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Język polski

Ćwiczenie umiejętności w obszarze prowadzenia, kodowania, opisywania i interpretowania wyników przeprowadzonych badań empirycznych.

Student powinien mieć zebraną literaturę, sformułowany problem badawczy i hipotezy.

WIEDZA
K_W01 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; 
K_W02 posiada wiedzę na temat projektowania, prowadzenia i interpretacji wyników badań empirycznych w psychologii

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Uczestnik zdobędzie umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia oraz analizy uzyskanych wyników badań psychologicznych. 
K_U02 Nabędzie umiejętność prezentacji wyników swoich badań.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student rozwinie umiejętność krytycznego spojrzenia na prowadzone badania w obszarze psychologii społecznej oraz będzie otwarty na
różne ujęcia stosowane w tym obszarze.   

1. Prezentacja multimedialna
2. Dyskusja w grupach
3. Prezentacje problemów badawczych przez studentów

Przygotowanie pisemnej pracy empirycznej

Brzeziński, J., (2000). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W:  J. Strelau (red), Psychologia (t. 1, 333-389). Gdańsk: GWP.
Forshaw, M. (2008). Your undergraduate psychology project: A BPS Guide. UK, Oxford: BPS Blackwell.
Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie
reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.
Nęcka, E., & Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Universitas.  
Dąbrowska-Piber, K., Cypryańska, M., & Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu z zakresu psychologii. Warszawa:
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