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Celem seminarium jest opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego oraz pisania raportu z badań.

 W1 - Podstawowa znajomość metodologii psychologii oraz statystyki,
 W2 - Umiejętność czytania tekstów w języku angielskim,

W3 - Twórcze pomysły i ciekawość badawcza.

 WIEDZA
Zna badania prowadzone w ramach wybranej tematyki badawczej. Wie, jaka ma być zawartość części teoretycznej, metodologicznej i

 empirycznej oraz dyskusji wyników pracy badawczej z zakresu psychologii.
 

 UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi krytycznie analizować literaturę naukową, poprawnie formułować problem badawczy. Umie stawiać poprawnie weryfikowalne hipotezy
badawcze oraz dobierać adekwatne metody do ich weryfikacji. Potrafi dobierać adekwatne metody analizy wyników badań, interpretować

 uzyskane wyniki badań i weryfikować postawione hipotezy. Umie podsumować i krytycznie analizować wyniki badań,
 sporządzać raport z badań.

 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

 Potrafi przeprowadzić badania empiryczne w wybranym obszarze problemowym zgodnie z wymaganiami etyki.
Posiada kompetencje w zakresie prezentacji danych empirycznych według standardów przyjętych w naukach społecznych.

Dyskusja, prezentacja Power Point

Złożenie pracy magisterskiej

 Literatura podstawowa
 Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

 Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
 Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.

 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:

I semestr: Sformułowanie problemu badawczego, zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Warunek zaliczenia - zredagowanie zarysu części
 teoretycznej pracy.

II semestr: Sformułowanie szczegółowych hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, kryteriów doboru próby, wykonanie badań.
 Warunek zaliczenia - zredagowanie części metodologicznej pracy, zgromadzenie wyników badań.

III semestr: Analiza statystyczna wyników badań, ich opis i próby interpretacji. Warunek zaliczenia - zredagowanie opisu wyników badań oraz
 zarysu ich interpretacji.

IV semestr: Interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki. Warunek
zaliczenia - ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.

 Treści programowe przedmiotu:

prof. dr hab. Mariola ŁagunaProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 509601

Forma zaliczenia:
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Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii.
 Warszawa: Academica.
 Literatura uzupełniająca

 Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
Hornowska, E. (2005). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.


