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Wydział Nauk Społecznych

Instytut Psychologii

2 30

Język polski

C1 - wprowadzenie w metodologię pracy naukowej
C2 - zaplanowanie i samodzielne wykonanie projektu badawczego
C3 - napisanie i zredagowanie pracy magisterskiej
C4 - pogłebiona znajomość psychologii międzykulturowej w wybranym obszarze problemowym

W1 - Zdolność do samodzielnego myślenia i motywacja do wykonania badań
W2 - Elementarna znajomość statystyki
W3 - Umiejętność wyszukiwania literatury i czytania jej w języku angielskim

WIEDZA
 1. Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii osobowości pozwaląjącą zaplanować badania napisać i zredagować tekst naukowy K_W01, K_W09
 2. Posiada wiedzę z zakresu metodologii badan psychologicznych pozwalająca na prawidłową realizację badań oraz opracowanie wyników
zgodnie z regułami sztuki K_W04

 UMIEJĘTNOŚCI
 1. Posiada zdolność samodzielnego wyszukiwania i studiowania tekstów naukowych K_U04, K_U10 
 2. Posiada umiejętność planowania i poprawnej realizacji badań oraz interpretacji wyników K_U01, K_U05, K_U09 
 3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu naukowego K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
 1. Potrafi krytycznie ocenić wartość badań zarówno własnych jak i cudzych K_K07
 2. Potrafi dyskutować w grupie problemy z zakresu psychologii osobowości oraz kwestie metodologiczne K_K08 
 3. Rozumie i stosuje się do etycznych standardów badań psychologicznych oraz prezentacji wiedzy i wyników badań K_K02.

Konwersatorium
Prezentacje mówione lub multimedialne
Dyskusje

angażowanie się w poszczególne etapy projektu badawczego

Artykuły z baz danych EBSCO i innych baz dostępnych w zasobach KUL.

 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:

 Literatura:

 Informacje ogólne:

1. Wyszukiwanie i czytanie literatury naukowej
2. Wybór zakresu tematycznego projektu
3. Stawianie problemów badawczych i hipotez
4. Zapoznanie się ze strukturą pracy
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