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C1 - opracowanie projektów badań empirycznych z zakresu społecznej psychologii osobowości, realizujących skoncentrowaną na osobie
perspektywę badawczą (person-centered) - zorientowanych na realizację celów teoretycznych oraz aplikacyjnych
C2 - pogłębienie wiedzy w wybranym obszarze problemowym z ww. zakresu

1. znajomość metodologii psychologii
2. wiedza z zakresu "Statystyki  opisowej" - równoległe uczestnictwo w zajęciach "Metody statystyczne"
3. zainteresowanie problematyką charakteru, dojrzałości  funkcjonowania w relacjach z innymi 
4. rzetelność i odpowiedzialność (zaangażowanie, gotowość do pracy i terminowej realizacji ustalonych wspólnie zadań), ciekawość badawcza,
kreatywność 
5.  kryterium dodatkowe: dobra średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów

WIEDZA
W1. Student wie jak projektować i prowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii, uwzględniając specyfikę podejścia skoncentrowanego na
osobie (KW_04)
W2. Student wymienia podstawowe założenia skoncentrowanej na osobie perspektywy badawczej (KW_01)
W3. Student zna wymagania merytoryczne, formalne i etyczne, dotyczące prac naukowych, w szczególności proseminaryjnych i magisterskich, z
psychologii (KW_04; KW_15)
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student umie korzystać z literatury przedmiotu, dokonać jej selekcji pod względem merytorycznym (K_U04) 
U1. Student formułuje i uzasadnia problem i hipotezy badawcze oraz dobiera metody adekwatne do  specyfiki badanych osób i przedmiotu badania
(K_U09)
U3. Student prezentuje własny projekt badawczy oraz potrafi prowadzić o nim dyskusje, wykorzystując psychologiczną terminologię, integrując
wiedzę z różnych ujęć i koncepcji psychologicznych (K_U03)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student wykazuje krytyczną postawę wobec badań prowadzonych w obszarze psychologii realizującej perspektywę skoncentrowaną na
osobie, stosowanych metod badawczych w psychologii, różnych stanowisk teoretycznych i praktyk psychologicznych (K_K07)

dyskusja, prezentacja, praca grupowa, analiza recenzowanych prac naukowych
Przygotowanie projektu wiąże się z następującymi formami aktywności Studentów w ramach grupy warsztatowej:
 prezentowanie kolejnych wersji projektu w trakcie jego dopracowywania,
 dyskusje na forum grupy mające na celu rozwiązanie szczegółowych problemów dotyczących poszczególnych projektów,
 konsultacje merytoryczne z osobą prowadzącą zajęcia.
Warsztat służy nabywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności dot. projektowania naukowych badań w obszarze psychologii.

Zaliczenie
obecność  na zajęciach, przygotowanie projektu badań własnych w formie pracy proseminaryjnej
bardzo dobry: analiza literatury, sformułowanie problemu badawczego, napisanie części teoretycznej wraz ze wstępną oceną wartości projektu z
perspektywy realizacji celów praktycznych, teoretycznych, możliwości realizowania zasad etycznych) oraz pierwszej części metodologicznej
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pracy 
dobry: analiza literatury, sformułowanie problemu badawczego, niepełne przygotowanie części teoretycznej i wstępnej części metodologicznej
pracy (w szczególności np. niepełne uzasadnienie problemu pracy)
dostateczny: analiza literatury, sformułowanie problemu badawczego - skrócony opis projektu badań własnych (wyjasnienie kluczowych pojęć,
aktualny stan badań, problem, hipotezy) 
Brak zaliczenia:
nieobecności,  brak przygotowania projektu badań własnych w formie pracy proseminaryjnej, plagiat
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 Literatura:

Część A warsztatów. Prezentacja wymagań stawianych pracom naukowym, w tym pracom proseminaryjnym oraz magisterskim: 
- wymagania merytoryczne 
- wymagania formalne 
- standardy etyczne 

Część B. Praca nad projektami.
Poszczególne projekty opracowywane są indywidualnie lub w małych 2-3 osobowych grupach. Przygotowanie każdego z projektów obejmuje
następujące po sobie kolejno zadania:
1. referowanie na forum grupy warsztatowej aktualnego stanu badań w danym obszarze, celem przeprowadzenia dyskusji, zmierzającej do
sformułowania hipotez badawczych,
2. sformułowanie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem na podstawie przeglądu literatury przedmiotu,
3. analiza specyfiki grupy badanych osób 
4. dobór metod badawczych i / lub opracowanie własnej metody adekwatnych do badanych osób oraz przedmiotu badania
5. opracowanie procedury przeprowadzenia badania, dopasowanej do danego projektu,
6. zaprojektowanie sposobu analizy zebranych danym empirycznych,
7. dobór metod statystycznych i wybór specjalistycznego oprogramowania,
8.     opracowanie sposobu realizacji badań
9.  indywidualne opracowanie oraz dyskusja grupowa nad możliwościami o ograniczeniami zaproponowanego projektu (ocena wartości projektu z
perspektywy realizacji celów praktycznych, teoretycznych, możliwości respektowania zasad etycznych).

 Treści programowe przedmiotu:
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