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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia ogólna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim General psychology 

Kierunek studiów  Pedagogika 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Alina Rynio 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS 

Wykład 30 Rok I, semestr I 5 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 30 Rok I, semestr I 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wykład:  
1./Motywacja proaktywna do studiowania;  
2./Zdolność do uczenia się i zapamiętywania teorii oraz pojęć 
psychologicznych 
 
Ćwiczenia: 
1./Motywacja proaktywna do studiowania;  
2./Zdolność do uczenia się i zapamiętywania  
3. / Umiejętność publicznego zaprezentowania treści wiedzy 
psychologicznej 
4/Gotowość do uczestniczenia w dyskusji oraz dyskursie naukowym w 
zakresie tematów podejmowanych przez prowadzącego ćwiczenia. 
 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  
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Cele wykładu: 
C 1. Przedstawienie psychologii jako autonomicznej nauki wyodrębnionej z filozofii, jednak w sposób 
trwały powiązanej z naukami z dziedzin społecznej i humanistycznej 

C 2. Zapoznanie z prawidłowościami funkcjonowania człowieka jako osoby, która żyje i odnosi się do 
otaczającego świata 

C 3. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem psychologicznym 

C 4. Pogłębianie rozumienia podstawowych koncepcji, teorii, pojęć i terminów z zakresu psychologii 

Cele ćwiczeń: 
C1- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami psychologicznymi i zagadnieniami 
związanymi ze zjawiskami oraz procesami psychicznymi o charakterze poznawczym 

C2-rozwijanie umiejętności definiowania, porównywania, klasyfikowania, wyjaśniania zjawisk i 
procesów umysłowych oraz związków i zależności zachodzących między nimi 

C3-kształtowanie umiejętności właściwego posługiwania się obserwacją i wywiadem 
psychopedagogicznym oraz korzystania z diagnozy inteligencji i osobowości dokonywanej przez 
psychologów 
 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Wykład: 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie podstawowe koncepcje człowieka: w psychologii 
stanowiące teoretyczne podstawy myślenia i działania pedagogicznego 

K_W01 

W_02 W sposób zaawansowany zna i rozumie oraz prezentuje teorie 
psychologiczne, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze 
stosowane w psychologii 

K_W02 

W_03 Student zna i rozumie terminologię używaną na gruncie 
psychologii i jej subdyscyplin; 
posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej 
współczesnych głównych nurtach i koncepcjach; 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka 
specjalistycznego z zakresu psychologii i porozumiewa się w sposób 
precyzyjny i spójny 

K_U01 

U_02 Potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając 
je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów 

K_U09 

U_03 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii 
oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i 
interpretowania ludzkich zachowań. 

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K01 

K_02 Student rozumienia  znaczenia sfery psychicznej człowieka dla 
jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia.  

K_K02 

K_03 Posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w 
aspekcie ich kompetencji psychospołecznych, 
odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu 
psychologii; 

K_K03 
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ćwiczenia: 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i 
celów psychologii oraz jej subdyscyplin; 

K_W01 

W-02 
zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej 
subdyscyplin; 
student wymienia i zna główne kierunki współczesnej psychologii; 

K_W01 

W_03 

zna najważniejsze psychologiczne koncepcje człowieka; 
posiada rozszerzoną wiedzę na temat personalistycznej koncepcji człowieka 
oraz znaczenia chrześcijaństwa dla rozwoju kultury i społeczeństwa; 

K_W01 

W_04 
posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami 
naukowymi (filozofią, medycyną, socjologią, pedagogiką i in.); 
 

K_W02, K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
potrafi współpracować w grupie, podejmując  aktywne  role w zespole (w 
tym rolę lidera), 

K_U03 

U_02 
potrafi podejmować działania wspierające własny rozwój osobowy i 
zawodowy oraz aktywności na rzecz uczenia się przez całe życie 

K_U09 

U_03 
potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; jest 
otwarty na prawdę samego siebie;  

K-U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_S01 
rozumienia  znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości 
jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia 

K_K02 

K_SO2 
posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich 
kompetencji psychospołecznych, odpowiedzialnego popularyzowania 
wiedzy z zakresu psychologii 

K_K03 

K_S03 
Student jest świadomy potrzeby przestrzegania  etycznego wymiaru 
podejmowanych działań. 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

Treści programowe wykładu: 
1. Psychologia jako nauka oraz kierunki psychologiczne: (1) podejście naukowe i przednaukowe 

w psychologii; psychologia jako nauka przyrodnicza i jako nauka humanistyczna; przedmiot 
psychologii (2) szkoły psychologiczne i czas ich powstania; psychofizyka; behawioryzm, 
psychoanaliza; psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna 
i genetyka zachowania. 
2. Metody badań w psychologii: wywiad: określenie, charakterystyka, techniki prowadzenia 
wywiadu, rodzaje pytań w wywiadzie, język; obserwacja – określenie rodzaje obserwacji, 
techniki obserwacji, testy psychologiczne: definicja, budowa testów psychologicznych, 
rodzaje testów (standaryzowane, projekcyjne); eksperyment: określenie i rodzaje 
eksperymentów, etyczne aspekty prowadzenia badań psychologicznych, Kodeks Etyczny 
Psychologa. 
3. Świadomość – czynności orientacyjne i poznawcze: (1) świadomość: określenie; (2) 
uwaga: określenie, rodzaje, właściwości, czynniki pomagające utrzymaniu i rozwojowi uwagi, 
fizjologiczne uwarunkowania uwagi; (3) spostrzeganie: proces spostrzegania, czynniki 
mające wpływ na spostrzeganie; (4) wyobrażenia: określenie, rodzaje, funkcja wyobraźni w 
czynnościach spostrzegania i myślenia; (5) pamięć: określenie, rodzaje, cechy, teorie 
zapamiętywania, czynniki sprzyjające zapamiętywaniu; (6) myślenie: psychologiczne 
koncepcje myślenia, źródła informacji stanowiących materiał dla procesów myślenia, rodzaje 
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czynności umysłowych i reguł nimi sterujących, myślenie problemowe i fazy rozwoju, wpływ 
emocji i uczuć na myślenie.  
4. Inteligencja – pojęcie, teorie inteligencji, mierzenie inteligencji, rola inteligencji w życiu 
codziennym człowieka. 
5. Psychologia emocji i motywacji: (1) proces emocjonalny; rodzaje emocji; emocje a 
uczucia; źródła emocji i uczuć; wpływ emocji na zachowanie; wpływ procesów 
emocjonalno–motywacyjnych na procesy poznawcze;  
(2) proces motywacyjny; rodzaje motywacji; różnice pomiędzy zachowaniem reaktywnym a 
motywowanym; podstawowe tendencje motywacyjne; różnice pomiędzy popędami a 
potrzebami psychicznymi; klasyfikacja potrzeb wg A. Maslowa i K. Obuchowskiego; konflikt 
motywacyjny: określenie, rodzaje; frustracja: określenie, przyczyny powstania, sposoby 
reagowania na stan frustracji, przegląd mechanizmów obronnych; wpływ motywacji na 
efektywność działania i uczenia się: prawa Roberta Yerkesa i Johna D. Dodsona.  
6. Uczenie się: psychologiczne koncepcje uczenia się; uczenie się metodą warunkowania 
klasycznego i warunkowania instrumentalnego; rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych 
w procesie uczenia się, czynniki wpływające na efektywność uczenia się.  
7. Osobowość – temperament: (1) osoba i osobowość: określenie, główne teorie osobowości 
(teorie: typów, cech, rozwojowe, dynamiki osobowości, „ja” ); struktura osobowości; (2) 
temperament jako element struktury osobowości: określenie, fizjologiczne uwarunkowania; 
typologia temperamentu; charakter człowieka a wychowanie; człowiek jako istota religijna; 
Ontogeneza religijności; kryzys religijny i nawrócenie religijne. 

 

2. Treści programowe ćwiczeń  
Introspekcja jako najstarsza metoda w psychologii; obserwacja – metoda badania 
zachowania jednostki; wywiad i rozmowa kierowana w psychologii; inne metody badań 
psychologicznych (kwestionariusze osobowości, testy i techniki projekcyjne, symulacje 
komputerowe); diagnoza psychologiczna, jej etapy i rodzaje. Procesy sensoryczne i 
percepcyjne; procesy pamięci; elementarne i złożone rodzaje uczenia się; myślenie i 
rozwiązywanie problemów; inteligencja i jej pomiar; przykłady testów inteligencji. 
Subdyscypliny psychologiczne; przykłady problemów psychologicznych i pedagogicznych 

 
 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

W_03 Treści wykładu uzupełnione 
prezentacją multimedialną 

Egzamin pisemny Protokół egzaminacyjny 

UMIEJĘTNOŚCI   

U_01 Wykład konwersatoryjny 
połączony ze studium 
przypadku 

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

U_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

U_03 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Protokół egzaminacyjny z 
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połączony z dyskusją 
dydaktyczną 

weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał 

odpowiedziami 
udzielonymi na tezy do 
przedmiotu. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny, 
pokaz filmu 

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

K_02 Aktywny udział w 
wykładach; własny dyskurs
  
  

Egzamin pisemny 
weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał. 

Protokół egzaminacyjny z 
odpowiedziami 
udzielonymi na uprzednio 
podane tezy do 
przedmiotu 
rozszerzonymi o rzeczową 
argumentację treści z 
własnego dyskursu 

K_03 Wykład konwencjonalny 
połączony z dyskusją 
dydaktyczną 

Egzamin pisemny 
weryfikujący prezentowany 
na wykładzie materiał. 

Protokół egzaminacyjny z 
odpowiedziami 
udzielonymi na tezy do 
przedmiotu 
rozszerzonymi o rzeczową 
argumentację treści z 
własnego dyskursu 

 

 

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenia: 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W01 
K_W02 
K_W03 
K_W05 
 

Słowne przekazywanie 
określonych 
przygotowanej treści do 
zajęć w postaci 
wypowiedzi ciągłej, 
usystematyzowanej, w 
przystępnej formie, 
zgodnej z zasadami logiki. 
Metoda dialogowa w 
połączeniu z rozmową 
sokratyczną. 

Kolokwium pisemne i ustne 
weryfikujące stan 
opanowania materiału. 
Pochwały za aktywny udział 
w zajęciach (za trzykrotne, 
na różnych zajęciach 
samodzielne wypowiedzi 
merytoryczne). 
 
 

Protokoły z kolokwiów 
pozwalające 
zweryfikować stan 
opanowania 
przerobionego materiału. 
Bonusy zostają wpisane 
jako uzupełnienia do listy 
obecności. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U04 
K_U05 
K_U06 

Ćwiczenia praktyczne, 
grupowe/zespołowe w 
różnych rolach (lider, 
sprawozdawca, uczestnik).  

Umiejętności potwierdzone 
w treściach kolokwiów 
(pisemnych i ustnego) 
weryfikujące stan 
opanowania materiału. 
Umiejętności potwierdzone 
bonusami za aktywny udział 
w zajęciach (za trzykrotne, 

Protokoły z kolokwiów 
pozwalające 
zweryfikować stan 
opanowania 
przerobionego materiału. 
Bonusy zostają wpisane 
jako uzupełnienia do listy 
obecności. 
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na różnych zajęciach 
samodzielne wypowiedzi 
merytoryczne dodatek 0,5 
do oceny końcowej). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K02 
K_K03 
K_K08 

Aktywny udział w 
ćwiczeniach/ dyskusja 

Kompetencje są 
potwierdzone w treściach 
kolokwiów (pisemnych i 
ustnego) weryfikujące stan 
opanowania materiału. 
Kompetencje potwierdzone 
są także bonusami za 
aktywny udział w zajęciach 
(za trzykrotne, na różnych 
zajęciach samodzielne 
wypowiedzi merytoryczne 
dodatek 0,5 do oceny 
końcowej). 

Protokoły z kolokwiów 
pozwalające 
zweryfikować stan 
opanowania 
przerobionego materiału. 
Bonusy zostają wpisane 
jako uzupełnienia do listy 
obecności. 

 

I. Kryteria oceny, wagi… 

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy posiada wyczerpującą wiedzę z zakresu 

treści poznanych na wykładzie, bezbłędnie definiuje, porównuje koncepcje zjawiska i 

procesy, klasyfikuje ich rodzaje, wyjaśnia związki i zależności o charakterze korelacyjnym, 

przyczynowo-skutkowym, funkcjonalnym; 

Student otrzymuje ocenę dobrą, gdy posiada dobrą wiedzę z zakresu treści poznanych na 

wykładzie, definiuje, porównuje koncepcje zjawiska i procesy, klasyfikuje ich rodzaje, 

wyjaśnia związki i zależności o charakterze korelacyjnym, przyczynowo-skutkowym, 

funkcjonalnym; 

Student otrzymuje ocenę dostateczną, gdy posiada podstawową wiedzę z zakresu treści 

poznanych na wykładzie, wystarczającą do definiowania, porównywania, koncepcji, zjawisk i 

procesów psychologicznych, klasyfikacji ich rodzajów, wyjaśniania związków i zależności 

między nimi 

Zaliczenie odbywa się w postaci egzaminu końcowego w formie pisemnej Egzamin 

pisemny obejmujący całość wiedzy oczekiwanej (treść prezentowana na wykładach z 

odwołaniami do literatury obowiązkowej oraz materiału przerobionego na ćwiczeniach). 

 

Zakres wiedzy oczekiwanej: Student posiada szczegółową wiedzę na temat ewolucji 

przedmiotu psychologii i wyodrębniania się psychologii jako samodzielnej dziedziny 

nauki; prezentuje starannie koncepcje filozoficzne i psychologiczne mające wpływ na 

kształt współczesnej myśli psychologicznej, posiada swobodę w zakresie analizowania, 

porównywania i syntetyzowania zagadnień w rozwoju myśli psychologicznej; precyzyjnie 

określa podstawowe pojęcia psychologiczne, prawa i prawidłowości, dotyczące głównych 

procesów orientacyjnych regulacyjnych; precyzyjnie identyfikuje wiedzę wygenerowaną 
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teoretycznie oraz empirycznie uwzględniając perspektywę koncepcji psychologicznych 

człowieka. 

 

Ocena bardzo dobra (91-100% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena dobra  (71-90% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena dostateczna (41-70% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena niedostateczna (mniej niż 40% wiedzy oczekiwanej) 

 

Ćwiczenia: 

1. Dwa kolokwia pisemne i jedno ustne sprawdzające poziom opanowania przerobionego 

materiału, traktowanego jako oczekiwanego (na poziomie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych) 

Ocena bardzo dobra (91-100% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena dobra  (71-90% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena dostateczna (41-70% wiedzy oczekiwanej) 

Ocena niedostateczna (mniej niż 40% wiedzy oczekiwanej) 

 

II. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 (15 W i 45 Cw.) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

III. Literatura 
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Zimbardo , P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa, PWN.  
Zimbardo, P., Johnson, R., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWN.  
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