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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin  Semestr  Punkty ECTS 

wykład 15 II 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- zapoznanie studentów z przedmiotem badań psychologii społecznej 

C2 – wprowadzenie w problematykę funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych, 
prawidłowości i zagrożeń życia społecznego  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Rozumie podstawy życia społecznego; ma pogłębioną wiedzę na 
temat funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych 

K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń  
dotyczących życia społecznego oraz ich związku z integralnym 
rozwojem człowieka i ich następstw w kontekście procesów 
wychowawczych 

K_W03 

W_03    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wnikliwie obserwować, rozpoznawać, wyszukiwać i 
przetwarzać informacje dotyczące procesów życia społecznego 
oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną w odniesieniu do 
procesów edukacyjnych i wychowawczych 

K_U02 

U_02   

U_03   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma wrażliwość i otwartość na problemy życia społecznego i w 
kontekście pedagogiki specjalnej 

K_K01 

K_02   

K_03   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Przedmiot psychologii społecznej; 2. Antropologiczne podstawy psychologii społecznej; 3. Człowiek 
a społeczność (kolektywizm, indywidualizm, personalizm); 4. Komunikacja interpersonalna; 5. 
Wpływ społeczny i jego uwarunkowania; 6. Asertywność a relacje społeczne; 7. Rola autorytetu; 8. 
Manipulacja społeczna; 9. Postawy w psychologii społecznej;10.Zachowania prospołeczne i altruizm; 

11. Wpływ społeczny: przejawy i mechanizmy oraz eksperymenty; 12. Wpływ społeczny: techniki 

wpływu społecznego; 13. Zachowania agresywne; 14 Manipulacja przez media. Propaganda; 15. 

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja; 16. Samoocena w psychologii społecznej; 17.Miłość w 

psychologii społecznej 

 

 

 

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 problemowy Egzamin pisemny Wypełniony test/protokół 

W_02 zajęcia z prezentacją 
multimedialną 

kolokwium Notatki/protokół 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny Obserwacja  notatki 
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U_02 analiza tekstu/praca z 
tekstem, metoda 
projektowa 

 Ocena prezentacji notatki 

U_…. dyskusja Obserwacja postawy 
studenta 

notatki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja notatki 

K_02 praca w grupach, dyskusja, 
metoda projektowa 

Obserwacja  notatki 

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

W - student nie zna terminów związanych z przedmiotem wykładu 

U - student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi badawczych koniecznych do analizy 

sytuacji społecznych 

K - student nie umie korzystać z psychologicznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania człowieka wśród 

innych ludzi 

Ocena dostateczna 

W - student zna wybrane terminy związane z przedmiotem wykładu 

U - student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze konieczne do analizy sytuacji 

społecznych 

K - student potrafi korzystać z wiedzy wypracowanej na gruncie psychologii społecznej , ale nie 

potrafi skutecznie jej zastosować w konkretnej sytuacji społecznej 

Ocena dobra 

W - student zna większość terminów związanych z przedmiotem wykładu 

U- student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze konieczne do analizy sytuacji 

społecznej i jej wpływu na człowieka 

K- student rozumie potrzebę organizowania warsztatu pracy własnej, ale nie potrafi dobrze kierować 

zespołem  

Ocena bardzo dobra 

W- student zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem wykładu 

U- student potrafi zastosować poznane narzędzia badawcze konieczne do analizy sytuacji społecznej, 

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się z profesjonalistami innych dziedzin 

K- student potrafi zorganizować własny warsztat pracy oraz zespołu, świadomie kieruje się normą 

personalistyczną w pracy z ludźmi 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997; Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 
1994;  
Wojciszke B., Psychologia społeczna, Warszawa 2011 

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000. 

 

Literatura uzupełniająca 

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002;  
Dolińska D., Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005;  
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000 
Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999 

 

 

 

 


