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Cel zajęć: Zapoznanie z metodologią obowiązującą przy pisaniu prac dyplomowych. Ćwiczenie umiejętności w zakresie prowadzenia badań
naukowych, interpretacji psychologicznej wyników badań.Ponadto celem jest nabycie umiejętności w zakresie, planowania badań, stawiania
problemu naukowego, formułowanie hipotez, doboru metod badawczych, prowadzenia badań naukowych, analizy i interpretacji wyników, a w
końcu przygotowanie pracy magisterskiej

zainteresowanie psychologią społeczną lub psychologią religii

WIEDZA Student posiada wiedzę o metodologii pisania pracy dyplomowej. Ma wiedzę co do struktury pracy dyplomowej. Potrafi zredagować
część teoretyczną, sformułować problem i wysunąć hipotezy. Ma wiedzę jak prowadzi się badania nomotetyczne w psychologii. Ma wiedzę jak

 opisać i zinterpretować wyniki badań własnych. Prawidłowo wyciąga wnioski i odnosi je do badań już istniejących.
 UMIEJĘTNOŚCI

Student umie zaprojektować badania psychologiczne. Ma umiejętność wyszukiwania literatury fachowej w różnych źródłach. Potrafi analizować i
 rozróżnić literaturę wprost związaną z podejmowanym tematem od literatury pobocznej. Umie zaprezentować wyniki swoich badań.

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student nabywa postawę dbałości o realizację programów badawczych. W pracy badawczej postępuje zgodnie z wyuczonymi regułami
obowiązującymi przy wykonywaniu programu badawczego.

 Metoda: dyskusja, tam gdzie potrzeba wykład, prezentacja multimedialna.
Pomoce dydaktyczne: tablica, kreda, projektor multimedialny, notebook.

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie minimów wyznaczonych na dany semestr (I sem znalezienie tematu, II sem rozpoczęcie badań, III
sem napisanie części teoretycznej, IV – napisanie i złożenie pracy magisterskiej.

  1. Brzeziński J., (2000).– Metodologia badań naukowych i diagnostycznych . W: J. Strelau (red). Psychologia T. 1. Gdańsk: GWP. 333-389.
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 Cele przedmiotu:

 Wymagania wstępne:
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 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Literatura:

 Informacje ogólne:

Problematyka seminarium wyznaczona jest zakresem dwóch dyscyplin: psychologii społecznej i psychologii religii. W doborze tematów na prace
magisterskie preferowane są zainteresowania studentów. Obok tego, na seminarium realizowane są tematy będące w polu zainteresowań

 Katedry; aktualnie jest to problematyka:
 - postaw prospołecznych (altruizmu)

 - samoświadomości
 - kompetencji społecznych

 - osobowościowych uwarunkowań religijności
 - problematyka poczucia osamotnienia

 - relacji interpersonalnych
 - relacji religijnych

- wartości

 Treści programowe przedmiotu:

dr hab. Jacek ŚliwakProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:
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