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Język polski

 C1 - przygotowanie do realizacji projektu badawczego
 C2 - zaplanowanie rojektu badawczego

 C3 - redakcja pracy magisterskiej
C4 - poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii religii i duchowosci

 W1 - zainteresowanie problematyką psychologii religii i duchowości
 W2 - znajomość podstaw analizy danych

W3 - znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych

 WIEDZA 
 1. Student posiada wiedzę z zakresu psychologii religii umożliwiającą zaplanowanie badań i zredagowanie pracy magisterskiej, K_W01, K_W09

2. Student dysponuje wiedzą dotyczącą metodologii badań psychologicznych umożliwiającą zrealizowanie projektu badawczego, opisanie i
 interpretację wyników badań K_W04

 
 UMIEJĘTNOŚCI

1. Student posiada umiejętnośc poszukiwania literatury, korzystania ze źródeł, baz danych (np. EBSCO), potrafi poprawnie cytować i powolywać
 się na innych autorów, K_U04, K_U10

 2. Studen posiada umiejętność panowania badań, realizacji badań, interpretacji wyników, K_U01, K_U05, K_U09
 3. Student posiada umiejętność zredagowania pracy dyplomowej K_U14  

 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

 1. Student potrafi dyskutować w grupie na tematy dotyczące psychologii religii iduchowości oraz metodologii badań psychologicznych K_K08
2. Student kieruje się zasadami etyki w planowaniu i prowadzeniu badań K_K02

 Dyskusja
 Metody warsztatowe

 Prezentacje multimedialne
Praca w małych grupach

Istotny postęp w realizacji projektu - w zakresie zbierania literatury, wiedzy na temat badanego zjawiska, wyników dotychczasowych badań
empirycznych, sformułowany i zatwierdzony temat pracy, opracowana koncepcja pracy i częściowe opracowanie zagadnień teoretycznych/

 metodologicznych
 Niezaliczone: 

Brak postępów w zakresie przygotowania do realizacji projektu badawczego - brak wiedzy na temat danego zjawiska, nieznajomość literatury,
brak znajomości dotychczasowych wyników badań, brak tematu pracy i koncepcji badań.

 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. Formalne i etyczne wymogi stawiane pracom dyplomowym 
 2. Dyskusja i opracowanie projektów badawczych w zakresie następujących kwestii: 

 Treści programowe przedmiotu:

dr hab. Beata ZarzyckaProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 511991

Forma zaliczenia:
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 Literatura:

 - kontekst teoretyczny, wybrane teorie psychologiczne 
 - formułowanie tematu pracy, problemu i stawianie hipotez badawczych 

 - opracowanie procedury badawczej, dobór narzędzi i grupy do weryfikacji hipotez 
 - opracowywanie i prezentacja rezultatów badań 

 - interpretacja i dyskusja wyników badań 
 - krytyczna ocena wartości projektu 

 - etyczne aspekty badań 
 3. Struktura pracy dyplomowej, sposoby prezentacji projektu badawczego, redakcja pracy magisterskiej. 

 
 Realizowane tematy dotyczą następujących zagadnień: 

 1. Psychologiczne uwarunkowania modlitwy
 2. Funkcje modlitwy w zakresie zdrowia i dobrostanu 

 3. Funkcje modlitwy w obszarze życia małżeńskiego i rodzinnego
4. Nowe pomysły badawcze wynikające z zainteresowania uczestników seminarium 


