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C1. Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu formułowania problemów badawczych i hipotez oraz prowadzenia badań empirycznych w
 wybranych obszarach psychologii osobowości.

C2. Nabycie umiejętności prowadzenia naukowego dyskursu respektującego w wysokim stopniu standardy metodologiczne (obowiązujące
 obecnie w psychologii) w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu. 

C3. Wykształcenie warsztatu badawczego polegającego na kompleksowym przygotowaniu i realizacji własnego projektu badawczego z zakresu
psychologii osobowości.

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i metodologii badań psychologicznych, umiejętność korzystania z tekstów naukowych,
umiejętność pracy zespołowej, ciekawość badawcza.

 WIEDZA 
 W1. Student odznacza się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą z zakresu metodologii psychologii osobowości. K_W01 

W2. Student rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii osobowości; posiada wiedzę na temat
 projektowania i prowadzenia badań empirycznych. K_W04 

 W3. Student zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych. K_W15 
 

 UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania

 ludzkich zachowań. K_U01 
U2. Student ściśle przestrzega powszechnie przyjętych w psychologii norm i zasad etycznych dotyczących projektowania i realizacji procesu

 badawczego; trafnie planuje działania pomocowe; dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań. K_U11 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student ma świadomość potrzeby ciągłego uczenia się – zdobywania wiedzy oraz rozwoju własnych właściwości osobowościowych.

 K_K01 
K4. Student chętnie zabiega o możliwość współpracy z profesjonalistami. K_K10

 Prezentacje multimedialne, dyskusja, krytyczna analiza tekstu, praca w grupach metodą projektów
 
 
 
 

 Uczestnictwo w zajęciach
 Aktywny udział w dyskusji 

 Przeprowadzenie badań
 Statystyczna analiza danych

 Przygotowanie tekstu naukowego o strukturze rekomendowanej przez APA

 Rok akademicki:

 Organizator:
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 Literatura:

 1. Realizacja badań własnych zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. 
 2. Struktura tekstu naukowego. 
 3. Statystyczna analiza danych 

4. Sporządzenie tekstu naukowego zgodnie ze standardami APA
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