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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

14434-25-C PSYCHOLOGIA
ECTS: 3 PSYCHOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Przedmiotem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w zakresie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się.
1.  Podstawy  psychologii.  2.  Psychologia  rozwoju  człowieka.  3.  Psychologia  osobowości  i  jej  zastosowania.  4.  Psychologia  temperamentu  i  jej
zastosowania. 5. Psychologia inteligencji. Psychologia różnic indywidualnych. 6. Poznanie i spostrzeganie społeczne. 7. Psychologia wychowania
-  modele  i  zastosowania.  8.  Psychologia  komunikacji  interpersonalnej.  9.  Psychologia  zaburzeń  .  10.  Psychologiczne  koncepcje  człowieka  a
interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych

ĆWICZENIA
Tematyka ćwiczeń: (1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, (2) procesy
komunikowania interpersonalnego i społecznego, 3) psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia.

CEL KSZTAŁCENIA
Przedmiot służy przygotowaniu studenta do psychologicznych aspektów nauczania - uczenia się. Pozwala na uformowanie własnej i efektywnej
postawy podczas różnych form kształcenia, wychowania i interakcji edukacyjnych.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_K01+, S2A_W01+, S2A_W04+, S2A_W05+, S2A_U05+, S2A_U06+, S2A_U07++, S2A_K02+, S2A_K07+
Symbole efektów kierunkowych KN2_W01+, KN2_W04+, KN2_U05+, KN2_U12+, K2_K01+, KN2_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student opisuje i wyjaśnia koncepcje psychologiczne procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się (KN2_W04)
W2  -  Student  charakteryzuje  prawidłowości  i  nieprawidłowości  rozwojowe  w  odniesieniu  do  odpowiednich  etapów  edukacyjnych,  potrafi
przedstawić elementy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego (KN2_W01)
Umiejętności
U1 - Student wybiera wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (KN2_U05)
U2 - Student wybiera style kompetencji komunikacyjnej podczas interakcji dydaktyczno-pedagogicznych (KN2_U12)
Kompetencje społeczne
K1 - Student jest zorientowany na potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K2_K01)
K2 - Student akceptuje autoweryfikację poziomu swojej wiedzy i umiejętności w procesach uczenia się i nauczania (KN2_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Dembo M. H, 1997r., "Stosowana psychologia wychowawcza", wyd. WSiP, 2) Mietzel G., 2009r., "Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać
teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej", wyd. GWP, 3) Bee H., 2004r., "Psychologia rozwoju człowieka", wyd. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Fontana  D.,  1998r.,  "Psychologia  dla  nauczycieli",  wyd.  Wydawnictwo  Zysk  i  S-ka,  2)  Ledzińska  M.,  Czerniawska  E.,  2011r.,  "Psychologia
nauczania.Ujęcie  poznawcze.",  wyd.  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  3)  Trempała  J.  (red.),  2011r.,  "Psychologia  rozwoju  człowieka",  wyd.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 4) Philips D.C.,  Solis,  J.F.,  2003r.,  "Podstawy wiedzy o nauczaniu",  wyd. GWP, 5) Wood D.,  2006r.,  "Jak dzieci
uczą  się  i  myślą.  Społeczne  konteksty  rozwoju  poznawczego",  wyd.  Wyd.  UJ,  6)  Sęk  H.  (red.)  ,  2000r.,  "Wypalenie  zawodowe.  Przejawy,
mechanizmy, zapobieganie", wyd. PWN, 7) Mietzel G., 2002r., "Psychologia kształcenia", wyd. GWP.

Przedmiot/moduł:
PSYCHOLOGIA
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 14434-25-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie 
filozofii i etyki
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład 
konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, 
wykład informacyjny (W1, W2, U1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach, metoda 
problemowa, gry symulacyjne, gry dydaktyczne, 
indywidualne prezentacje (W1, W2, U1, U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Udział w dyskusji 3 - Systematyczna aktywność na 
zajęciach związana z tematyką ćwiczeń (U1, U2, K1, 
K2)
Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej. Ocena grupowa 
prezentacji w kontekście efektywności komunikacyjnej 
i dydaktycznej (U2, K1, K2)
Raport 1 - Praca pisemna grupowa z zakresu 
psychologii szkolnej. Obejmuje aspekt teoretyczny i 
empiryczny lub praktyczny wybranego zagadnienia. 
(W1, W2, U1)
Liczba punktów ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: psychologia ogólna
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Ośrodek Kształcenia Metodycznego
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 358, 10-725 Olsztyn
tel. 524-65-58
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Piotr Markiewicz
e-mail: piotr.markiewicz@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Piotr Markiewicz



Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

PSYCHOLOGIA
ECTS: 3 PSYCHOLOGY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje/konsultacje e-mailowe 2,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

62,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie lekcji 8,0 godz.

- przygotowanie raportu (praca grupowa) 14,0 godz.

22,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 84,0 godz.

liczba punktów ECTS = 84,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,80 ECTS 

w zaokrągleniu: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,21 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,79 punktów ECTS.


