna.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

17. Regresja
wielokrotna i analiza
wariancji.

Kodowanie: zero-jedynkowe, quasi-
eksperymentalne, ortogonalne. Inne
zastosowania regresji wielokrotnej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

18. Analiza czynnikowa.

Ograniczanie liczby zmiennych.
Pojęcie struktury. Równania
podstawowe. Składowe wariancji.
Odtwarzanie współczynników
korelacji. Metody wyodrębniania
czynników. Zasoby zmienności
wspólnej. Metoda czynnika głównego.
Analityczne metody rotacji. Czynniki
skorelowane.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Ma pogłębioną wiedzę o metodologii prowadzenia naukowych
badań psychologicznych. Zna sposoby analizy uzyskanych
wyników z wykorzystaniem metod statystycznych.

wykład aktywność
merytoryczna K_W04

2. Zna metody analizy obserwowanych wartości zmiennych
losowych. Wie jak używać jedno- oraz wielowymiarowe miar
różnic indywidualnych.

wykład kolokwium
K_W06
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3. Zna sposoby pomiaru właściwości psychicznych. wie jakie są
zasady konstrukcji testów psychologicznych. Zna zasady
określania własności psychometrycznych testów.

ćwiczenia projekt
K_W07

Umiejętności

4. Potrafi formułować i operacjonalizować hipotezy oraz wybrać
właściwy plan badawczy dla danego problemu. Umie
przeprowadzić badania z wykorzystaniem metod ilościowych i
jakościowych.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach K_U02

5. Potrafi w precyzyjny sposób przedstawiać na piśmie wyniki
badań zgodnie ze standardami edytorskimi dla tekstów
psychologicznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U06

6. Potrafi tworzyć proste narzędzia badawcze. Potrafi sprawdzić
ich parametry wykorzystując metody psychometryczne i
statystyczne.

ćwiczenia kolokwium
K_U13

Kompetencje społeczne

7. Uzasadniając wnioski z badań opiera się na wynikach.
Oddziela raportowanie wyników od ich interpretacji.

ćwiczenia projekt K_K06

8. Sprawnie pracuje w zespole badawczym. Zna zakres
obowiązków powiązany z różnymi rolami w zespole.

konwersatorium projekt K_K07

9. Przywiązuje wagę do własności intelektualnej. Poprawnie
powołuje się na prace innych autorów.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K10

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Wykonanie projektu badawczego w grupie. Zapoznanie się
z literaturą zalecaną. Zaliczenie kolokwium. Praca
indywidualna studenta stanowi 2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Ferguson, G. A. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN:
Warszawa.

B) Uzupełniająca
King B. M. i Minium E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. PWN: Warszawa.
Malarska A. i Mikulska H. (2000). Statystyka stosowana nie tylko przez psychologów i pedagogów.
Wyd. UŁ, Łódź
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia emocji i motywacji

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.21

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 25 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien posiadać znajomość podstawowych pojęć, metod i teorii psychologicznych. Student powinien mieć
analityczne i refleksyjne podejście do wiedzy z zakresu psychologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem studiowania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat genezy, mechanizmów i funkcji procesów
emocjonalnych i motywacyjnych, a także uświadomienie możliwości rozwoju własnych umiejętności regulacyjnych w zakresie
omawianych zjawisk. Studenci poznają podstawowe perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań w zakresie emocji i
motywacji. Studenci zostaną zapoznani z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłym zawodzie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Czym są emocje.
Problem rozumienia pojęcia
emocji. Emocje jako zjawisko
o charakterze
interakcyjnym.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

2 4

2. Zróżnicowanie emocji i ich
właściwości.

Kategorie czy wymiary
emocji. Emocje pierwotne i
wtórne. Podstawowe
kategorie i poziomy analizy
emocji. Właściwości i funkcje
emocji.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 4

3. Predyspozycje i procesy
emocjonalne w interpretacji
teorii klasycznych.

Zmiany cielesne podstawą
wzbudzania emocji. Analizy
W.Canonna. Poznanie i
ocena podstawą emocji
(M.Arnold). Percepcyjno -
motywacyjna teoria
R.W.Leepera. Ekspresja
emocji jako podstawa
adaptacji. Podstawowe
modele emocji.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4

4. Poziom predyspozycji
emocjonalnych - emocje w
perspektywie bologicznej.

Układy struktur
neuronalnych jako podstawa
emocji. Neurofizjologiczne
mechanizmy zróżnicowanych
kategorii emocji i ekspresji
emocji. Znaczenie systemów
pobudzania i hamowania.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 4
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5. Ekspresja jako podstawa
dyspozycji i stanów
emocjonalnych. Emocje w
perspektywie obserwatora.

Dowody na znaczenie
ekspresji. Podstawowe
teorie ekspresywne.
Wielofunkcyjna rola
ekspresji emocji w życiu
człowieka.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 4

6. Próby rozstrzygnięcia
dylematu poznanie, wymiar
doświadczenia i świadomości
jako dyspozycja i wyznacznik
przebiegu procesu
emocjonalnego - emocje w
perspektywie podmiotu.

Próba integracji
peryferalnego i
poznawczego modelu emocji
w interpretacji S.Schachtera.
Próby wyjaśnienia relacji
poznanie - emocje przez
zróżnicowanie na poziomy,
systemy i sposoby
przetwarzania informacji.
Jednoczesność i
nierozdzielność procesów
poznawczych oraz emocji.
Mechanizmy tworzenia
doświadczenia
emocjonalnego. Świadomość
i doświadczenie emocji -
perspektywa poznawcza.
Doświadczenie emocji w
interpretacji
fenomenologicznej.
Doświadczenie jako
komponent emocji.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

2 4

7. Socjokulturowe
interpretacje emocji - emocje
w perspektywie społecznej.

Znaczenie kontekstu
społeczno - kulturowego w
kształtowaniu emocji.
Kultura jako podstaw
rozwoju umysłowości i
interpretacji emocji.
Społeczno - kulturowe teorie
i modele interpretacji
emocji. Emocje a relacje
społeczne.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Badania emocji.
Pojmowanie, kryteria i
sposoby analizy motywacji.

Możliwości pomiaru emocji,
sposoby pomiaru
komponentu, doświadczenia
i świadomości emocji.
Psychofizjologiczne
wskaźniki emocji.
Behawioralne metody
pomiaru emocji. Źródła i
rodzaje motywacji. Analiza
motywacji e kategoriach
predyspozycji - dyspozycji -
stanu - procesu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 10

2. Pojmowanie, kryteria i
sposoby analizy motywacji.

Pojęcie motywacji i jej cechy.
Źródła i rodzaje motywacji.
Analiza motywacji w
kategoriach predyspozycji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 7

3. Od instynktu do potrzeby
realizacji siebie samego.

Instynkt jako podstawa
motywacji. Popęd jako forma
dyspozycji motywacyjnej.
Dążenie do realizacji siebie
jako dyspozycja
motywacyjna.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 6

4. Potrzeba aktywacji i
stymulacji jako dyspozycja
motywacyjna.

Poziom energetyczny
wskaźnikiem emocji i
motywacji. Analiza dążenia
do optymalnego poziomu
aktywacji. Rola
zapotrzebowania na
stymulację. Predyspozycje i
dyspozycje do stymulacji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6
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5. Dążenie do równowagi jako
podstawa uaktywnienia
stanów i procesów
motywacyjnych.

Homeostaza jako wyznacznik
stanu i procesu motywacji.
Mechanizmy dążenia do
równowagi poznawczej.
Dążenie do równowagi
emocjonalnej jako podstawa
motywacji. Mechanizmy i
rodzaje regulacji,
samoregulacja jako
mechanizm dążenia do
równowagi.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 7

6. Mechanizmy kształtowania
motywacji wtórnej

Motywacja wtórna (lub
nabyta) w interpretacji
Freuda. Mechanizmy
autonomii funkcjonalnej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 8

7. Interakcja między
predyspozycjami
motywacyjnymi a afektami
jako podstawa motywacji.

Prekursorzy teorii
hedonistycznych i
podnietowych.
Hedonistyczna koncepcja
motywacji P. Younga.
Podnietowa teoria motywacji
D.C. McClellanda.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 8

8. Emocje a dyspozycje i stany
motywacyjne.

Emocje a popędy, emocje
jako czynniki wyznaczające
stany motywacyjne. Uczucia
moralne a motywacja.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 9

9. Frustracje, konflikty,
kryzysy jako stany
emocjonalno-motywacyjne.

Frystracja a motywacja,
konflikty motywacyjne.
Kryzysy jako źródło
motywacji. Mechanizmy
obronne jako motywy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 6

10. Od wartości narzucanych
ku wartościom wybieranym.

Potrzeby źródłem wartości.
Mechanizmy nadawania
znaczeń. Spójność wartości
jako podstawowy motyw. JA
centrum i wyznacznikiem
wartości.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

1 7

11. JA - jako źródło i
fundament ludzkiej motywacji.

Rola JA we wzbudzaniu
motywacji. Potrzeba
wartości siebie jako motyw.
Stany uczuciowe związane z
samum sobą jako źródło
motywacji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Ma wiedzę z zakresu psychologii emocji i motywacji,
definicje, podstawowe teorie. Ma wiedzę na temat
wykorzystywanych metod badawczych w perspektywie
historycznej i współcześnie.

wykład aktywność
merytoryczna K_W03

2. Ma wiedzę z zakresu metodologii badań nad emocjami i
motywacją, metod diagnozy omawianych zjawisk.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach

K_W16

3. Ma wiedzę z zakresu biologicznych mechanizmów
wzbudzania emocji i motywacji i wpływu tych procesów na
funkcjonowanie poznawcze człowieka.

wykład aktywność
studenta na
zajęciach

K_W13

Umiejętności

4. Objaśnia pojęcia i paradygmaty funkcjonujące w
psychologii emocji i motywacji w kontekście historii
psychologii i współcześnie.

ćwiczenia analiza tekstu
K_U03
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5. Wyjaśniając zachowania ludzi stosuje podejście
interdyscyplinarne, łącząc wiedzę z zakresu psychologii
emocji i motywacji i innych działów.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U05

6. Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do
diagnozy zjawisk emocjonalno-motywacyjnych,
zaprojektować działania edukacyjno-profilaktyczne.

ćwiczenia projekt
K_U09

Kompetencje społeczne

7. Ma świadomość wpływu własnych stanów emocjonalno-
motywacyjnych na

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K05

8. Prowadząc dyskusję potrafi monitorować stany
emocjonalno-motywacyjne własne oraz uczestników
interakcji, dopasowywać do nich swoje wypowiedzi w celu
ziększenia efektywności wspólnych działań.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach K_K06

9. Interpretując sytuację i rozwiązując problemu natury
społeczno-emocjonalnej bierze pod uwagę różne czynniki
determinujące ludzkie zachowanie.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K11

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej,
aktywność merytoryczna na zajęciach. Przygotowanie
projektu w grupach. Przygotowanie się do egzaminu
zaliczającego przedmiot. Praca indywidualna studenta
stanowi 4,2 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne. Warszawa:
Wydawnictwo UKSW. Doliński, D., Błaszczak, M. (2011). Dynamika emocji. Teoria i praktyka.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Lewis, J.M. Haviland-Jones (2005). Psychologia
emocji. Gdańsk: GWP. Franken R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP. Rheinberg,
F (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM. Strelau, J., D. Doliński, D. (2008).
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I. Gdańsk: GWP.

B) Uzupełniająca

Łosiak, W (2007). Psychologia emocji. Warszawa: WAiP. Oatley, K.,Jenkins, J.M. (2003).
Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN. Czapiński, J. (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o
szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Nowe tendencje w psychologii. Warszawa: PWN.
Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008). Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychologia procesów poznawczych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.20

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 40 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość podstawowych pojęć psychologicznych, wiedza na temat podstaw metodologii prowadzenia badań naukowych w
psychologii. Umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami psychologicznymi w dyskusji. Wprowadzenie do
psychologii. Podstawy metodologii badań psychologicznych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu psychologii procesów poznawczych. W
pierwszej części zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi modelami umysłu opisywanymi w literaturze. Następnie
omówione zostaną teorie podstawowych procesów poznawczych (percepcja, świadomość, uwaga, kontrola poznawcza) oraz
koncepcje z zakresu tzw. złożonych procesów poznawczych (przetwarzanie informacji, myślenie, podejmowanie decyzji,
rozwiązywanie problemów). Studenci poznają klasyczne i współczesne wyniki badań empirycznych z zakresu omawianej
problematyki. W czasie ćwiczeń studenci będą analizować teksty odnoszące się do treści prezentowanych na wykładach.
Dodatkowo na ćwiczeniach przedstawiane będą wybrane metody eksperymentalne wykorzystywane w psychologii
poznawczej. Uczestnicy będą mieli okazję do analizy i interpretacji wyników badań prowadzonych w ramach omawianych
paradygmatów badawczych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Umysł i poznanie.
Poznanie - umysł - działanie.
Psychologia poznawcza.
Dziedzina czy paradygmat.
Ogólna architektura umysłu.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 5

2. Istota i forma
reprezentacji
umysłowych.

Pojęcie reprezentacji
umysłowej. Reprezentacje
obrazowe i werbalne.
Pierwotność czy wtórność
nietrwałych reprezentacji
umysłowych.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 5

3. Pojęcia i
schematy.

Konstrukt reprezentacji
pojęciowej. Struktura i
funkcjonowanie reprezentacji
pojęciowych. Dynamiczna
koncepcja umysłu.

Problemowe:
Wykład problemowy 4 5

4. Wiedza.

Rodzaje wiedzy (deklaratywna,
proceduralna, jawna i
niejawna). Organizacja wiedzy
Nabywanie wiedzy
(semantycznej, proceduralnej,
niejawnej). Wiedza ekspercka.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

3 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Uwaga i
świadomość.

Istota, aspekty i teorie uwagi.
Percepcja i (nie)świadomość.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 5

2. Kontrola
poznawcza.

Czynności automatyczne i
automatyzacja. Hamowanie jako
mechanizm kontrolny. Istota,
funkcje, rodzaje i mechanizmy
funkcji zarządczych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 6

3. Percepcja.

Podstawowe właściwości
percepcji. Spostrzeganie jako
proces oddolny i jako proces
odgórny. Teorie percepcji.
Proces postrzegania w praktyce.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 6

4. Pamięć.
Natura pamięci. Systemy
pamięci przemijającej. System
pamięci trwałej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

5 9

5. Czynności
pamięciowe.

Fazy procesu pamięciowego.
Zapamiętywanie,
przechowywanie,
odpamiętywanie. Zawodność
pamięci.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda przypadków

5 9

6. Myślenie. Istota i rodzaje myślenia. Teorie
myślenia. Struktura myślenia.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 3

7. Rozumowanie.

Rozumowanie dedukcyjne.
Rozumowanie warunkowe.
Teorie rozumowania
dedukcyjnego. Rozumowanie
indukcyjne, probabilistyczne,
nieformalne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

3 3

8. Problem i
rozwiązywanie
problemów.

Typy problemów. Podział
problemów ze względu na ich
cechy i strukturę i na
wymagania poznawcze.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

1 3

9. Teorie
rozwiązywania
problemów.

Teoria Newella i Simona. Inne
ujęcia teoretyczne procesu
rozwiązywania problemów.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

1 3

10. Heurystyki
rozwiązywania
problemów.

Metoda redukcji różnicy.
Metoda poruszania się wstecz.
Metody analizy środków i celów.

Praktyczne:
Metoda projektów 1 3

11. Fazy
rozwiązywania
problemów.

Faza identyfikacji problemu,
definiowania problemu, dobory
strategii, zdobywania
informacji, alokacji zasobów,
monitorowania postępu. Faza
oceny poprawności rozwiązania.

Praktyczne:
Metoda projektów 1 3

12. Przeszkody w
rozwiązywaniu
problemów.

Sztywność myślenia.
Nastawienie. Fiksacja
funkcjonalna.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

13. Czynniki
wspomagające
rozwiązywaniu
problemów.

Transfer pozytywny, Transfer
przez analogię. Inkubacja.
Zmiana percepcji problemu.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

14. Wydawanie
sądów.

Tendencyjność w wydawaniu
sądów. Ignorowanie proporcji
podstawowej. Wady i zalety
prostych heurystyk. Sądy
intuicyjne.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

1 3

15. Podejmowanie
decyzji.

Klasyczna teoria decyzji.
Strategie w podejmowaniu
decyzji. Teoria perspektywy.
Proces podejmowania decyzji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

1 3
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16. Język.

Język jako system. Poziomy
języka. Język a poznanie.
Problemy natywizmu. Stadia
przyswajania języka.
Dwujęzyczność i
wielojęzyczność. Rozumienie
przekazów językowych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

4 5

17. Mówienie.
Planowanie mowy. Kodowanie
semantyczno - syntaktyczne.
Kodowanie fonologiczne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna

2 5

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna klasyczne i współczesne modele i koncepcje
psychologii poznawczej.

wykład aktywność
merytoryczna K_W01

2. Zna kierunki badań psychologii poznawczej i
najważniejsze paradygmaty badawcze.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W08

3. Zna powiązanie psychologii poznawczej z innymi
dziedzinami nauki (kognitywistyka, neurobiologia,
filozofia).

wykład aktywność
merytoryczna K_W01

Umiejętności

4. Potrafi dokonać krytycznej analizy literatury z
zakresu psychologii poznawczej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U04

5. Potrafi we właściwy sposób posługiwać się
terminologią z zakresu psychologii poznawczej.

ćwiczenia projekt K_U05

6. Potrafi sformułować problem badawczy i
zaproponować jego rozwiązanie w odniesieniu do
wiedzy z zakresu psychologii poznawczej.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U02

Kompetencje społeczne

7. Jest świadomy ograniczeń w formułowaniu
wniosków na temat funkcjonowania osób w
odniesieniu do wyników badań eksperymentalnych z
zakresu psychologii poznawczej.

ćwiczenia analiza przypadku
K_K03

8. Potrafi w czasie dyskusji uzasadnić stanowisko za
pomocą merytorycznych argumentów przy
zachowaniu szacunku dla rozmówcy.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K06

9. Potrafi sformułować problem badawczy i jego
rozwiązanie w kategoriach psychologii poznawczej,
uwzględniając etyczny i moralny aspekt badania.

ćwiczenia projekt
K_K02

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej. Aktywność na
zajęciach. Przygotowanie projektu w grupach. Przygotowanie do
egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi 2,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Nęcka, Orzechowski i Szymura (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN. Sternberg R.J., (2001).
Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP SA.

B) Uzupełniająca
Chlewiński Z. (2007). Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: GWP.
Maruszewski T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP. Kossowska M., Kofta M.,(2009) red.,
Psychologia poznania społecznego. Nowe idee., Warszawa: PWN.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.19

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 5

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 40 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowe informacje z zakresu biopsychologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Przedmiot stanowi kontynuację kursu Wprowadzenie do biopsychologii. W jego trakcie studenci zapoznają się z lokalizacją i
mózgowymi mechanizmami złożonych funkcji psychicznych, obejmujących zjawiska takie jak język, uwaga czy pamięć.
Uczestnicy zostaną również zaznajomieni z neuronalnymi korelatami wybranych aspektów funkcjonowania emocjonalnego,
społecznego oraz zaburzeń psychicznych i uzależnień. Wreszcie, w ramach zajęć poruszone zostaną przekrojowe w swym
charakterze kwestie dotyczące asymetrii mózgowej.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda
dydaktyczna

Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Mózgowe mechanizmy
kontroli ruchowej.

Wzajemne powiązania układu
nerwowego oraz mięśniowego,
odruchy i ruchy dowolne, układ
piramidowy i pozapiramidowy,
zasady współdziałania układu
ruchowego z układem czuciowym.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 4

2. Mózgowe podłoże
języka.

Język a mowa, ewolucja języka,
nabywanie języka i hipoteza
okresu krytycznego w kontekście
plastyczności mózgu, struktury
mózgowe zaangażowane w analizę
językową, mózgowe podłoże
zdolności czytania i pisania.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

2 5

3. Uwaga.

Definicja zjawiska oraz
podstawowe podziały z
perspektywy psychologii procesów
poznawczych, centrum i peryferia
uwagowe, mózgowe podłoże
procesów uwagowych
automatycznych i wolicjonalnych.

Problemowe:
Klasyczna
metoda
problemowa

2 5

4. Pamięć.

Definicja zjawiska, koncepcja
magazynowa pamięci oraz podział
Squire?a, struktury mózgowe
zaangażowane w zapamiętywanie,
model pamięci roboczej oraz jego
korelaty mózgowe, specyficzne
zjawiska pamięciowe w kontekście
biopsychologii.

Problemowe:
Klasyczna
metoda
problemowa

2 5
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5. Mózgowe podłoże
wybranych procesów
psychopatologicznych.

Rodzaje uzależnień,
neurochemiczny mechanizm
uzależnienia od substancji
psychoaktywnych; zaburzenia
nastroju i ich podłoże neuronalne;
neurorozwojowe i
biopsychologiczne modele
schizofrenii.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 5

6. Asymetria mózgowa.

Podstawowe założenia, sposoby
badania asymetrii mózgowej,
funkcje psychiczne wykazujące
specjalizację półkulową, związek
leworęczności i płci z wzorcami
mózgowej asymetrii.

Problemowe:
Wykład
problemowy

2 5

7. Podsumowanie. Problem świadomości z
perspektywy biopsychologii.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 5

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Analiza mechanizmu
ruchów dowolnych.

Organizacja pierwszorzędowej
kory ruchowej i jej podobieństwo
wobec kory somatosensorycznej,
rola spełniana przez dodatkowe
pole ruchowe oraz okolicę
przedruchową, funkcje móżdżku,
rdzenia kręgowego oraz jąder
podstawy, mózgowe podłoże
chorób neurodegeneracyjnych w
obszarze ruchu.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

8 5

2. Mowa.

2. Charakterystyka ośrodków
mózgowych mowy oraz struktur je
łączących, drogi korowe i
podkorowe dla mowy, analiza
specyficznych metody
diagnostycznych dla lokalizacji
ośrodków mowy, reorganizacja
mózgu i przywracanie utraconych
funkcji językowych, możliwości
aktywacja ośrodków mowy przez
systemy inne niż mowa (język
migowy, muzyka).

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

7 6

3. Analiza mózgowych
systemów uwagowych.

Teoria Posnera, neuronalny
substrat uwagi selektywnej oraz
mechanizmu reorientacji
uwagowej, konkurencja bodźców w
polu uwagowym, specyfika zadań
neuropoznawych testujących
uwagę.

Praktyczne:
Analiza tekstu 7 6

4. Charakterystyka roli
poszczególnych struktur
mózgowych dla różnych
typów pamięci.

Jądra podstawy, hipokamp, kory
skroniowej i czołowej, interakcja
systemów pamięciowych ze
strukturami układu limbicznego,
podstawy neuronalne etapów
procesu pamięciowego.

Praktyczne:
Analiza tekstu 6 6

5. Mózgowe podłoże
zjawisk afektywnych.

Neuronalne podłoże emocji
pozytywnych i negatywnych,
struktury układu limbicznego, krąg
Papeza, mózgowy układ nagrody,
neurochemiczna baza uczenia się
awersyjnego, rola ciała
migdałowatego w procesach
emocjonalnych, zróżnicowanie
funkcjonalne mózgowego podłoża
percepcji i ekspresji emocji.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 6

6. Charakterystyka
poznania społecznego z
perspektywy
biopsychologii.

Mózgowa specjalizacja w zakresie
przetwarzania twarzy, koncepcja
neuronów lustrzanych ? mózgowe
podłoże detekcji intencji oraz
empatii, uwspólnianie uwagi oraz
sterowanie uwagą wzrokową w
kontekście społecznym.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 7
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D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Jest w stanie scharakteryzować złożone funkcje psychiczne z
perspektywy leżących u ich podłoża mechanizmów
biologicznych.

wykład egzamin ustny
K_W13

2. Potrafi wskazać neuronalne substraty dla wybranych
procesów poznawczych, emocjonalnych oraz zaburzeń
psychicznych.

wykład aktywność
studenta na
zajęciach

K_W08

Umiejętności

3. Wyjaśniając złożone aspekty funkcjonowania jednostki,
uwzględnia perspektywę i wyjaśnienia oferowane przez
biopsychologię.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U08

4. Rozumie i jest w stanie wykorzystać wiedzę wypracowaną w
obszarze biopsychologii w celu rozwiązywania problemów w
ramach innych obszarów, takich jak psychologia poznawcza,
emocji czy zaburzeń.

ćwiczenia aktywność
studenta na
zajęciach K_U05

Kompetencje społeczne

5. Jest świadomy złożoności uwarunkowań zachowań i
funkcjonowania psychicznego zarówno własnej osoby, jak i
innych, doceniając w równym stopniu wpływ czynników różnej
natury (biologicznych, społecznych, kulturowych).

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K11

6. Jest zdolny do efektywnej komunikacji ze specjalistami
innych dziedzin wchodzących w skład neuronauki (biologowie,
fizjologowie, lekarze), w ramach wybranych zagadnień
dotyczących funkcji psychicznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury przedmiotu. Przygotowanie się do
egzaminu. Aktywność merytoryczna na zajęciach. Praca
indywidualna studenta stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Kalat,Górska, T., Grabowska A., Zagrodzka, J. (2012). Mózg a zachowanie. Warszawa:
Wydawnictwo PWN. Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł.
Warszawa: Vizja Press&IT. J. W. (2013). Biologiczne podstawy zachowania. Warszawa:
Wydawnictwo PWN.

B) Uzupełniająca
Milner, A. D., Goodale, M.A. (2008). Mózg wzrokowy w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Rostowski, J. (2012). Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne.
Warszawa: Difin. Sadowski, B. (2013). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt.
Warszawa: Wydawnictwo PWN.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Wprowadzenie do biopsychologii

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.18

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 25 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Brak

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw psychologii. Studenci
zapoznani zostaną ze strukturą i funkcjami układu nerwowego, zarówno w mikro (budowa i działanie neuronów oraz komórek
glejowych), jak i makroskali (anatomia i fizjologia poszczególnych części ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego).
W trakcie zajęć przedstawione również zostaną podstawowe metody diagnozy budowy i czynności układu nerwowego.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Wprowadzenie do
biopsychologii. Relacja mózg-umysł.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 4

2. Zarys anatomii
układu nerwowego.

Komórki budujące układ nerwowy,
istota szara i biała, struktura i
funkcje ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego,
rola opon oraz płynu mózgowo-
rdzeniowego, pojęcie bariery krew-
mózg, interakcje układu
nerwowego z innymi systemami
fizjologicznymi.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 4

3. Metody badania
struktury i czynności
układu nerwowego.

Studia przypadków, lezje i ablacje,
elektroencefalografia, metody
neuroobrazowania (CT, PET, MRI);
zastosowania, wady i zalety
poszczególnych podejść.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 4

4. Rozwój układu
nerwowego.

Ewolucja i perspektywa
filogenetyczna, rozwój
indywidualny od okresu
prenatalnego do adolescencji,
zmiany w układzie nerwowym
związane z wiekiem, procesy
neurodegeneracji.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 4

5. Percepcja
wzrokowa.

Ogólne zasady percepcji, budowa
siatkówki, przebieg dróg
wzrokowych, szlak wielko- i
drobnokomórkowy, anatomia kory
wzrokowej (V1-V5), procesy
wstępujące i zstępujące.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 4
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6. Percepcja słuchowa
i równowaga.

Budowa ucha wewnętrznego,
przebieg dróg słuchowych,
anatomia kory słuchowej (I i II-
rzędu), budowa układu
przedsionkowego ucha, działanie
zmysłu równowagi.

Problemowe:
Wykład problemowy 3 4

7. Czucie somatyczne
i ból.

Podstawowe zasady transmisji
bodźców aferentnych, przebieg
szlaków czuciowych, budowa i
specyfika organizacji kory
somatosensorycznej, czucie
powierzchniowe i głębokie,
charakterystyka nocycepcji.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 4

8. Mózgowe podłoże
zmysłów
chemicznych.

Smak i węch. Problemowe:
Wykład problemowy 3 4

9. Podsumowanie. Integracja wielomodalna danych
zmysłowych.

Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny

2 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Szczegółowa
anatomia oraz funkcje
neuronu oraz
komórek glejowych.

Mikroglej, astrocyty,
oligodendrocyty.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

2. Analiza sposobu
powstawanie
impulsów nerwowych
w układzie.

Potencjał spoczynkowy i
czynnościowy, zjawiska
depolaryzacji, repolaryzacji i
hiperpolaryzacji, rola osłonki
mielonowej w przewodzeniu
impulsu.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

3. Wymiana informacji
między komórkami.

Definicja i rodzaje synaps,
podstawowe zasady działania
synapsy elektrycznej oraz
chemicznej, charakterystyka typów
i funkcji neurotransmiterów oraz
szlaków neuronalnych (dopamina,
serotonina, noradrenalina,
acetylocholina, GABA).

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

4. Szczegółowa
anatomia
funkcjonalna
ośrodkowego układu
nerwowego.

Budowa i funkcje rdzenia
kręgowego, nerwy rdzeniowe;
podział mózgu (tyłomózgowie,
śródmózgowie, kresomózgowie),
role spełniane przez poszczególne
części; struktura i ośrodki zawarte
w poszczególnych płatach
kresomózgowia (czołowy,
ciemieniowy, skroniowy,
potyliczny).

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

5. Fizjologia widzenia.

Analiza mechanizmów fotorecepcji,
pola recepcyjne, mechanizmy
hamowania obocznego, drogi
analizy barw, kształtów, ruchu i
głębi, problem integracji danych
sensorycznych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 4

6. Mechanika
słyszenia.

Szczegółowa budowa ślimaka,
percepcja wysokości dźwięku i
lokalizacja przestrzenna źródła,
pojęcie tonotopowej organizacji
kory słuchowej, nadawanie
znaczenia strumieniom dźwięków.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 4

7. Somatosensoryka.
Klasyfikacja typów receptorów,
mapy somatosensoryczne kory i ich
plastyczność, rola wtórnej i
dodatkowej kory czuciowej.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 4
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8. Analiza zmysłów
smaku i węchu.

Budowa i działanie kubków
smakowych oraz komórek
węchowych, szlaki pobudzeniowe
dla węchu i smaku, doświadczenia
smakowe i węchowe w kontekście
tzw. aury padaczkowej, nadawanie
znaczenia informacjom
chemicznym.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 4

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu
do efektów
kierunkowych

Wiedza

1. Opisuje zachowanie człowieka uwzględniając
perspektywę nauk biologicznych i medycznych.

wykład egzamin ustny K_W01

2. Potrafi opisać budowę i wyjaśnić zasady działania
składowych układu nerwowego (na poziomie komórek, jak i
struktur), wie jakie jest podłoże mózgowe elementarnych
procesów psychicznych.

wykład aktywność
merytoryczna K_W13

3. Zna podstawowe metody diagnozy struktur i funkcji
układu nerwowego, jest świadomy ich wad, zalet oraz
ograniczeń stosowania.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W15

Umiejętności

4. Poprawnie identyfikuje wpływ czynników biologicznych
na funkcjonowanie psychologiczne jednostki i uwzględnia je
wyjaśniając zachowania.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U08

5. Rozumie i poprawnie stosuje terminologię współdzieloną
przez dyscypliny zaliczane do neuronauk (biopsychologia,
fizjologia, medycyna).

ćwiczenia analiza przypadku
K_U05

Kompetencje społeczne

6. Jest świadomy złożoności uwarunkowań zachowań i
funkcjonowania psychicznego zarówno własnej osoby, jak i
innych, doceniając w równym stopniu wpływ czynników
różnej natury (biologicznych, społecznych, kulturowych).

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K11

7. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w
postaci pracy w multidyscyplinarnym zespole, obejmującym
specjalistów z zakresu nauk medycznych i biologicznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K08

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie zalecanej literatury. Analiza przypadków.
Aktywność merytoryczna na zajęciach. Przygotowanie się do
egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Kalat, J. W. (2013). Biologiczne podstawy zachowania. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Górska, T.,
Grabowska A., Zagrodzka, J. (2012). Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN. Jaśkowski,
P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: Vizja Press&IT. Milner, A. D.,
Goodale, M.A. (2008). Mózg wzrokowy w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

B) Uzupełniająca
Rostowski, J. (2012). Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne.
Warszawa: Difin. Sadowski, B. (2013). Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt.
Warszawa: Wydawnictwo PWN.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Metodologia nauk społecznych

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.17

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 6

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 25 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu / modułu: polski Razem godzin: 55 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem kształcenia przedmiotu jest zapoznanie studenta z naukową metodą poznawania świata ze szczególnym
uwzględnieniem metod nauk empirycznych i specyfiki poznania na gruncie psychologii. Student pozna filozoficzne i logiczne
podłoże poznania naukowego, społeczny kontekst odkrycia i prezentowania wyników badań naukowych. Student pozna
podstawy teoretyczne pomiaru i opisu zjawisk będących przedmiotem nauki.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Spór, dowód,
wnioskowanie.

Spór, dowód, wnioskowanie.
Wnioskowanie indukcyjne w
naukach empirycznych.

Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa

4 6

2. Grupy i plany
badawcze.

Dobór grupy i plany
badawcze. Zastosowanie
metody eksperymentalnej.

Problemowe:
Wykład problemowy 4 6

3. Prezentacja wyników
badań.

Komunikowanie i
prezentacja wyników badań.

Problemowe:
Wykład problemowy 4 6

4. Skale pomiarowe i
błąd pomiaru.

Skale pomiarowe i błąd
pomiaru, losowość, błąd i
wartość oczekiwana.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 6

5. Miary, zmienność,
rozkład danych.

Rozkłady danych, miary
położenia i zmienności.
Korelacja i regresja.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 6

6. Predykcja i
weryfikacja hipotez.

Predykcja i weryfikacja
hipotez.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

5 6

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Teoria, model - świat. Teoria model - świat.
Podstawy psychometrii.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

4 7

2. Wnioskowanie.
Metaanalizy i wnioskowanie
z różnic między grupami.
Wnioskowanie dedukcyjne i
indukcyjne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 7
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3. Błędy logiczne i
metoda
eksperymentalna.

Błędy logiczne i metoda
eksperymentalna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

4 7

4. Dobór grupy
badawczej. Skale
pomiarowe.

Dobór grupy badawczej.
Skale pomiarowe.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

5. Komunikowanie
wyników badań i
prezentacja wyników.

Komunikowanie wyników
badań i prezentacja
wyników.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 7

6. Matematyczne
podłoże analizy zjawisk
losowych.

Matematyczne podłoże
analizy zjawisk losowych.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 6

7. Miary położenia i
zmienności. Korelacja i
regresja.

Miary położenia i
zmienności. Korelacja i
regresja.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

3 7

8. Podstawy
psychometrii. Podstawy psychometrii.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

9. Modele teoretyczne. Modele teoretyczne.
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 6

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Ma wiedzę o przedmiocie zainteresowania
psychologii, sposobach badania, krytycznej oceny i
komunikacji wyników badań. Zna narzędzia badawcze i
założenia teoretyczne leżące u ich podstaw.

wykład aktywność
merytoryczna K_W01

2. Zna najważniejsze koncepcje epistemologiczne. Ma
wiedzę dotyczącą filozoficznego podłoża metodologii
nauk empirycznych.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_W02

3. Ma wiedzę o metodologii prowadzenia badań
naukowych w psychologii. Wie jak planować i
realizować badania empiryczne oraz jak analizować
uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod
statystycznych.

wykład aktywność
merytoryczna

K_W04

Umiejętności

4. Potrafi wnioskować, rozumować i wyprowadzać
argumenty zgodnie z zasadami logiki. Potrafi zauważyć
i nazwać błędy logiczne w wywodach.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U01

5. Potrafi formułować problemu badawcze i tworzyć
hipotezy używając ram pojęciowych nauk
empirycznych. Potrafi dokonać operacjonalizacji
hipotez oraz wybierać właściwy plan badawczy
adekwatny dla danego problemu.

wykład aktywność studenta
na zajęciach

K_U02

6. Potrafi używać różnych źródeł do samodzielnego
wyszukiwania i analizy informacji. potrafi czytać ze
zrozumieniem empiryczne teksty naukowe. Potrafi
korzystać z baz danych literatury naukowej.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U04

Kompetencje społeczne

7. W pracy badawczej stosuje normy etyczne i zasady
wymagane w społeczności naukowej.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K02

8. Ma świadomość możliwości o ograniczeń
stosowanych przez siebie metod badawczych.

wykład analiza przypadku K_K15
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9. Docenia rolę weryfikacji empirycznej jako źródło
wiedzy naukowej. Przykłada wagę do stosowania
dobrych praktyk w badaniach empirycznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K04

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie zalecanej literatury, aktywność merytoryczna na
zajęciach, przygotowanie projektu grupowego. Przygotowanie się
do egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi 3,6 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Ferguson, G. A. i Takane, Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN:
Warszawa. Brzeziński, J. (2014). Metodologia badań psychologicznych. PWN: Warszawa.

B) Uzupełniająca
Grobler. A. (2008). Metodologia nauk. Auretus-Znak: Kraków. Gelman, A. (2006). Data Analysis
Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge: Cambridge University Press.
Losee. J. (2001). Wprowadzenie do filozofii nauki. Prószyński i s-ka: Warszawa.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Historia myśli psychologicznej

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.16

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów
ECTS: 2

Rok : 1

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 10 0

ćwiczenia 15 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 25 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Znajomość podstawowych definicji z zakresu psychologii.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Przedstawienie genezy i kontekstu społeczno - kulturowego dawnych i współczesnych podejść w badaniach
psychologicznych. Ukazanie znaczenia założeń filozoficznych. Przedstawienie z perspektywy historycznej różnorodności ujęć
przedmiotu psychologii, podejść badawczych i obszarów jej zainteresowań.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Filozoficzne źródła
psychologii.

Wątki psychologiczne w
klasycznych koncepcjach
filozoficznych. Rola rozwoju
myśli filozoficznych w
wyodrębieniu się psychologii
jako oddzielnej dziedziny nauki.
Filozoficzne źródła nowożytnej
myśli psychologicznej.

Podające:
Wykład
informacyjny

3 1

2. Początki psychologii
jako nauki.

Wundta koncepcja psychologii
jako nauki o świadomych
przeżyciach.

Podające:
Wykład
informacyjny

2 1

3. Klasyczne koncepcje.
Klasyczne koncepcje
temperamentu, osobowości i
zdolności umysłowych.

Podające:
Wykład
informacyjny

1 1

4. Polska myśl
psychologiczna.

Okres przednaukowy -
psychologiczny. Pierwsze
zastosowanie psychologii w
praktyce.

Podające:
Wykład
informacyjny

1 2

5. Funkcjonalizm,
strukturalizm i
psychologia postaci.

Umysł w działaniu jako
przedmiot badań psychologii.
Funkcjonalizm jako droga do
praktycznego zastosowania
psychologii.

Problemowe:
Wykład
problemowy

1 2

6. Psychologia
stosowana.

Podstawowe założenia
powstania psychologii
stosowanej.

Problemowe:
Wykład
problemowy

1 2
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7. Freudowska
psychoanaliza i
neofreudyści.

Psychoanaliza jako rodzaj
terapii psychodynamicznej
rozwiniętej przez Freuda.
Psychoanaliza od aspiracji
naukowych do mitu.
Nieświadoma świadomość.
Psychologia indywidualne
Adlera. Psychologia analityczna
Junga.

Problemowe:
Wykład
problemowy

1 2

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Psychologia
humanistyczna i
egzystencjalna.

Psychologia humanistyczna jako
reakcja na ograniczenia
psychoanalizy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

2. Behawioryzm. Źródła, założenia i początki
behawioryzmu.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków

2 2

3. Eksperymentalna
analiza zachowania.

Eksperymentalna analiza
zachowania paradygmat
badawczy stworzony przez B.
Skinnera. Cele
eksperymentalnej analizy
zachowania. Wzmocnienia i
rodzaje wzmocnień.

Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

2 2

4. Neobehawioryzm i
socjo behawioryzm

Analiza hipotetycznych
zmiennych pośredniczących
występujących pomiędzy
bodźcem i reakcją. Bandura -
behawioryzm socjo -
poznawczy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

5. Psychologia
poznawcza.

Założenia i początki psychologii
poznawczej.

Praktyczne:
Metoda
przewodniego
tekstu

2 2

6. Paradygmat
poznawczy.

Rola paradygmatu poznawczego
we współczesnej psychologii i
jego odmiany.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

3 2

7. Psychologia Polska. Narodziny i rozwój polskiej
psychologii.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

2 2

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Rozpoznaje rolę rozwoju myśli filozoficznej w
wyodrębnieniu się psychologii jako dziedziny nauki.

wykład aktywność studenta
na zajęciach K_W01

2. Wskazuje ontologiczne, epistemologiczne i
metodologiczne założenia leżące u podstaw odmiennych
podejść w psychologii.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_W02

3. Zna rolę wcześniejszych nurtów myśli psychologicznej
dla powstania późniejszych koncepcji i podejść. Zna
źródła, kontekst społeczno-kulturowy i proces
kształtowania się współczesnych paradygmatów
psychologicznych.

ćwiczenia analiza tekstu

K_W03
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4. Wiąże podejścia w psychologii ze swoistymi dla nich
problemami, metodami i rodzajami formułowania
wniosków. Rozumie źródła, naturę i konsekwencje
wielości podejść w psychologii, przedstawia
najważniejsze osiągnięcia dla jej nurtów. Rozpoznaje
również ograniczenia wiążące się z przyjmowaniem
określonych podejść w psychologii.

wykład aktywność
merytoryczna

K_W03

Umiejętności

5. Potrafi przedstawić genezę i kontekst społeczno -
kulturowy rozwoju dawnych i współczesnych podejść
badawczych w psychologii.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_U03

6. Potrafi przedstawić i poddać krytycznej analizie dawne
koncepcje psychologiczne, ocenić ich wkład do
współczesnej psychologii oraz odnieść je do obecnego
stanu rzeczy.

ćwiczenia analiza przypadku
K_U03

7. Potrafi podać genezę uwzględniania w koncepcjach
psychologicznych różnych rodzajów czynników
determinujących funkcjonowanie i rozwój człowieka.

wykład aktywność
merytoryczna K_U03

Kompetencje społeczne

8. Ma świadomość złożoności historycznych
uwarunkowań. Uwzględnia w badaniach i praktyce
psychologicznej różnorodność uwarunkowań zachowania:
sytuacyjnych, biologicznych, dyspozycyjnych,
poznawczych, społeczno-kulturowych i rozwojowych.

wykład aktywność
merytoryczna

K_K11

9. Docenia znaczenie dawnych koncepcji filozoficznych i
psychologicznych dla rozwoju współczesnej psychologii.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K11

10. Ma poczucie tożsamości zawodowej ugruntowane w
rozumieniu historii psychologii oraz jej powiązań z
historią innych dziedzin nauk.

ćwiczenia aktywność studenta
na zajęciach K_K04

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej,
przygotowanie pracy pisemnej, przygotowanie projektu lub
prezentacji na ustalony wcześniej temat, przygotowanie do
egzaminu. Praca indywidualna studenta stanowi 1,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Schultz, D.P., Schultz, S.E. Historia współczesnej psychologii. Kraków 2008 Stachowski, R.,
Dobroczyński, B. Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych. 2011 Strelau, J.,
Psychologia. Podręcznik Akademicki Tom I. Gdańsk 2000

B) Uzupełniająca Benjamin, L.T., Historia współczesnej psychologii. Warszawa 2008 Dobroczyński, B. Idea
nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków 2005
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Seminarium magisterskie

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.80

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 10

Rok : 4

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 7 i 8

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

seminarium 50 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 50 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien znać i umieć stosować w praktyce metodologię badań społecznych, podstawy komunikacji.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem jest sformułowanie tematyki zainteresowań studenta z uwzględnieniem tematyki studiowanego kierunku i
specjalności, Student powinien potrafić sformułować temat pracy, jej cel, problemy badawcze, plan pracy, przeprowadzić
kwerendę literatury oraz opracować część teoretyczną pracy.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: seminarium

1. Określenie
zainteresowań i
zasad pracy

rozpoznanie zainteresowań
studentów. Zaprezentowanie
tematyki seminarium - zadań i
celów. Wskazanie literatury z
zakresu metodologii badań.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 10

2. Sformułowanie
tematu pracy.

Procedura ustalania tematu
pracy. Problem spójności
tematu pracy z jej zawartością.
Zakres tematu pracy.
Problematyka pracy.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

5 14

3. Struktura pracy.

Elementy pracy magisterskiej.
Plan pracy. Struktura części
teoretycznej pracy. Cechy
rozdziału metodologicznego.
Struktura części empirycznej.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

5 17

4. Zasady pisarstwa
naukowego i
poprawnego
definiowanie pojęć.

Język potoczny a język naukowy.
Elementy składowe i funkcje
definicji. Zasady formułowania
definicji. Główne błędy w
definiowaniu pojęć. zasady
pisarstwa naukowego.

Problemowe
aktywizujące:
Metoda
przypadków
Dyskusja
dydaktyczna

6 15

5. Forma pracy.

Zasady, formy normalizacji i
redakcji tekstu. Zwroty
grzecznościowe. Formułowanie
przypisów, ich rodzaje.
Stosowanie cytatów.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

3 14

6. Prezentacja
graficzna.

Zastosowanie rysunków, tabel,
wykresów, obiektów w tekście
pracy.

Praktyczne:
Pokaz
Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

3 10
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7. Unifikacja procesu
wyjasniania.

Gromadzenie źródeł
eksplanacyjnych.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

4 20

8. Analiza literatury
z zakresu
problematyki pracy.

Poszukiwanie i wybór źródeł.
Zasady studiowania literatury.
Sporządzanie notatek.
Stosowanie cytatów i
streszczeń.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Seminarium

4 20

9. Analiza wstępnej
wersji pierwszego
rozdziału pracy.

Zgodność i spójność tekstu.
Poprawność merytoryczna.
Umiejętność doboru źródeł.
Umiejętność krytycznego
podejścia do poglądów różnych
autorów z tekstów źródłowych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Seminarium

6 25

10. Analiza wstępnej
wersji części
teoretycznej pracy.

Prezentacja części teoretycznej
pracy. Krytyczna ocena tekstów.
Spójność z założonymi celami.
Poprawność językowa i
metodologiczna.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Seminarium

6 30

11. Wstępne
założenia
metodologii badań
własnych.

Założenia do części empirycznej
pracy. Cele i etapy badań
empirycznych. Przedmiot i
zakres badań własnych.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

4 25

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę na temat zależności
problematyki z zakresu psychologii z innymi obszarami
nauk, w szczególności w aspekcie praktycznym.

seminarium praca dyplomowa
K_W01

2. Zna zasady i metody badań w obszarze psychologii,
niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia badań
empirycznych.

seminarium praca dyplomowa
K_W04

3. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego, jak również prawne uwarunkowania w
działalności badawczo-naukowej.

seminarium praca dyplomowa
K_W18

Umiejętności

4. Posiada umiejętność formułowania celów, hipotez i
problemów badawczych. Potrafi zaplanować plan
badawczy w zakresie studiowanego obszaru z zakresu
psychologii.

seminarium praca dyplomowa
K_U02

5. Potrafi zgromadzić oraz dokonać selekcji materiału
źródłowego, pochodzącego z różnych źródeł. Umie
krytycznie odnieść się do tekstów różnych autorów z
zakresu psychologii.

seminarium praca dyplomowa
K_U04

6. Umie formułować samodzielnie wnioski na
podstawie literatury przedmiotu.

seminarium praca dyplomowa K_U06

Kompetencje społeczne

7. Jest świadomy zasad etycznych, obowiązujących w
procesie tworzenia pracy naukowej.

seminarium praca dyplomowa K_K02

8. Ma świadomość praktycznego wymiaru zasad
ochrony własności intelektualnej, odnosi się do nich w
procesie naukowo-badawczym.

K_K10

E. Praca indywidualna studenta
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Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Zbieranie materiałów i literatury do pracy magisterskiej.
Systematyczna praca pomiędzy spotkaniami seminaryjnymi
związana z przygotowaniem części teoretycznej pracy.
Przygotowanie i złożenie do korekty wersji roboczej części
teoretycznej pracy. Studiowanie literatury. Przygotowanie koncepcji
narzędzia / narzędzi badawczych. Praca indywidualna studenta
stanowi 8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Naukowe "Śląsk" Katowice 2010 r.
2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, warszawa 2012 r. 3. Metody badań jakościowych,
red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, PWN, Warszawa 2009 r. 4. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,
Wrocław 2009 r.

B) Uzupełniająca

1. Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, red. M.
Cieślarczyk, Warszawa 2002 r. 2. Zdenerowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa
2005 r. 3. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, AE, Poznań
2003 r. 4. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną -licencjacką, magisterską, doktorską,
"Placet", Warszawa 2005 r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Seminarium magisterskie

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.84

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 10

Rok : 5

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 9 i 10

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

seminarium 50 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 50 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien mieć opracowaną teoretyczną część pracy w wersji roboczej. Powinien wykazać się znajomością
metodologii nauk społecznych, znać podstawy badań ilościowych i jakościowych.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych i umieć ją zastosować w obszarze badań,
wybranym zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów oraz tematyką pracy. Powinien samodzielnie przeprowadzić
postępowanie badawcze, opracować narzędzie badawcze, zgromadzić materiał, niezbędny do zweryfikowania hipotez
badawczych, opracować zgromadzony materiał badawczy i przeprowadzić prawidłowo proces wnioskowania. Efektem
końcowym jest napisanie pracy magisterskiej zgodnie z wymaganiami, określonymi w regulaminie uczelni, a także
ustaleniami promotora, z . uwzględnieniem przepisów antyplagiatowych.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: seminarium

1. Analiza części
teoretycznej pracy.

Prezentowanie całości
teoretycznej części pracy, po
naniesieniu uwag promotora.
Analiza zebranej literatury i
stopnia jej wykorzystnia w tej
części pracy.

Praktyczne:
Analiza tekstu
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna

6 15

2. Założenia
metodologiczne
badań własnych.

Określenie celu i przedmiotu
badań. Problemy i hipotezy
badawcze. Zmienne i wskaźniki.
Dobór próby badawczej.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

4 10

3. Narzędzia
badawcze.

Analiza zaproponowanych i
opracowanych przez
magistranta pod kątem
poprawności metodologicznej,
językowej oraz przydatności.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

5 25

4. Pozyskiwanie
danych
empirycznych.

Opracowanie narzędzi
badawczych w ostatecznej
formie. Przeprowadzenie
badań.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Seminarium

5 30

5. Prowadzenie
badań empirycznych.

Zasady prowadzenia badań.
Badania pilotażowe i
właściwe.Organizacja badań.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

5 30
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6. Analiza danych
empirycznych.

Analiza jakościowa i ilościowa
materiału empirycznego.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

6 20

7. Prezentacja i
analiza wyników
badań.

Opis, zestawienia tabelaryczne,
rysunki, wykresy.
Wnioskowanie weryfikacyjne.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Seminarium

4 15

8. Zasady redakcji
tekstu.

Styl pisania pracy naukowej.
Poprawność edytorska.
Przypisy. Podsumowanie,
wnioski. Bibliografia i aneksy.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie

5 10

9. Analiza tekstu.

Prezentacja całości pracy.
Krytyczna analiza tekstu.
Przydatność praktyczna pracy.
Poprawność metodologiczna i
językowa.

Problemowe
aktywizujące:
Seminarium
Praktyczne:
Analiza tekstu

6 20

10. Zasady
przygotowania się do
egzaminu
magisterskiego.

Omówienie problematyki
zagadnień z obszaru
studiowanego kierunku i
specjalności.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe
aktywizujące:
Seminarium

4 25

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę z zakresu metodologii nauk
społecznych i psychologicznych.

seminarium praca dyplomowa K_W04

2. Zna teoretyczne i praktyczne powiązania psychologii
z pedagogiką, medycyną, naukami o zdrowiu.

seminarium praca dyplomowa K_W01

3. Zna praktyczne zastosowanie diagnozy
psychologicznej z wykorzystaniem metod
statystycznych.

seminarium praca dyplomowa
K_W15

Umiejętności

4. Prezentuje własne opinie, sądy wobec poglądów
teoretycznych w obszarze psychologii.

seminarium praca dyplomowa K_U05

5. Podejmuje merytoryczną dyskusję, wykorzystując
argumenty z badań psychologicznych własnych i
innych autorów.

seminarium praca dyplomowa
K_U10

6. Buduje narzędzia badawcze i potrafi je wykorzystać
w badaniach własnych. Potrafi uzasadnić ich dobór.

seminarium praca dyplomowa K_U13

7. Stosuje metody badawcze, adekwatnie do
charakteru badania.

seminarium praca dyplomowa K_U12

Kompetencje społeczne

8. Ma świadomość o sensie podejmowanej pracy,
potrzebie profesjonalnego podejścia do podjętej
problematyki. Jest odpowiedzialny za skutki swoich
działań wobec osób trzecich, wynikających z
obowiązujących zasad etyki badacza.

seminarium praca dyplomowa

K_K02

9. Ma poczucie własnych ograniczeń i kompetencji
zawodowych.

seminarium praca dyplomowa K_K03

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Opracowanie i odpowiedni dobór narzędzi badawczych,
przeprowadzenie badań, opracowanie wyników, ich interpretacja.
Dokonanie korekty pod względem merytorycznym i edytorskim, z
uwzględnieniem uwag promotora. Przygotowanie i złożenie w
wyznaczonym terminie pracy magisterskiej. Przygotowanie się do
egzaminu końcowego. Praca indywidualna studenta stanowi 8 ECTS.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Naukowe "Śląsk" Katowice 2010 r.
2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, warszawa 2012 r. 3. Metody badań jakościowych,
red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, PWN, Warszawa 2009 r. 4. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,
Wrocław 2009 r. 5. Wynikająca z określonego obszaru eksplanacji

B) Uzupełniająca

1. Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, red. M.
Cieślarczyk, Warszawa 2002 r. 2. Zdenerowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa
2005 r. 3. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, AE, Poznań
2003 r. 4. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną -licencjacką, magisterską, doktorską,
"Placet", Warszawa 2005 r.
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Język niemiecki

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.01

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 3

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 1 i 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

lektorat 40 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Studenci powinni reprezentować poziom opanowania umiejętności języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do B1,
określonego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia językowego. Poziom B1 umożliwia bowiem realizację założeń
przedmiotu oraz osiagnięcie przyjętego celu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest doprowadzenie grupy studentów do przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie B2 lub do
zdawania egzaminu TELC na poziomie B2+ w czasie trwania studiów. Praca lektora skupiona jest więc na treningu
umiejętności pisania, słuchania i czytania ze zrozumieniem a także treningu komunikacji ustnej o tematyce codziennego
życia. Studenci powinni znać słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie komunikacji dnia codziennego na poziomie B2
oraz umieć komunikować się ustnie i pisemnie w w zakresie języka komunikacji ogólnej. Dodatkowo studenci powinni umieć
pracować z tekstami opisującymi różne aspekty życia codziennego oraz znać realia kraju języka obcego - kultura,
społeczeństwo, tradycje.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: lektorat

1. Uczenie się i
studiowanie

szkolnictwo w Polsce, w
niemczech, Anglii, zycie
studenckie, Erasmus, szkoły
żeńskie, szkoły katolickie,
studiowanie przez całe życie,
studiowanie na odległość,
studia na WSH TWP w
Szczecinie

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Opis
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Metoda projektów
Ćwiczenia
produkcyjne

8 7
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2. Czas wolny i
urlop

Gospodarowanie czasem
wolnym, zajęcia czasu
wolnego, podróże, cele
podróżowania, tendencje
podróżowania w Europie,
hobby, aktywne spędzanie
czasu wolnego, bierny
wypoczynek, finansowanie
urlopu

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów

8 7

3. Życie codzienne
i style życia

formyżycia rodzinnego,
związki nieformalne,
obowiązki w gospodarstwie
domowym, fazy życia,
przebieg dnia, jakość życia,
konflikty i ich rozwiązywanie,
integracja społeczna,
homofobia, sytuacja na rynku
pracy w Polsce i w Europie,
giełda pracy

Podające:
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów

8 7

4. Mieszkanie i
środowisko

Mieszkanie, środowisko,
ochrona środowiska,
wynajmowanie mieszkania,
przeprowadzki, życie na
emigracji, życie na
emeryturze, nowa ojczyzna na
emeryturze, życie na wsi,
życie w mieście

Podające:
Opis
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów

8 7

5. Zdrowie i
choroba

Zdrowie, choroba, wizyta u
lekarza, leczenie metoda
tradycyjna i alternatywne
metody leczenia, przyczyny
chorób, zapobieganie
chorobom, zdrowy i niezdrowy
tryb życia, uzależnienia,
zapobieganie uzależnieniom,
skutki palenia papierosów,
używki, imprezy masowe z
alkoholem

Podające:
Opowiadanie
Opis
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Metoda projektów

8 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych
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Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student objaśnia i definiuje kluczowe pojęcia,
dyskutuje i uzasadnia swoje argumenty w
rozmowie, prezentuje omawiane tematy z ujęciem
kilku aspektów, streszcza wypowiedzi ustne i
pisemne, dysponuje wiedzą o praktycznym użyciu
języka obcego w komunikacji ustnej i pisemnej.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_W01

2. Student ma wiedzę co do słownictwa w języku
niemieckim stosowanego w wybranych naukach
społecznych, a dotyczących życia codziennego.

lektorat prezentacja tematu
K_W01

Umiejętności

3. Student potrafi przetłumaczyć zwroty i
wyrażenia oraz pojedyncze słowa użyte w tekstach
słuchanych i czytanych. Potrafi współpracować w
pracy grupowej nad przygotowaniem projektu,
potrafi prezentować przygotowany projekt, referat
lub inne zadanie komunikacyjne. Produkuje teksty
ustne i pisemne za zadane tematy.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_U20

4. Student potrafi dobrać właściwe słownictwo i
struktury gramatyczne oraz użyć właściwych
argumentów w danej sytuacji językowej. Potrafi
posługiwać się płynnie opracowanym słownictwem
na poziomie B1. Produkuje teksty pisemne z
zakresu komunikacji formalnej i nieformalnej.

lektorat egzamin pisemny

K_U20

Kompetencje społeczne

5. Student jest chętny do wykonywania zadań,
prezentuje aktywna postawę na zajęciach
językowych. Jest chętny do podejmowania zadań,
jest kreatywny przy wykonywaniu zadań, projektów
itp. chętnie współpracuje z innymi studentami w
wykonywaniu zadań.

lektorat projekt

K_K13

6. Student prezentuje aktywna postawę w uczeniu
się języka obcego jako elementu dziedzictwa
kulturowego. Jest otwarty na poznawanie języka i
kultury kraju, którego się uczy, Jest zorientowany
na poznawanie języka obcego oraz kultury kraju
języka.

lektorat prezentacja tematu

K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Zadania do pracy indywidualnej studenta podporządkowane są
doskonaleniu umiejętności zdobywanych na zajęciach. Indywidualna
praca studenta polega więc na wykonywaniu ćwiczeń, sporządzaniu
tekstów użytkowych, czytaniu i słuchaniu tekstów oraz wykonywaniu
zadań sprawdzających rozumienie czytanych i słuchanych tekstów. Na
podstawie zadań student może lepiej przygotować się do 45
minutowych testów, którymi kończy się praca nad poszczególnymi
działami tematycznymi. Student zobowiązany jest do korzystania z
zasobów uczelnianej platformy e-learningowej do nauki języków obcych.
Samodzielnie wykonuje w czasie roku akademickiego zadania z poziomu
B2. Praca indywidualna studenta stanowi 1,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Stelter, B. , Gut gesagt! - trening umiejętności językowych, Pedagogium, Szczecin, 2011 Maciej
Nietrzebka, alles klar. Grammatik, WSiP, 2010 Fischer-Mitziviris, A. Janke-Papanikolau, S. , So geht^s
besser. Fertigkeitentraining Grundstufe Deutsch, Lektor Klett, 2011

B) Uzupełniająca Langenscheidts Taschenwörterbuch Deutschß Polnisch, Polnisch-Deutsch, Langenscheidt, 2010 PONS
Großwörterbuch Deutsch als fremdsprache, Klett, 2010
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Na rok akademicki: 2020 / 2021

Język niemiecki

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.02

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 7

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3 i 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

lektorat 80 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 80 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Studenci powinni reprezentować poziom opanowania umiejętności języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do B1,
określonego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia językowego. Poziom B1 umożliwia bowiem realizację założeń
przedmiotu oraz osiagnięcie przyjętego celu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest doprowadzenie grupy studentów do przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie B2+ lub do
zdawania egzaminu TELC na poziomie B2+ w czasie trwania studiów. Praca lektora skupiona jest więc na treningu
umiejętności pisania, słuchania i czytania ze zrozumieniem a także treningu komunikacji ustnej o tematyce codziennego
życia. Studenci powinni znać słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie komunikacji dnia codziennego na poziomie B2
oraz umieć komunikować się ustnie i pisemnie w w zakresie języka komunikacji ogólnej. Dodatkowo studenci powinni umieć
pracować z tekstami opisującymi różne aspekty życia codziennego oraz znać realia kraju języka obcego - kultura,
społeczeństwo, tradycje.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: lektorat

1. Media i technologie

Media i technologie, forum
internetowe, szukanie przyjaciół
i partnerów przez internet,
nielegalne ściąganie muzyki i
filmów, konsumowanie mediów,
ulubione media , wady i zalety
korzystania z wybranych
mediów - komórka, telewizja,
internet, sprzet multimedialny ,
komputer w pracy, źródła
informacji, czasopisma i książki
contra e-czasopisma i e-książki

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Metoda projektów
Pokaz
:

16 19
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2. Życie zawodowe i
kariera

Planowanie kariery zawodowej,
pracodawca-pracobiorca,
kryteria wyboru zawodu,
kobiety i mężczyźni wobec
równości wynagrodzeń, związki
zawodowe, list motywacyjny,
rozmowa kwalifikacyjna,
życiorys, praca na emigracji,
praca weekendoewa,
wykształcenie a kariera, różne
spojrzenia na karierę

Podające:
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Metoda projektów
Pokaz

16 19

3. Kryminologia Podstawowe pojęcia z zakresu
kryminologii

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Pogadanka
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Metoda projektów
Pokaz

16 19

4. Aktywność
obywatelska.
Przedsiębiorczość.

Organizacje pozarządowe.
Działalność gospodarcza.
Korespondencja urzędowa i
sądowa.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Metoda projektów
Pokaz

16 19

5. Ćwiczenia
tłumaczeniowe -
powtórzeniowe -
utrwalające.

Układanie scenek sytuacyjnych -
ćwiczenia leksykalne.

Podające:
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Metoda sytuacyjna
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Metoda projektów
Pokaz

16 19

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Wiedza

1. Zna i rozumie stosowane w praktyce podstawowe
pojęcia i zwroty w języku niemieckim, w szczególności z
kryminologii.

lektorat egzamin pisemny
K_W01

2. Ma wiedzę co do słownictwa w języku niemieckim
stosowanego w wybranych naukach społecznych, w
szczególności kryminologii oraz naukach prawnych, z
uwzględnieniem niezbędnych elementów które są istotne
dla praktyki zawodowej.

lektorat prezentacja tematu

K_W01

Umiejętności

3. Student potrafi przygotować podstawowe pisma
procesowe i inne wystąpienia w języku niemieckim oraz
potrafi efektywnie komunikować się w tym języku.

lektorat aktywność
merytoryczna K_U20

4. Student potrafi zrozumieć, zanalizować i odpowiedzieć
na dokumenty oraz wypowiedzi innych osób w języku
niemieckim, zwłaszcza w sprawach mających
podstawowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania
struktur prawnych i społecznych.

lektorat projekt

K_U20

5. Ma praktyczne umiejętności językowe w zakresie
działania i kompetencji kryminologii oraz podmiotów
działających w jej obszarze zainteresowań.

lektorat aktywność
merytoryczna K_U20

Kompetencje społeczne

6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w
zakresie komunikowania się w języku niemieckim,
podchodzić do rozwiązywania problemów językowych w
sposób kreatywny, potrafi kreować komunikację w
języku niemieckim.

lektorat egzamin pisemny

K_K13

7. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności językowe, zarówno we własnym zakresie,
poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności w ramach
pracy grupowej, a także w zinstytucjonalizowanych
formach kształcenia.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Zadania do pracy indywidualnej studenta podporządkowane są
doskonaleniu umiejętności zdobywanych na zajęciach.
Indywidualna praca studenta polega więc na wykonywaniu
ćwiczeń, sporządzaniu tekstów użytkowych, czytaniu i słuchaniu
tekstów oraz wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie
czytanych i słuchanych tekstów. Na podstawie zadań student
może lepiej przygotować się do 45 minutowych testów, którymi
kończy się praca nad poszczególnymi działami tematycznymi.
Student zobowiązany jest do korzystania z zasobów uczelnianej
platformy e-learningowej do nauki języków obcych. Samodzielnie
wykonuje w czasie roku akademickiego zadania z poziomu B2.
Praca indywidualna studenta stanowi 3,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
Alke L., Dallapiazza R. M., Tangram 1A/ 1B. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning
2002. Bęza S., Kleinschmidt A., Deutsche im Buro, poltext, Warszawa 2010. Macaire D., Nicolas G.,
Wirtschaftsdeutsch fur Anfanger. Lehr - und Arbeitsbuch 1, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2008.

B) Uzupełniająca
Ganczar M., Gebal P., Repetytorium leksykalne. Fachsprache Wirtschaft, LektorKlett, Poznań 2007.
Kaufmann S., Rohmann L., Szablewski P., Orientierung im Beruf, Langenscheidt, 2008. Bęza S.,
Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa 2003.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Język niemiecki

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.85

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

lektorat 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien reprezentować poziom opanowania umiejętności języka niemieckiego na poziomie B1, określonego w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Poziom B1 umożliwia realizację założeń przedmiotu oraz osiągnięcie
przyjętego celu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest doprowadzenie grupy studentów do przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie B2+. Praca
lektora skupiona jest na treningu umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także komunikacji ustnej. Studenci
powinni znać słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie komunikacji dnia codziennego na poziomie B2+ oraz umieć się
komunikować ustnie i pisemnie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: lektorat

1. Natura i
środowisko

1. Środowisko,
zanieczyszczenie
środowiska, akcje społeczne
na rzecz ochrony
środowiska, pogoda i
żywioły, zwierzęta i ich
wpływ na ludzkie życie

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz
Metoda projektów
Ćwiczenia
przedmiotowe

6 14



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

2. Społeczeństwo
konsumpcyjne

Konsumpcja i usługi,
symbole statusu
społecznego, banki, usługi,
pieniądze

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Ćwiczenia
przedmiotowe
Metoda przewodniego
tekstu
Metoda projektów
Pokaz

6 14

3. Świat kina i teatru

Praca na planie filmowym i
teatralnym, historia kina,
największe studia filmowe
Europy, najstarsze kina
świata, kultowe filmy

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Ćwiczenia
przedmiotowe
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

6 14

4. Ideał piękna
Dążenie do perfekcyjnego
wyglądu, kult ciała, zabiegi
kosmetyczne i chirurgiczne,
skutki operacji plastycznych

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Ćwiczenia
przedmiotowe
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

6 14



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

5. Nauka i technika

Fascynacja techniką,
techniczne nowości,
odkrycia naukowe, odkrycie
penicyliny, klonowanie,
motoryzacja

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Ćwiczenia
przedmiotowe
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

6 14

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student objaśnia i definiuje kluczowe pojęcia,
dyskutuje i uzasadnia swoje argumenty w
rozmowie, prezentuje omawiane tematy z ujęciem
kilku aspektów, streszcza wypowiedzi ustne i
pisemne, dysponuje wiedzą o praktycznym użyciu
języka obcego w komunikacji ustnej i pisemnej.

lektorat egzamin pisemny

K_W01

Umiejętności

2. Student potrafi przetłumaczyć zwroty i
wyrażenia oraz pojedyncze słowa użyte w tekstach
słuchanych i czytanych. Potrafi współpracować z
grupą nad przygotowaniem projektu, potrafi
prezentować przygotowany projekt, referat lub
inne zadanie komunikacyjne. Produkuje teksty
ustne i pisemne na zadane tematy.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_U20

Kompetencje społeczne

3. Student jest chętny do wykonywania zadań,
prezentuje aktywną postawę na zajęciach
językowych. Jest chętny do podejmowania zadań,
jest kreatywny przy wykonywaniu zadań, projektów
itp. chętnie współpracuje z innymi studentami w
wykonywaniu zadań.

lektorat projekt

K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Praca indywidualna studenta polega na wykonywaniu ćwiczeń,
sporządzaniu tekstów użytkowych, czytaniu i słuchaniu tekstów oraz
wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstów czytanych i
słuchanych. Praca indywidualna studenta stanowi 2,8 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa
1. Buscha A., Raven S., Linthout G.: Erkundungen. Integreties Kurs und Arbeitsbuch. Sprachniveau
B2, Schubert Verlag 2008 2. Fischer - Mitziviris A., Janke - Papanikolau S.: So geht s besser.
Fertigkeitentrainig Grundstufe Deutsche, Lektor Klett 2010 3. Hering A., Matussek M., Perlmann -
Balme M.: Em. Ubungsgrammatik, Max Hueber Verlag 2006

B) Uzupełniająca Bęza S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Szkolne PWN



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Język angielski

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.88

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 3

Rok : 1

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 2

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

lektorat 40 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 40 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Studenci powinni reprezentować poziom opanowania umiejętności języka obcego zbliżony do B1 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom ten umozliwia realizację założeń i osiągnięcie przyjętego celu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest doprowadzenie grupy studentów do przystąpienia do egzaminu na poziomie B2+ po drugim roku, lub
do zdawania egzaminu TELC na poziomie B2+ w czasie trwania studiów. Praca lektora skupiona jest więc na treningu
umiejętności pisania, słuchania i czytania ze zrozumieniem a także treningu komunikacji ustnej o tematyce codziennego
życia. Studenci powinni znać słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie komunikacji dnia codziennego na poziomie B2
oraz umieć komunikować się ustnie i pisemnie w w zakresie języka komunikacji ogólnej. Dodatkowo studenci powinni umieć
pracować z tekstami opisującymi różne aspekty życia codziennego oraz znać realia kraju języka obcego - kultura,
społeczeństwo, tradycje.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: lektorat

1.  Uczenie się i
studiowanie

1. Szkolnictwo w Polsce i
Europie ( Anglia, Niemcy),
życie studenckie, program
Erasmus, szkoły żeńskie,
studiowanie przez całe życie,
pisanie listu na temat
doświadczeń studenckich.

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

8 7



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

2. Czas wolny i
urlop

2. Gospodarowanie czasem
wolnym –planowanie, podróże,
czynności czasu wolnego,
hobby na weekend, aktywny
urlop, odpoczynek bierny,
tendencje podróżowania w
Europie, finansowanie urlopu,
pisanie tekstu na temat czasu
wolnego.

:
Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

8 7

3.  Życie codzienne
i style życia

3. Życie rodzinne , związki
nieformalne, obowiązki w
gospodarstwie domowym, fazy
życia, przebieg dnia, jakość
życia, konflikty i ich
rozwiązywanie, integracja
społeczna zamiast homofobii,
pisanie tekstu na temat
problemów zycia ,
codziennego.

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

8 7

4.  Mieszkanie i
środowisko

4. Mieszkanie, środowisko,
problemy związane ze
środowiskiem, wynajmowanie
mieszkania, przeprowadzki ,
życie na emigracji, nowa
ojczyzna na emeryturę,
remonty i meblowanie, skutki
zanieczyszczenia środowiska,
zycie na wsi, zycie w mieście.

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda projektów
Pokaz

8 7



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

5. Zdrowie i
choroba

5. Zdrowie i choroba, wizyta u
lekarza, leczenie metodą
klasyczną , alternatywne
metody leczenia,(np.
akupunktura), przyczyny
chorób, zdrowy i niezdrowy
tryb życia, zazywanie leków,
uzależnienia, zapobieganie
uzależnieniom, skutki
palenia,stosunek
społeczeństwa do palenia,
zdrowe odżywianie w pracy i w
domu.

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda przewodniego
tekstu
Pokaz

8 7

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student objaśnia i definiuje kluczowe
pojęcia,dyskutuje i uzasadnia swoje argumenty w
rozmowie,prezentuje omawiane tematy z ujęciem
kilku aspektów,streszcza wypowiedzi ustne i
pisemne, dysponuje wiedzą o praktycznym użyciu
języka obcego w komunikacji ustnej i pisemnej.

lektorat egzamin pisemny

K_W01

2. Student ma wiedzę co do słownictwa w języku
angielskim stosowanego w wybranych naukach
społecznych, a dotyczących życia codziennego.

lektorat prezentacja tematu
K_W01

Umiejętności

3. Student potrafi przetłumaczyć zwroty i
wyrażenia oraz pojedyncze słowa użyte w tekstach
słuchanych i czytanych. Potrafi współpracować w
pracy grupowej nad przygotowaniem projektu,
potrafi prezentować przygotowany projekt, referat
lub inne zadanie komunikacyjne. Produkuje teksty
ustne i pisemne na zadane tematy.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_U20

4. Student potrafi dobrać właściwe struktury
gramatyczne oraz użyć właściwych argumentów w
danej sytuacji językowej. Potrafi posługiwać się
płynnie opracowanym słownictwem na poziomie
B1+/B2. Produkuje teksty pisemne z zakresu
komunikacji formalnej i nieformalnej.

lektorat egzamin pisemny

K_U20

Kompetencje społeczne

5. Jest chętny do wykonywania zadań; prezentuje
aktywną postawę na zajęciach językowych. Jest
chętny do podejmowania zadań, jest kreatywny
przy wykonywaniu zadań,projektów itp. Chętnie
współpracuje z innymi studentami w wykonywaniu
zadań.

lektorat projekt

K_K13

6. Student prezentuje aktywną postawę w uczeniu
się języka obcego jako elementu dziedzictwa
kulturowego. Jest otwarty na poznawanie języka i
kultury kraju,którego się uczy. Jest zorientowany
na poznawanie języka obcego oraz kultury kraju
języka.

lektorat prezentacja tematu

K_K13

E. Praca indywidualna studenta



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Zadania do pracy indywidualnej podporządkowane są trenimngowi
umięjętności przygotowujących do egzaminu końcowego po drugim
roku. Dlatego indywidualna praca studenta w czasie zajęć polega na
ćwiczeniach językowych i komunikatywnych pod kierunkiem
prowadzącego. Po ich zakończeniu praca domowa składa się z
powtarzania zadań i tekstów podręcznika. Po zakończeniu każdego
działu tematycznego student wypełnia test 45 minutowy, do którego
przygotowuje się poza uczelnią na podstawie ćwiczeń podanych przez
prowadzącego. Student jest zobowiązany do korzystania z zasobów
uczelnianej platformy e-learning do nauki języków obcych. Student
samodzielnie wykonuje zadania na poziomie B2, w zależności od
poziomu własnych umiejętności językowych. Efekty pracy na platformie
e-learning oceniane są przy pomocy raportów aktywności. Praca
indywidualna studenta stanowi 1,4 ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Doroch, A, Well said - trening umiejętności językowych. Szczecin 2010 McCarthy, M., English Vocabulary
in Use, Cambridge 2001 Vince, M. Language and practic. English grammar and vocabulary. Oxford 2003.

B) Uzupełniająca Mann, Malcolm, Taylore-Knowles, Steve, Destination B1. Grammar & vocabulary. Oxford 2008. Wielki
słownik PWN - OXFORD



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Język angielski

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.87

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 8

Rok : 2

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 3 i 4

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

lektorat 60 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 60 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Studenci powinni reprezentować poziom opanowania umiejętności języka obcego zbliżony do B2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom ten umozliwia realizację założeń i osiągnięcie przyjętego celu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest doprowadzenie grupy studentów do przystąpienia do egzaminu na poziomie B2+ lub do zdawania
egzaminu TELC na poziomie B2+ w czasie trwania studiów. Praca lektora skupiona jest więc na treningu umiejętności pisania,
słuchania i czytania ze zrozumieniem a także treningu komunikacji ustnej o tematyce codziennego życia. Studenci powinni
znać słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie komunikacji dnia codziennego na poziomie B2 oraz umieć komunikować
się ustnie i pisemnie w w zakresie języka komunikacji ogólnej. Dodatkowo studenci powinni umieć pracować z tekstami
opisującymi różne aspekty życia codziennego oraz znać realia kraju języka obcego - kultura, społeczeństwo, tradycje.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: lektorat

1. Media i technologie

Media i technologie, szukanie
partnerów przez internet,
ściąganie muzyki i filmów-
piractwo, konsumowanie
mediów, telewizja i radio - wady
i zalety, mobilna komunikacja,
postęp techniczny, sprzęt
techniczny, multimedialny,
telefonia komórkowa ? wady i
zalety , komputer w pracy,
źródła informacji, gazety,
czasopisma i książki ? dlaczego
odchodzą do lamusa?

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda
przewodniego
tekstu
Pokaz

12 28



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

2. Życie zawodowe i
kariera

Planowanie kariery zawodowej,
pracodawca-pracobiorca,
kryteria wyboru zawodu,
kobiety i mężczyźni wobec
równości płac za tą samą pracę,
list motywacyjny, życiorys,
ulubione grupy zawodowe,
związki zawodowe,praca na
emigracji, praca w weekend,
wykształcenie a kariera, różne
spojrzenia na karierę.

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda
przewodniego
tekstu
Pokaz

12 28

3. Kryminologia Podstawowe pojęcia z zakresu
kryminologii

Podające:
Opis
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda
przewodniego
tekstu
Pokaz

12 28

4. Aktywność
obywatelska.
Przedsiębiorczość.

Organizacje pozarządowe.
Działalność gospodarcza.
Korespondencja urzędowa i
sądowa.

Podające:
Opowiadanie
Opowiadanie
Problemowe:
Klasyczna metoda
problemowa
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Gry dydaktyczne
Inscenizacja
Eksponujące:
Film
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda
przewodniego
tekstu
Pokaz

12 28



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

5. Ćwiczenia
tłumaczeniowe -
powtórzeniowe -
utrwalające.

Układanie scenek sytuacyjnych -
ćwiczenia leksykalne.

Podające:
Opis
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Metoda
przewodniego
tekstu
Problemowe
aktywizujące:
Inscenizacja
Programowane:
Z użyciem
komputera
Praktyczne:
Ćwiczenia
produkcyjne
Metoda projektów
Metoda
przewodniego
tekstu
Pokaz

12 28

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Zna i rozumie stosowane w praktyce podstawowe
pojęcia i zwroty w języku angielskim z zakresu
kryminologii.

lektorat egzamin pisemny
K_W01

2. Ma wiedzę co do słownictwa w języku angielskim
stosowanego w wybranych naukach społecznych, w
szczególności kryminologii oraz naukach prawnych, z
uwzględnieniem niezbędnych elementów istotnych dla
praktyki zawodowej.

lektorat prezentacja tematu

K_W01

Umiejętności

3. Potrafi przygotować podstawowe pisma procesowe i
inne wystąpienia w języku angielskim oraz potrafi
efektywnie komunikować się w tym języku.

lektorat aktywność
merytoryczna K_U20

4. Potrafi zrozumieć, zanalizować i odpowiedzieć na
dokumenty oraz wypowiedzi innych osób w języku
angielskim, zwłaszcza w sprawach mających podstawowe
znaczenie dla efektywnego funkcjonowania struktur
prawnych i społecznych.

lektorat projekt

K_U03

5. Ma praktyczne umiejętności językowe w zakresie
działania i kompetencji kryminologii oraz podmiotów
działających w jej obszarze zainteresowań.

lektorat aktywność
merytoryczna K_U20

Kompetencje społeczne

6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w
zakresie komunikowania się w języku angielskim,
podchodzić do rozwiązywania problemów językowych w
sposób kreatywny, potrafi kreować komunikację w
języku angielskim.

lektorat egzamin pisemny

K_K13

7. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności językowe, zarówno we własnym zakresie,
poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności w ramach
pracy grupowej, a także w zinstytucjonalizowanych
formach kształcenia.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_K13

E. Praca indywidualna studenta



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Zadania do pracy indywidualnej podporządkowane są treningowi
umiejętności przygotowujących do egzaminu końcowego po
drugim roku. Dlatego indywidualna praca studenta w czasie zajęć
polega na ćwiczeniach językowych i komunikatywnych pod
kierunkiem prowadzącego. Po ich zakończeniu praca domowa
składa się z powtarzania zadań i tekstów podręcznika - po
zakończeniu każdego działu tematycznego student wypełnia test
45-minutowy, do którego przygotowuje się poza uczelnią na
podstawie ćwiczeń podanych przez prowadzącego. Student jest
zobowiązany do korzystania z zasobów uczelnianej platformy e-
learning do nauki języków obcych. Samodzielnie wykonuje w
czasie roku akademickiego zadania z poziomu B2. Efekty pracy
studenta na platformie e-learning oceniane są przy pomocy
raportów aktywności. Praca indywidualna studenta stanowi 3,8
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Foley M., Hall D., Total English, Longman, 2005. Coton D., Falvey D., Kent S., Market Leader,
Longman, 2002.

B) Uzupełniająca
Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press, 2004. Adam J. H., Longman
Dictionary of Business English, Longman, 2005. Glendinning E., Information Technology Oxford
University Press, 2006.



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Język angielski

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.95

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 4

Rok : 3

Forma zaliczenia: egzamin

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 5

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

lektorat 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 30 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Student powinien reprezentować poziom opanowania umiejętności języka angielskiego na poziomie B1, określonego w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Poziom B1 umożliwia realizację założeń przedmiotu oraz osiągnięcie
przyjętego celu.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest doprowadzenie grupy studentów do przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie B2+. Praca
lektora skupiona jest na treningu umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także komunikacji ustnej. Studenci
powinni znać słownictwo i struktury gramatyczne w zakresie komunikacji dnia codziennego na poziomie B2 oraz umieć się
komunikować ustnie i pisemnie.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: lektorat

1. Uczenie się i
studiowanie.

Tematy: szkoła, uniwersytet, rok
przerwy od nauki, prześladowanie i
przemoc w szkole. Pisanie listu
formalnego. Gramatyka - Present
Simple, Present Continuous

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu
:

5 10

2. Czas wolny i
urlop.

Tematy: Sugerowanie. Rozmowa o
zainteresowaniach i preferencjach
odnośnie czasu wypoczynku.
Dyskusja na temat zwyczajów
urlopowych ludzi i ich wpływu na
środowisko. Zamawianie pokoju
hotelowego. Gramatyka: Czasy
przyszłe, konstrukcja wyrażająca
zamiar, czasowniki frazesowe.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu

5 12



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

3. Życie codzienne
i style życia.

Tematy: Rodzina, krewni i związki.
Rozmowa na temat roli rodziny w
dzisiejszym świecie. Problemy, z
jakimi konfrontują się rodziny
obecnie. Codzienne czynności.
Wypowiedź pisemna: list do
przyjaciela. Gramatyka:
Porównywanie czasów: Present
Simple, Present Continuous,
Simple Past.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu

5 12

4. Mieszkanie i
środowisko.

Tematy: Dom i otoczenie.
Opisywanie domów
odzwierciedlających osobowość
swoich właścicieli. Sprzedaż i
kupno domów. Wypowiedź
pisemna: list formalny dotyczący
oferty zakupu nieruchomości.
Gramatyka: There is, there are,
prepositions of places, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, okresy
warunkowe - zero i I.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu

5 12

5. Zdrowie i
choroby

Tematy: Zdrowie i samopoczucie.
Choroby i symptomy. Odwiedziny u
lekarza, dolegliwości. Wypowiedź
pisemna: list nieformalny z radami
dla chorej koleżanki. Gramatyka:
czasowniki modalne, frazesowe,
strona bierna.

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu

5 12

6. Moda i zakupy

Tematy: Obsesja na punkcie mody.
Kolor i osobowość. Zakupy i
uzależnienie od zakupów.
Wypowiedź pisemna: List formalny
- reklamacja. Gramatyka:
Porównania, strona bierna część II

Podające:
Objaśnienie lub
wyjaśnienie
Problemowe:
Wykład
konwersatoryjny
Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Praktyczne:
Analiza tekstu

5 12

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć
Sposoby weryfikacji
każdego ze wskazanych
efektów kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. 1 Student objaśnia i definiuje kluczowe pojęcia,
dyskutuje i uzasadnia swoje argumenty w rozmowie,
prezentuje omawiane tematy z ujęciem kilku aspektów,
streszcza wypowiedzi ustne i pisemne, dysponuje
wiedzą o praktycznym użyciu języka obcego w
komunikacji ustnej i pisemnej.

lektorat egzamin ustny

K_W01

Umiejętności

2. 2 Student potrafi przetłumaczyć zwroty i wyrażenia
oraz pojedyncze słowa użyte w tekstach słuchanych i
czytanych. Potrafi współpracować z grupą nad
przygotowaniem projektu, potrafi prezentować
przygotowany projekt, referat lub inne zadanie
komunikacyjne. Produkuje teksty ustne i pisemne na
zadane tematy.

lektorat aktywność
merytoryczna

K_U20

Kompetencje społeczne



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

3. 3 Student jest chętny do wykonywania zadań,
prezentuje aktywną postawę na zajęciach językowych.
Jest chętny do podejmowania zadań, jest kreatywny
przy wykonywaniu zadań, projektów itp. chętnie
współpracuje z innymi studentami w wykonywaniu
zadań.

lektorat projekt

K_K13

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu
zaliczenia przedmiotu)

Praca indywidualna studenta polega na wykonywaniu ćwiczeń,
sporządzaniu tekstów użytkowych, czytaniu i słuchaniu tekstów
oraz wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstów
czytanych i słuchanych. Praca indywidualna studenta stanowi 2,8
ECTS.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Alina Doroch, Well Said, Szczecin 2011

B) Uzupełniająca słowniki internetowe: macmillandictionary.com, pons.eu



Wszystkie prawa zastrzeżone dla Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Na rok akademicki: 2020 / 2021

Psychometria

Prowadzący zajęcia: Kod przedmiotu: PS2.178

Dane uczelni: WSH TWP w Szczecinie

Liczba punktów ECTS: 5

Rok : 3

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Stopień studiów: Jednolite magisterskie Nazwa kierunku: Psychologia

Specjalność: Semestr: 6

System studiów: stacjonarne Wymiar godzin: stacjonarne: niestacjonarne:

wykład 15 0

ćwiczenia 30 0

Język przedmiotu /
modułu: polski Razem godzin: 45 0

A. Wymagania wstępne
(jakie powinien spełniać student przed rozpoczęciem danego przedmiotu/modułu)

Podstawowa znajomość terminologii psychologicznej oraz historii rozwoju myśli psychologicznej, a także rozszerzona wiedza
z zakresu metodologii badań i analizy statystycznej.

B. Cele kształcenia
Intencje prowadzącego zajęcia, twórcy przedmiotu - przedstawiają, jaki zakres informacji zostanie przedstawiony słuchaczom, czego nowego
będą się mogli dowiedzieć i jakie umiejętności będą kształtowane

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami teorii i praktyki stosowania testów
psychologicznych, nauczenie przeprowadzania procedury konstrukcji i adaptacji narzędzi badawczych, przeprowadzenia
testów, zdiagnozowania problemu oraz zinterpretowania wyniku testu w sposób zgodny ze standardami psychometrycznymi
przy jednoczesnym zachowaniu standardów etycznych zawodu psychologa.

C. Treści programowe (szczegółowy program zajęć)

Lp. i tematyka zajęć Treści programowe Metoda dydaktyczna Liczba godzin
kontaktowych

Liczba godzin
samokształcenia
kontrolowanego

Forma zajęć: wykład

1. Testy
psychologiczne -
wprowadzenie

Pojęcie tekstu
psychologicznego;
zastosowanie; podstawowe
wymogi; cecha psychologiczna
w ujęciu psychologicz

Podające:
Wykład informacyjny
Problemowe:
Wykład problemowy

4 5

2. Zastosowanie
testów w diagnozie
psychologicznej

Historia testów
psychologicznych. Diagnoza za
pomocą tekstó: aspekt
psychologiczny,
psychometryczny,
metodologiczny, etyczny.

Problemowe:
Wykład problemowy
Wykład
konwersatoryjny

5 5

3. Wnioskowanie
psychometryczne

Model klasyczny Gulliksena i
jego odmiany; wynik otrzymany
i wynik prawdziwy; błąd
pomiaru; standardowy błąd
pomiaru i błąd estymacji wyniku
prawdziwego; szacowanie
wyniku prawdziwego, ocena
istotności różnic
intraindywidualnych. Kwestia
rzetelności, trafności testu,
normalizacji wyników.

Problemowe:
Wykład problemowy
Wykład
konwersatoryjny

6 5

Forma zajęć: ćwiczenia
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1. Rzetelność i
trafność pomiaru
testu

Stabilność względna i
bezwzględna, zgodność
we3wnętrzna, korelacja pozycji
testowych z ogólnym wynikiem,
standardowy błąd pomiaru,
estymacja wyniku prawdziwego;
trafność a rzetelność; rodzaje
trafności.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

3 7

2. Normalizacja
wyników testu

Transformacja liniowa i
nieliniowa; kryteria wyboru
w,łaściwej skali standardowej;
porównywanie wyników
ywrażonych w jednostkach
różnych skal.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

3 8

3. Podstawowe zasady
konstruowania testów

Strategie, zasady tworzenia i
doboru pozycji testowych,
procedury, instrukcja i klucz.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

3 8

4. Wskaźniki
psychometryczne i
czynniki
zniekształcające
wyniki testowe

Rodzaje podstawowych
wskaźników
psychometrycznych; rodzaje
czynników zakłócających
pomiar.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

3 8

5. Problemy
kulturowej adaptacji
testów

Rodzaje adaptacji, kryteria
równoważności testów, kryteria
oceny adaptacji testów.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

3 7

6. Interpretacja
wyników. Podręczniki
testowe

Różnice międzyosobnicze i
wewnątrzosobnicze; zasady
opracowania i korzystania z
podręczników testowych.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków

3 7

7. Praca praktyczna z
wybranymi testami

Konstrukcja kwestionariusza.
Test Matryc Ravena. Skala
Inteligencji Wechslera dla
Dorosłych; Skala Inteligencji
Wechslera dla Dzieci.

Problemowe
aktywizujące:
Dyskusja
dydaktyczna
Metoda przypadków
Praktyczne:
Ćwiczenia
przedmiotowe

12 20

D. Efekty kształcenia, ich weryfikacja oraz odniesienie do efektów kierunkowych

Numer i opis efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu Forma zajęć

Sposoby weryfikacji
każdego ze
wskazanych efektów
kształcenia dla
przedmiotu/modułu

Odniesienie każdego
efektu dla
przedmiotu/modułu do
efektów kierunkowych

Wiedza

1. Student ma wiedzę z zakresu teoretycznych i
praktycznych aspektów korzystania z testów
psychologicznych podczas diagnozy psychologicznej.

wykład kolokwium
K_W15

2. Student ma wiedzę z zakresu psychometrycznych
aspektów tworzenia, wykorzystywania i analizowania
testów psychologicznych.

ćwiczenia kolokwium
K_W07

Umiejętności

3. Student potrafi konstruować narzędzia służące do
diagnozy psychologicznej, wykorzystywać już istniejące
oraz dokonywać analizy i interpretacji otrzymanych
wyników zgodnie z zasadami psychometrycznymi.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_U13

Kompetencje społeczne

4. Student jest świadom konieczności zachowania
etycznego, profesjonalnego i nastawionego na dbałość o
dobro pacjenta.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K01
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5. Student jest świadom ograniczeń i zagrożeń
związanych ze stosowaniem testów psychometrycznych.

ćwiczenia aktywność
merytoryczna K_K15

E. Praca indywidualna studenta

Opis pracy indywidualnej studenta
(Proszę opisać nakład pracy własnej studenta w celu zaliczenia
przedmiotu)

Aktywny udział w zajęciach, zapoznanie się z literaturą
przedmiotu, przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego.

F. Literatura
(Proszę zamieścić w spisie maksymalnie do 5 pozycji literatury, znajdującej się przede wszystkim w księgozbiorze biblioteki WSH TWP.)

A) Podstawowa Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice, Gdańsk 2007. E. Hornowska, Testy
psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2001. Wybrane testy psychologiczne.

B) Uzupełniająca
E. Aranowska, Pomiar ilościowy w psychologii, Warszawa 2005. Trafność i rzetelność testów
psychologicznych, red. J. Brzeziński, Gdańsk 2005. E. Hornowska, Stronniczość testów
psychologicznych, Poznań 1999. B. Zawadzki, Kwestionariusz osobowości: strategie i procedura
konstruowania, Warszawa 2006.


