
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Psychologia - konwersatorium 

CEL PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychologią: komunikacja 

interpersonalna, konflikty i metody ich rozwiązywania, sylwetka rozwojowa dziecka w wieku 

szkolnym, problem dysleksji rozwojowej, adolescencja a nauka szkolna. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

 

Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii – podstawowe pojęcia. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Zna podstawowe pojęcia związane z komunikacją inteprersonalną, konfliktami i metodami ich 
rozwiązywania, psychologią rozwojową wieku szkolnego i adolescencji, dysleksją rozwojową 
 
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego 
K_K03 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
K_K05 potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i 
kulturalne. 
K_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie 
realizacji stawianych sobie zadań 
K_K07rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka 
angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 
K_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do 
rozwiązywania problemów w życiu zawodowym 
 

K_U08 potrafi autonomicznie podejmować działania zmierzające do rozwijania zdolności i 
kierowania własną karierą zawodową 
K_U09 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Angielska 
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie 
kierunku Filologia Angielska w nietypowych sytuacjach profesjonalnych 
K_U11 wykazuje zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku 
Filologia Angielska a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych 
K_U16 potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych w różnych formach i w 
różnych mediach 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  

 1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej. 4 

2.  Konflikty i metody ich rozwiązywania.  3 

3. Sylwetka rozwojowa dziecka. 4 



4. Problem dysleksji rozwojowej.  2 

5. Adolescencja a nauka szkolna.  2 

1Oddanie prac zaliczeniowych. Wpisy. 1 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
15 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Mini-wykład, wykład ilustrowany, praca w grupie 

 

SPOSOBY OCENY  

- aktywność na zajęciach (40%) 

- praca pisemna (60%) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Wybranie i przeczytanie dowolnej lektury związanej z psychologią 30 

Przygotowanie eseju na podstawie wybranej lektury 30 

  

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 

2. Brzezińska A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna 
psychologia rozwojowa. Gdańsk: GW 

3. Sęk H. (2005). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar 

4. Zimbardo, P.G, Johnson, R.L, McCann, V (2010). Psychologia. Kluczowe 
koncepcje. Tom 1-5. Warszawa: PWN 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Dr Lidia Wiśniewska, lidiaw@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza Brak 

Student zna 

podstawowe 

pojęcia 

Student zna 

większości treści, 

niewielki błędy 

Student zna treści 

prezentowane na 

zajęciach, 

swobodnie się 

nimi posługuje 

Efekt 

Umiejętności 
brak 

Opisane 

umiejętności 

słabe  

Dobre 

umiejętności 
Bardzo dobre 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

niskie Przeciętne Dobre Bardzo dobre 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Co drugi zjazd w godzinach 16:30 – 17:30 

 



 

 

 


