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Język polski

 C1 – przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych i metodologicznych związanych z pomiarem inteligencji.
C2 - nabycie wiedzy na temat narzędzi – testów inteligencji i innych metod oceny poziomu umysłowego i powiązanych funkcji, ich struktury,

 wartości diagnostycznej i prognostycznej, możliwości interpretacji i ograniczeń.
C3 – uwrażliwienie na problemy natury etycznej związane z badaniem testami inteligencji, wymogami badań testowych, kwestie związane z
przekazywaniem informacji uzyskanych w procesie diagnostycznym.

 W1- zaliczenie przewidywanych w kursie przedmiotów, w tym z psychologii rozwojowej
W2- zainteresowanie problematyką diagnozy psychologicznej, motywacja do poszerzenia wiedzy i kompetencji w zakresie tej dyscypliny.

 WIEDZA
W_01; W_07; W_08; W_14 - Student/ka posiada wiedzę na temat złożonej natury inteligencji, zna istotę zasadniczych debat, które miały miejsce w

 historii badań nad inteligencją, zna historię rozwoju testów inteligencji oraz jej związek z aktualną praktyką jej pomiaru;
W_04; W_08; W_09; W_14 - Student/ka dysponuje wiedzą na temat różnych podejść w zakresie rozumienia i pomiaru inteligencji, na temat
diagnozy, jej funkcji i koniecznych elementów oraz profesjonalnych kompetencji diagnostycznych; posiada też wiedzę na temat sposobu

 posługiwania się testem, obliczania wyników i ich interpretacji.
 

 UMIEJĘTNOŚCI
 U_08 - Student/ka ma posiada umiejętności potrzebne w zakresie stosowania testów grupowych inteligencji;

 U_11 - Student/ka stosuje się do zasad i norm etycznych w procesie diagnostycznym.
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_02; K_06; K_10 - Student/ka zna i stosuje się do zasad etycznych w opracowaniu raportu z badań oraz przekazywaniu uzyskanych informacji

 zainteresowanym podmiotem, ma świadomość społecznych konsekwencji pomiaru i orzekania o inteligencji człowieka;
K_07 - Student/ka potrafi zaplanować i przeprowadzić postępowanie diagnostyczne pozwalające ocenić poziom inteligencji ogólnej dzieci ,

 młodzieży i dorosłych.

Wykład klasyczny; konwersatoryjny.

 Ocena niedostateczna
 - Student/ka nie uzyskał/a 50% z testowego egzaminu pisemnego (jednokrotnego wyboru)

(W) – Student/ka nie posiada wiedzy z zakresu diagnostyki inteligencji, podstaw teoretycznych i metodologicznych związanych z badaniem
 inteligencji jak też nie dysponuje wiedzą na temat prezentowanych testów. 

(U) – Student/ka nie posiada umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia procesu diagnostycznego odpowiednio dobranym zestawem testów,
 nie potrafi posługiwać się prezentowanymi narzędziami oceny poziomu umysłowego. 

(K) - Student(ka) nie operuje w sposób krytyczny wiedzą z diagnostyki inteligencji, nie potrafi zastosować wiedzy w konkretnym przypadku, jak
 też zaplanować i przeprowadzić postępowania diagnostycznego zgodnie z zasadami etyki zawodowej psychologa.

 
 Ocena dostateczna

 Rok akademicki:

 Organizator:

Liczba godzin tydzień /  semestr:

 Jezyk wykładowy:

 Cele przedmiotu:

 Wymagania wstępne:

 Efekty kształcenia dla przedmiotu:

 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Informacje ogólne:

dr Ewa SokołowskaProwadzący:

/

 Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok II - Semestr 4

3

Egzamin

 ETAP: Semestr letni

 ID zajęć: 509489

Forma zaliczenia:
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 - Student/ka uzyskał/a 60% z testowego egzaminu pisemnego (jednokrotnego wyboru)
(W) – Student/ka posiada elementarną wiedzę z zakresu diagnostyki inteligencji, podstaw teoretycznych i metodologicznych związanych z

 badaniem inteligencji prezentowanych testów. 
(U) – Student/ka posiada niektóre umiejętności niezbędne do przeprowadzenia procesu diagnostycznego odpowiednio dobranym zestawem

 testów, potrafi posługiwać się niektórymi narzędziami oceny poziomu umysłowego. 
(K) – Student/ka w sposób mało krytyczny posługuje się wiedzą z zakresu diagnostyki inteligencji, posiada elementarne kompetencje w celu

 zaplanowania i przeprowadzenia postępowania diagnostycznego, ma elementarną wrażliwość i świadomość zasad etyki zawodowej psychologa.
 

 Ocena dobra
 - Student/ka uzyskał/a 80% z testowego egzaminu pisemnego (jednokrotnego wyboru)

(W) – Student/ka posiada dość duży zasób wiedzy w zakresie diagnostyki inteligencji, podstaw teoretycznych i metodologicznych związanych z
 badaniem inteligencji za pomocą prezentowanych testów. 

(U) – Student/ka posiada spore umiejętności niezbędne do przeprowadzenia procesu diagnostycznego, potrafi dokonać doboru właściwych metod
 badania, potrafi dobrze posługiwać się narzędziami oceny poziomu umysłowego. 

(K) – Student/ka potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne, umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce, posiada wystarczające
kompetencje do przeprowadzenia postępowania diagnostycznego, ma znaczną wrażliwość i świadomość norm i zasad etyki zawodowej

 psychologa.
 

 Ocena bardzo dobra
 - Student/ka uzyskał/a 95% z testowego egzaminu pisemnego (jednokrotnego wyboru)

(W)– Student/ka posiada szeroką wiedzę z zakresu diagnostyki inteligencji, podstaw teoretycznych i metodologicznych związanych z badaniem
inteligencji i innych funkcji, jak też dysponuje wiedzą na temat prezentowanych testów, ich podstaw teoretycznych, budowy, sposobu badania,

 oceny i interpretacji wyników. 
(U) – Student/ka posiada umiejętności niezbędne do przeprowadzenia procesu diagnostycznego odpowiednio dobranym zestawem testów, potrafi

 właściwie posługiwać się prezentowanymi narzędziami oceny poziomu umysłowego. 
(K) – Student/ka w sposób krytyczny operuje wiedzą z diagnostyki inteligencji, potrafi zastosować tą wiedzę w konkretnym przypadku, jak też

 zaplanować i przeprowadzić postępowania diagnostyczne zgodnie z wymogami i zasadami etyki zawodowej psychologa

1. Wytyczne dotyczące stosowania testów psychologicznych. Standardy etyczne w procesie badania inteligencji. Definicje testu
psychologicznego. Wymogi psychometryczne stawiane testom psychologicznym (obiektywność, standaryzacja, normalizacja, rzetelność,
trafność).Szczegółowe omówienie kryteriów dobroci testu psychologicznego (obiektywność, standaryzacja, normalizacja, rzetelność, trafność).
Adaptacja kulturowa testu. Kryteria doboru testu. Rodzaje testów psychologicznych. Kompetencje diagnostyczne. Kategorie testów opracowane

 przez Komisję ds. Testów przy PTP
2. Potoczne versus naukowe rozumienie inteligencji. Rozwój rozumienia inteligencji – perspektywa historyczna. Definicje inteligencji. Czynnikowe
teorie inteligencji – modele czynników hierarchicznych (Dwuczynnikowa teoria zdolności Ch. Spearmana; Hierarchiczna struktura inteligencji wg

 Ph. Vernona; Triadowa teoria struktury zdolności R. Cattella i J. Horna; Trójwarstwowa struktura inteligencji wg J. Carrolla). 
3. Czynnikowe teorie inteligencji – modele czynników równorzędnych (Teoria podstawowych zdolności umysłowych L. Thurstone’a; Model
struktury intelektu wg J. Guilforda; Teoria wielu różnych inteligencji H. Gardnera). Ku integracji czynnikowych teorii inteligencji – propozycja Kevina

 McGrew
4. Poznawcze teorie inteligencji (Triarchiczna teoria inteligencji R. Sternberga; Formalna teoria inteligencji E. Nęcki; Werbalno-percepcyjno-rotacyjny
model inteligencji Johnson i Boucharda).Inne teorie inteligencji (biologiczne teorie inteligencji; inteligencja społeczna, emocjonalna, praktyczna,

 wieloraka)
5. Pomiar inteligencji – rozumienie ilorazu inteligencji. Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej (upośledzenia umysłowego) i dojrzałości

 społecznej (przystosowania społecznego) – definicje, kryteria, typy. 
6. Skale do badania przystosowania społecznego (dojrzałości społecznej) – rodzaje, podstawy teoretyczne, opis narzędzi, możliwości

 diagnostyczne, właściwości psychometryczne
 7. Rodzaje testów inteligencji – perspektywa historyczna. Kryteria podziału skal inteligencji. 

8. Specyfika pomiaru inteligencji dzieci. Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) – podstawy teoretyczne, opis, struktura, próba normalizacyjna; wyniki
 w DSR a zmienne demograficzne; właściwości psychometryczne skali; procedura badania; ocena i interpretacja wyników 

 9. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5). 
10. Skale Wechslerowskie – rys historyczny. Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci (WISC-R) – podstawy teoretyczne, opis, struktura
(podskale), właściwości psychometryczne skali; procedura badania; ocena i interpretacja wyników. WISC-V – kategorie testu WISC-V; Iloraz
Inteligencji w Skali Pełnej – FSIQ, Polska adaptacja, szerokie zastosowanie. Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R-PL) – podstawy

 teoretyczne, opis, struktura (podskale), właściwości psychometryczne skali; procedura badania; ocena i interpretacja wyników 
11. Testy grupowe inteligencji i ocena ich przydatności do diagnozy sfery kognitywnej (Testy Matryc Ravena – podstawy teoretyczne, rodzaje,
opis, właściwości psychometryczne narzędzia; procedura badania; ocena i interpretacja wyników;  Baterie Testów APIS - podstawy teoretyczne,

 rodzaje, opis, właściwości psychometryczne narzędzia; procedura badania; ocena i interpretacja wyników)
12. Specyfika procesu diagnozowania sfery kognitywnej dzieci niepełnosprawnych – skale niewerbalne do badania dzieci /osób
niepełnosprawnych (Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia; Skala Inteligencji Leitera; Test Rysunku Postaci Ludzkiej Goodenough-Harris,
Bezsłowny Test Inteligencji Snijders-Oomen SON) - podstawy teoretyczne, opis, właściwości psychometryczne narzędzi; procedura badania;

 ocena i interpretacja wyników
13. Nowe metody pomiaru inteligencji: Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella CFT 1-R, CFT 3, CFT 20-R, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS, IDS-P;

 Treści programowe przedmiotu:
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 inteligencji. Funkcjonalne znaczenie inteligencji
15. Kontrowersje i konsekwencje społeczne dotyczące testów inteligencji.Znaczenie inteligencji w różnych obszarach psychospołecznego
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