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 WIEDZA
Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą specyfiki badań prowadzonych na gruncie psychologii klinicznej; charakteryzuje

 poszczególne etapy konstruowania koncepcji badań empirycznych w psychologii klinicznej (K_W04)
 UMIEJĘTNOŚCI

 1. Student potrafi sformułować i uzasadnić podejmowany problem badawczy w oparciu o prawidłowy dobór i wykorzystanie źródeł K_U04, K_U09
 2. Student dobiera adekwatne metody badawcze, grupę badaną, procedury badań K_U08, K_U09

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
 1. Rozumie konieczność i wagę przestrzegania zasad etycznych w kontekście psychologicznych badań w grupach klinicznych K_K05

2. Odznacza się odpowiedzialnością za własne działania w ramach prowadzonych badań oraz dbałością o dobro osób badanych (uwzględniając
 specyfikę grupy klinicznej) K_K06, K_K07

analiza tekstów, dyskusja, analiza poszczególnych etapów własnych prac

 Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna i nie rozumie specyfiki badań prowadzonych na gruncie psychologii klinicznej; nie potrafi scharakteryzować większości

 etapów konstruowania koncepcji badań empirycznych w psychologii klinicznej.
(U) - Student nie potrafi właściwie sformułować i uzasadnić problemu badawczego oraz adekwatnie dobrać metody badawczej, badanej grupy i

 procedury badań. 
(K) – Student nie rozumie konieczności i wagi przestrzegania zasad etycznych w kontekście psychologicznych badań w grupach klinicznych; nie
odznacza się odpowiedzialnością za własne działania w ramach prowadzonych badań oraz dbałością o dobro osób badanych (uwzględniając

 specyfikę grupy klinicznej) 
 Ocena dostateczna

(W) - Student w niewielkim stopniu zna i rozumie specyfikę badań prowadzonych na gruncie psychologii klinicznej; charakteryzuje tylko niektóre
 etapy konstruowania koncepcji badań empirycznych w psychologii klinicznej.

(U) - Student właściwie formułuje problem badawczy i podaje jego uzasadnienie, ale nie dobiera odpowiednich metod, grupy i procedur
 badawczych.

(K) – Student rozumie konieczność i wagę przestrzegania zasad etycznych w kontekście psychologicznych badań w grupach klinicznych, ale nie
odznacza się odpowiedzialnością za własne działania w ramach prowadzonych badań oraz dbałością o dobro osób badanych (uwzględniając

 specyfikę grupy klinicznej).
 Ocena dobra

(W) - Student zna i rozumie specyfikę badań prowadzonych na gruncie psychologii klinicznej; zna i charakteryzuje większość etapów
 konstruowania koncepcji badań empirycznych w psychologii klinicznej.

 (U) - Student właściwie formułuje problem badawczy i podaje jego uzasadnienie, a także dobiera adekwatne metody, grupy i procedury badawcze.
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(K) - Student rozumie konieczność i wagę przestrzegania zasad etycznych w kontekście psychologicznych badań w grupach klinicznych oraz
odznacza się odpowiedzialnością za własne działania w ramach prowadzonych badań oraz dbałością o dobro osób badanych (uwzględniając

 specyfikę grupy klinicznej).
 Ocena bardzo dobra

(W) - Student zna i rozumie specyfikę badań prowadzonych na gruncie psychologii klinicznej; zna i charakteryzuje wszystkie etapy konstruowania
 koncepcji badań empirycznych w psychologii klinicznej.

(U) - Student właściwie formułuje problem badawczy i jego uzasadnienie, dobiera odpowiednie metody, grupy i procedury badawcze, a także
 przygotowuje klarowny i uporządkowany opis koncepcji projektowanych badań.

(K) - Student rozumie konieczność i wagę przestrzegania zasad etycznych w kontekście psychologicznych badań w grupach klinicznych oraz
odznacza się odpowiedzialnością za własne działania w ramach prowadzonych badań oraz dbałością o dobro osób badanych (uwzględniając

 specyfikę grupy klinicznej).
 

 Na zaliczenie wymagane są (łącznie):
1) Obecność. Każda nieobecność musi być odpracowana, przy czym możliwe jest odpracowanie maksymalnie dwóch nieobecności niezależnie
od ich przyczyny; tym samym trzecia nieobecność skutkuje brakiem zaliczenia z zajęć. Odrobienie zajęć jest możliwe wyłącznie w terminie
maksymalnie trzech tygodni od nieobecności (tygodni liczonych z wyłączeniem tych bez zajęć dydaktycznych). Proszę rozważnie zarządzać

 nieobecnościami. 
 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uważne przeczytanie lektury lub wykonanie określonego zadania (o ile takie były zadane);

 2) Wykonanie zadań zgodnie z harmonogramem przygotowania projektu badań;
 3) Czynny udział we wszystkich ćwiczeniach w trakcie zajęć;

4) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej oddawanej na ostatnich zajęciach; praca pisemna będzie przygotowywana etapami przez cały
 semestr; ze względu na etapowe przygotowywanie pracy końcowej – nie ma możliwości jej poprawienia 
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 Literatura przedmiotu adekwatna do projektowanych badań.
 

 Literatura uzupełniająca:
 Brzeziński J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska S., Brzezicka A. (red.), (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach
 z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

 Literatura:

 1. Projekt badań empirycznych – aspekty formalne i zawartość merytoryczna. 
2. Literatura naukowa – sposoby przeszukiwania literatury przedmiotu; zasady zapisu bibliograficznego, zasady cytowania w tekście zgodnie z

 wytycznymi APA. Rodzaje plagiatu, możliwe konsekwencje. 
 3. Wprowadzenie teoretyczne.

 4. Sformułowanie problemu badawczego oraz hipotez badawczych na podstawie przeglądu literatury przedmiotu.
 4. Dobór metod badawczych.

 5. Opracowanie procedury przeprowadzenia badania adekwatnej do danego projektu.
 6. Zaprojektowanie sposobu analizy zebranych danych empirycznych.

 7. Dobór metod statystycznych.
8. Dobór grupy badawczej i opracowanie sposobu realizacji badań.

 Treści programowe przedmiotu:


