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Założenia i cele przedmiotu:
Celem  przedmiotu  i  opanowanie  przez  studenta
wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw psychologii

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

HSN_W01
Posiada  wiedzę  na temat  rozwoju  człowieka  w cyklu  życia,  zarówno w
aspekcie  biologicznym,  jak  i  psychologicznym  oraz  społecznym,
poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych.

MN_W01

HSN_W02
Posiada wiedzę na temat  procesów komunikowania  interpersonalnego  i
społecznego,  w  tym  w  działalności  pedagogicznej  (dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń.

MN_W02

HSN_W03
Posiada  wiedzę  na  temat  wychowania  i  kształcenia,  w  tym  ich
filozoficznych,  społeczno-kulturowych,  psychologicznych,  biologicznych  i
medycznych podstaw.

MN_W03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HSN_K01
Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań
pedagogicznych  (dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych)  w
stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

MN_K03

Forma i typy zajęć:  WYKŁADY 45 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Treści modułu kształcenia:

Podstawowe pojęcia psychologii.  Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji.
Myślenie  i  rozumowanie.  Uczenie  się  i  pamięć.  Uwaga.  Emocje  i  motywacja  w  procesach  regulacji
zachowania. Zdolności i uzdolnienia. Teorie i struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych -
różnice w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego. Psychologiczne koncepcje człowieka a
interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Rozwój fizyczny i psychiczny(poznawczy, emocjonalny,
społeczny). Modele rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych
funkcji  psychicznych.  Rozwój  i  kształtowanie  osobowości.  Rozwój  a  wychowanie.  Poznanie  i
spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania.
Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Stres i radzenie sobie z
nim.  Pojęcie  normy  i  patologii.  Zaburzenia  rozwojowe,  zaburzenia  zachowania  (w  tym  zespół



nadpobudliwości  psychoruchowej),  zaburzenia  emocjonalne  (w  tym lęki  i  fobie).  Zaburzenia  lękowe  i
nastroju. Zaburzenia osobowości. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym
od środków psychoaktywnych i  komputera).  Zaburzenia  odżywiania.  Problemy zdrowotne ucznia  i  ich
wpływ  na  jego  sytuację  szkolną.  Niepełnosprawność  fizyczna  i  intelektualna  oraz  jej  konsekwencje
psychologiczne. Zaburzenia w procesie rozwoju językowego. Całościowe zaburzenia w rozwoju.

Literatura:

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN
Strealu J. (2002). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk. GWP
Harwas-Napierała B., Trempała J. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. 
Warszawa. PWN
Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. GWP
Kowalik S., (red.), (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa. PWN
Mika S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny i multimedialny, dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Egzamin pisemny. Kryteria oceny: 0 – 50 % - niedostateczny

                         51 - 60% - dostateczny
                         61 - 70% - dostateczny plus
                         71 – 80% - dobry
                         81 – 90% - dobry plus
                         91 – 100% bardzo dobry

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS*:

Na studiach stacjonarnych
Wykład – 45 godz.
Konsultacje – 5 godz.
Praca samodzielna studenta związana z 
przygotowaniem do egzaminu – 15 godz. 
Studiowanie literatury - 10
Łącznie – 75 godz. 
Liczba punktów ECTS – 3

Na studiach niestacjonarnych
Wykład – 45 godz.
Konsultacje – 5 godz.
Praca samodzielna studenta związana z 
przygotowaniem do egzaminu – 15 godz. 
Studiowanie literatury - 10
Łącznie – 75 godz. 
Liczba punktów ECTS – 3

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne


