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Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie się z aktualną wiedzą dotyczącą jakościowej analizy danych empirycznych
C2 - aplikacja wiedzy w analizach zjawisk psychologicznych
Wymagania wstępne:
W1 Podstawowa wiedza o metodach jakościowych i sposobach analizy danych
W2 Gotowość indywidualnego studiowania literatury oraz podejmowania dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
WIEDZA
K_W01 Dysponuje aktualną wiedzą merytoryczną na temat kierunków realizowania jakościowej analizy danych empirycznych
K_W04 Zna metodologię zbierania danych jakościowych oraz sposoby dokonywania ich jakościowej analizy
K_W15 zna podstawowe zasady etyki pracy naukowej oraz prowadzenia badań empirycznych w naukach społecznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 zna zasady analizy jakościowej danych; potrafi prawidłowo zakwalifikować rozwiązywany problem i wybrać adekwatny wariant analizy;
podaje przykłady badań jakościowych, uzasadnia wybór procedury badawczej, przewiduje kolejne kroki w analizie danych
K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji i
nowoczesnych technologii
K_U13 Potrafi wielowymiarowo patrzeć na zjawiska psychologiczne i ich jakościowe transformacje, dostrzegać różnorodność zmian i kontekstów,
w jakich przebiegają
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Odpowiedzialnie projektuje proces badawczy; dba o spójność przyjętej perspektywy badawczej i sposobów dokonywania analizy,
interpretacji i formułowania wniosków z badań; dba o wiarygodność wyników na każdym etapie procesu badawczego
K_K06 Potrafi krytycznie stosować dostępne narzędzia jakościowej analizy danych mając na uwadze ich ograniczenia
Metody dydaktyczne:
dyskusja, krytyczne czytanie tekstów naukowych, praca indywidualna, praca w grupach, projekt badawczy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
W Posiada wiedzę zdroworozsądkową a nie specjalistyczną na temat jakościowej analizy danych
U Nie potrafi określić specyfiki jakościowej i ilościowej analizy danych
K Wykazuje obojętność wobec treści warsztatu, nie jest zainteresowany współpracą w grupie
Ocena dostateczna
W Posiada elementarną wiedzę z zakresu jakościowej analizy danych
U Potrafi określić specyfikę jakościowej analizy danych oraz dokonać jej szczegółowych charakterystyk
K Zadaje pytania i aktywnie uczestniczy w zajęciach
Ocena dobra
W Zna sposoby dokonywania jakościowej analizy danych; potrafi podać ich przykłady
U Potrafi wyjaśnić sposoby dokonywania jakościowej analizy danych oraz zaproponować wybór sposobu dokonywania analizy, adekwatny do
podejmowanego problemu
K Współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kontrowersyjnych problemów
Ocena bardzo dobra
W Zna najnowsze konceptualizacje i zastosowania jakościowej analizy danych
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U Dyskutuje i krytycznie analizuje wybór i sposoby zastosowania jakościowej analizy danych
K Aranżuje dyskusje w grupie wskazując nowe lub kontrowersyjne problemy
Treści programowe przedmiotu:
1. Ilościowa i jakościowa analiza danych empirycznych: zakresy zastosowań i podstawowe charakterystyki
2. Wybrane zagadnienia z zakresu jakościowej analizy danych empirycznych: zgodność teoretycznego zaplecza badań i sposobu definiowania
zjawiska z konstrukcją warsztatu badawczego i sposobem dokonywania analiz
3. Modele badań jakościowych uwzględniających społeczny kontekst przebiegu analizowanych zjawisk
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