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Informacje o przedmiocie
Semestr

4

Liczba punktów ECTS do zdobycia

3

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski

Sylabus opracował

dr Marzanna Farnicka

Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze
Wykład

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

18

1,2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu
Przekazywana wiedza pozwala poznać studentom zagadnienia psychologii człowieka w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym zarówno w aspekcie pozytywnym jak i
zagrożeń.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
1. Psychologia społeczna jako nauka
2. Mechanizmy wpływu społecznego i główne techniki manipulacji społecznej
3. Stereotypy i uprzedzenia
4. Spostrzeganie ludzi i ich zachowań
5. Ocenianie innych
6. Atrakcyjność interpersonalna
7. Zachowania prospołeczne
8. Teorie agresji - wyznaczniki i kontrola
9. Grupy społeczne

Metody kształcenia
Wykład, dyskusja, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Student ma wiedze o przedmiocie i zakresie psychologii społecznej; zna specyfikę dziedziny, formy i

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

K_W15

praca kontrolna

Wykład

Student posługując sie specjalistyczna terminologia psychologiczna potrafi obserwować, interpretować i

K_U10

praca kontrolna

Wykład

wyjaśniając zjawiska społeczne; posiada umiejętność samodzielnego rozpoznawania i interpretacji

K_U15

projekt

K_W15

praca pisemna

Wykład

K_K03

praca kontrolna

Wykład

kierunki jej rozwoju oraz wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych,
analizowania zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości.

zachowań człowieka, formułowania własnych opinii na ten temat, stawiania hipotez badawczych i ich
weryfikowania.
Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako jednostce działającej w strukturach społecznych i
organizacyjnych; zna ogólne i szczegółowe mechanizmy wywierające wpływ na zachowania społeczne.
Student potrafi doskonalić nabyta wiedze i umiejętności społeczne; potrafi inspirować i organizować
proces uczenia sie innych osób; jest otwarty na nowe pomysły; wchodzi w interakcje z innymi uczestnikami
procesu uczenia sie; podejmuje wyzwanie kreatywnego myślenia.

Warunki zaliczenia
Praca pisemna na ocenę.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

32

20

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

43

55

Łącznie

75

75

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

2

Łącznie

3

3

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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