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Język polski

 C1 - Przeprowadzenia oryginalnych badań naukowych oraz ich prezentacja w postaci dysertacji. 
 C2 - Przygotowanie pracy doktorskiej, stanowiącej nowatorskie rozwiązanie oryginalnego problemu badawczego. 

 C3 - Nabycie i/lub udoskonalenie umiejętności związanych z warsztatem pracy naukowej, w tym również przygotowania tekstów do publikacji. 
C4 - Szkoła krytycznego myślenia problemowego w zakresie teorii i badań psychologicznych.

 W1 - dyplom magistra psychologii 
 W2 - motywacja do pracy naukowej nad własnym projektem badawczym 

 W3 - co najmniej bierna znajomość języka angielskiego 
W4 - elementarna umiejętność ilościowego i jakościowego opracowania danych empirycznych.

 WIEDZA 
1. Doktorant(ka) posiada wiedzę specjalistyczną, dotyczącą z jednej strony szeroko rozumianej psychologii osobowości, z drugiej zaś

 specyficznego zagadnienia, będącego przedmiotem badań K-W01, K-W09.  
 2. Zna metodologię badań psychologicznych oraz zasady przygotowania i redakcji pracy naukowej K_W04. 

 3. Zna podstawowe zasady etyki pracy naukowej oraz prowadzenia badań empirycznych w naukach społecznych K_W15 
 UMIEJĘTNOŚCI 

1. Posiada umiejętności stanowiące warsztat pracy naukowej: generowania pytań badawczych, stawiania i uzasadniania hipotez, prowadzenia
badań, dyskutowania zagadnień teoretycznych, prowadzenia badań empirycznych w ramach wybranego podejścia, stosowania
metodologicznych i formalnych zasad w tym zakresie, konstrukcji metod badawczych i/lub oceny ich wartości, ilosciowego lub jakościowego

 opracowania wyników badań, interpretacji i dyskusji wyników K_U01, K_U05, K_U08. 
2. Potrafi krytycznie oceniać wartośc uzyskiwanych wyników również pod kątem zgodności z hipotezą oraz uwzględniając możliwe

 niedoskonałości warsztatu badawczego K_U09, K_U10 
 3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu naukowego w postaci pracy dyplomowej oraz artykułu z zakresu psychologii K_U03  

 4. Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji fargmnetów pracy w postaci multimedialnej K_U03 
  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
 1. Rozumie i stosuje zasady kodeksu etycznego psychologa K_K01 

 2. Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję naukową K_K08 
 3. Potrafi w sposób zwięzły i trafny komunikować efekty pracy naukowej K_K08 

 4. Posiada krytyczną i refleksyjną postawę wobec efektów pracy badawczej K_K07 

 Konwersatorium z elementami: 
 - dyskusji, 

 - warsztatu (np. opracowanie metod), 
- i prezentacji multimedialnych.

Warunkiem zaliczenia kolejnych semestrów są postępy w realizacji projektu oraz spełnienie innych wymagań przewidzianych regulaminem studiów
 doktoranckich, np. praktyki dydaktyczne, publikacje. 

 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:

prof. dr hab. Piotr OleśProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 508152

Forma zaliczenia:
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Brak zaliczenia: rezygnacja uczestnika lub całkowity brak pracy nad projektem.

 Literatura podstawowa: pozycje krajowe i zagraniczne, dobrane pod kątem tematu pracy. 
 Literatura uzupełniająca:  

 1. Oleś, P. K. (2009). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
 2. Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP. 

 Literatura:

 Od strony merytorycznej realizowane tematy dotyczą różnych obszarów psychologii osobowości: 
 Organizacja i funkcje systemu Ja 

 Ja dialogowe: struktura, funkcje, korelaty, uwarunkowania. 
 Przemiany osobowości w biegu życia: tożsamość, przełom połowy życia. 

 Struktura i funkcje osobowości w różnych kontekstach: przystosowanie, rozwój, zmiana. 
 Inne oryginalne pomysły badawcze, proponowane przez uczestników. 

  
 Od strony formalnej: 

 Struktura projektu badawczego 
 Metodologia badań w podejściu ilościowym i jakościowym 

 Problem, hipotezy, weryfikacja w badaniach korelacyjnych, eksperymentalnych i klinicznych  
 Specyfika badań eksploracyjnych 

 Teoria, problem a dobór metod i sposobów opracowania danych 
 Konstrukcja i/lub modyfikacja metod badawczych pod kątem problemu 

 Sposoby opracowania danych ilościowych i jakościowych 
 Zasady korzystania z literatury i cytowania 

 Sposoby prowadzenia dyskusji wyników 
 Redakcja tekstu naukowego 

 Kryteria oceny pracy naukowej  
  

 Etyka: badań naukowych oraz przygotowania tekstu naukowego 

 Treści programowe przedmiotu:


