
                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy psychologii 

Nazwa w języku angielskim:   Basics of Psychology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia  

Jednostka realizująca:   Instytut Edukacji 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia  

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Joanna Zienkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Joanna Zienkiewicz 

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

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

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 

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 

W03 

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

MN_W03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

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 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

brak 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: 

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 podstawowa: 
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Literatura uzupełniająca: 

Aronson E. (2009). Człowiek istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN  
Harwas-Napierała B., Trempała J. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. 
Warszawa. PWN 
Garstka T. (2016). Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i 
wychowaniu. Warszawa. Wolters Kluwer. 
Kendall P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk. GWP 
Kowalik S., (red.), (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa. PWN 
Mika S. (1998). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Wydawnictwo Akademickie „Żak” 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na 5 pytań o charakterze otwartym, obejmującym zagadnienia w 

obszarze założonych efektów kształcenia. Za każdą odpowiedź student uzyskuje 1 punkt, które w 

sumarycznym zestawieniu stanowią wskaźnik procentowy maksymalnej liczby punktów: 

Kryteria oceniania:  

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 - 15 
Łącznie – 75 godz.  
Liczba punktów ECTS – 3 
 

 

 


