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Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań psychologii społecznej. Zdobyta wiedza z metodyki i metodologii powinna pozwolić
studentowi na teoretyczną prezentację problemu oraz sporządzenie raportu z badań.

WIEDZA
K_W04 student posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych z zakresu psychologii społecznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Uczestnik będzie potrafił sformułować problem oraz hipotezy badawcze.
K_U03 Będzie umiał korzystać z literatury przedmiotu oraz dokonać jej selekcji pod względem merytorycznym. 
K_U04 Nabędzie umiejętności prezentacji własnego projektu badawczego i dyskusji nad nim.  

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

Podstawą oceny jest:
- sformułowanie przez studenta problemu badawczego i hipotez badawczych 
- zebranie literatury będącej podstawą do napisania pracy empirycznej
- napisanie wprowadzenia teoretycznego do pracy empirycznej 

 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:

1. Planowanie badań
2. Ogólne zasady pisania tekstu naukowego
3. Struktura pracy empirycznej z psychologii
4. Sformułowanie problemu badawczego i hipotez
5. Wprowadzenie teoretyczne
6. Dobór metod badawczych
7. Dobór grupy
 

 Treści programowe przedmiotu:

dr Rafał BartczukProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 520457

Forma zaliczenia:
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