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ks. dr Marcin Kłosowski 

Prowadzący zajęcia ks. dr Marcin  Kłosowski 

 

1. Przedmiot 

Nazwa przedmiotu  

w języku polskim 

Psychologia 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 

Psychology 

Język wykładowy polski 

Status przedmiotu Specjalnościowy 

Kod przedmiotu  

Rok i semestr Rok 2 i 3, semestr 3-5 

 

 

2. Forma i miejsce zajęć, liczba godzin i punktów ECTS w planie studiów  

 

Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Praktyka Punkty ECTS Miejsce zajęć 

90    4 Sala dydaktyczna 

 

3. Cele przedmiotu 
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1. Zapoznanie z podstawową terminologią występującą w różnych kierunkach psychologicznych. In-

terpretowanie powiązań występujących pomiędzy wiedzą psychologiczną, przyrodniczą, filozo-

ficzną i ogólno humanistyczną. Oddawanie praktycznych zastosowań psychologicznej wiedzy o sy-

tuacjach trudnych, stresie i frustracji. 

 

4. Wymagania wstępne 

1. brak 

 

5. Przedmiotowe efekty uczenia  

Kod efektu 

uczenia się 

przedmiotu 

Efekty uczenia się dla zajęć: Kod efektu ucze-

nia się kierunku 

Wiedza (W) 

Wiedza – W1 Student rozumie podstawową terminologię występującą w różnych 

kierunkach psychologicznych. 

K_W09 

Umiejętności (U) 

Umiejętności 

– U1 

Interpretować podstawową terminologię występującą w różnych kie-

runkach psychologicznych. 

K_U14 

U2 Dostrzegać relacje pomiędzy historycznymi orientacjami w psycho-

logii a pedagogiką. 

K_U14 

   

Kompetencje społeczne (K) 

Kompetencje 

– K1 

określania właściwości procesów poznawczych człowieka, języka i 

mowy, emocji i motywacji oraz różnice indywidualne w zakresie in-

teligencji, temperamentu i osobowości. 

K_K03 

Kompetencje 

– K2 

  

 

6. Treści kształcenia 

Opis treści  
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Klasyczna introspekcyjna psychologia świadomości. Psychologia postaci. Behawioryzm klasyczny, ne-

obehawioryzm i współczesna analiza zachowania. Psychoanaliza klasyczna i kulturowa. Psychologia po-

znawcza klasyczna oraz kognitywizm współczesny. Psychologia materialistyczna. Psychologia hu-

manstyczna..Procesy poznawcze człowieka: wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, pojęcia, pamięć, 

uczenie się. Język, mowa i komunikowanie się. Emocje i motywacje. Cechy temperamentu i osobowości. 

Sytuacje trudne: stres i frustracja 

 

 

7. Literatura 

Lp. Obowiązkowa 

1 J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk 2010,GWP 

2  

 Uzupełniająca 

1 R. Gerrig, P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2008, PWN 

2  

  

 

8. Metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne 

Przedstawienie i dyskutowanie zagadnień głównych kierunków w psychologii, wykład, konsulatcje 

 

 

9. Nakład pracy studenta 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

rodzaj pracy liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 90 

Przygotowywanie się do zajęć 5 

Konsultacje 10 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  



4 

 

Przygotowywanie się do egzaminu/zaliczenia 15 

Łączny nakład pracy studenta  

w godzinach 
120 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 

 

10. Metody weryfikacji efektów uczenia 

Metody 

weryfikacji 

efektów uczenia 

Wymagania końcowe - zaliczenie roku, forma 

oceny 
Symbol EKK 

egzamin W1, U1, U2,K1 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Uzyskanie co najmniej 51% z egzaminu 
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     podpis autora                                                    podpis pełnomocnika ds. tworzenia 

             nowego wydziału na AKW 


