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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

14434-11-A PSYCHOLOGIA
ECTS: 6 GENERAL PSYCHOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
1.  O  czym  jest  psychologia?  Psychologia  percepcji,  2.  Osoba  a  sytuacja  -  eksperyment  Zimbardo,  3.  Podstawy  psychologii  spolecznej,  4.
Psychologia  pamięci,  5.Psychologia  emocji  i  motywacji,  7.  Psychologia  osobowości,  8.Psychologia  inteligencji,  9.  Psychologia  zaburzeń,
10.Psychologia zdrowia i radzenie sobie ze stresem, 11.Zastosowania psychologii.

ĆWICZENIA
Tematyka  ćwiczeń  stanowi  rozwinięcie  i  uzupełnienie  wykładów  o  zagadnienia,  które  studenci  po  wprowadzeniu  mogą  przygotować  i  utrwalić
samodzielnie:  (1)  wykształcenie  podstawowych  umiejętności  w  zakresie  efektywnego  podejmowania  decyzji  w  sytuacjach  społecznych,  (2)
poznanie  najważniejszych  zdobyczy  psychologii  XX  i  XXI  wieku,  (3)  analiza  merytoryczna  i  metodologiczna  najważniejszych  eksperymentów
psychologicznych, (4) praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot  służy  wprowadzeniu  w  problematykę  współczesnej  psychologii,  jej  najważniejszych  problemów,  koncepcji  i  strategii  badawczych.
Zaznajamia  z  podstawową  terminologią,  podstawowymi  założeniami  oraz  konsekwencjami.  Pozwala  na  uformowanie  własnej  i  efektywnej
postawy podczas realizacji decyzji społecznych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_U07+, H1A_K01+, H1A_K03+, H1A_K06+, S1A_W03++, S1A_W06+, S1A_U05+
Symbole efektów kierunkowych K1_W04+, K1_W13++, K1_U18+, K1_U20+, K1_K01+, K1_K03+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student opisuje i wyjaśnia metody badania, dziedziny, teorie i koncepcje współczesnej psychologii (K1_W13)
W2 - Student rozpoznaje typy relacji międzyludzkich z perspektywy współczesnej psychologii. (K1_W04, K1_W13)
Umiejętności
U1 - Student ocenia i poddaje krytyce sytuacje społeczne z perspektywy mechanizmów psychologicznych (K1_U20)
U2 - Student rozpoznaje motywy zachowań ludzkich w codziennych sytuacjach. (K1_U18)
Kompetencje społeczne
K1 - Student zachowuje krytycyzm w kontekście wypowiedzi o psychice ludzkiej (K1_K03)
K2 - Student docenia umiejętność samooceny własnych kompetencji społecznych i psychicznych. (K1_K01)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Eysenck H., Eysenck M., 2000r., "Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują?", wyd. GWP, 2) Rathus S.A.,
2004r., "Psychologia współczesna", wyd. GWP, 3) Cialdini R., 2013r., "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka", wyd. GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Aronson E.,  Wilson T.D.,  Akert  R.M.,  1997r.,  "Psychologia społeczna. Serce i  umysł",  wyd. Zysk i  S-ka Wydawnictwo.,  2) Mietzel  G, 2000r.,
"Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia", wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przedmiot/moduł:
PSYCHOLOGIA
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy
Kod ECTS: 14434-11-A
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
wykład informacyjny (W1, W2, U1, U2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach, metoda 
problemowa, gry symulacyjne, gry dydaktyczne (U1, 
U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Udział w dyskusji 1 - Systematyczna aktywność na 
zajęciach związana z tematyką ćwiczeń (U1, U2, K1, 
K2)
Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) - 
Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) - 10 
zagadnień, format ABCD, wybór jednej prawidłowej 
odpowiedzi (W1, W2, U1, K1)
Kolokwium pisemne 1 - Kolokwium pisemne (test 
wielokrotnego wyboru) - 10 zagadnień, format ABCD, 
wybór jednej prawidłowej odpowiedzi (W1, W2, U1)
Prezentacja 1 - Prezentacja multimedialna z zakresu 
wpływu społecznego (W2, U2)
Liczba punktów ECTS: 6
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Piotr Markiewicz
e-mail: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Piotr Markiewicz
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

PSYCHOLOGIA
ECTS: 6 GENERAL PSYCHOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje/konsultacje e-mailowe i przeprowadzenie egazminu 3,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

63,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładu 30,0 godz.

- przygotowanie do egzaminu pisemnego 15,0 godz.

- przygotowanie do kolokwium pisemnego 15,0 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 30,0 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej 20,0 godz.

110,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 173,0 godz.

liczba punktów ECTS = 173,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 5,77 ECTS 

w zaokrągleniu: 6 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,18 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,82 punktów ECTS.


