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Cele przedmiotu:
C1- Przeprowadzenie przez doktoranta oryginalnych badań naukowych oraz ich prezentacja w postaci dysertacji
Wymagania wstępne:
W1 - Ukończone studia magisterskie z psychologii,
W2 - Duża świadomość metodologiczna,
W3 - Dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
WIEDZA
W_1 Posiada szeroką wiedzę dotycząca zasad konstruowania koncepcji badań, jej elementów składowych i relacji między nimi K_W01,
W_2 Student posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie raportu z badań własnych w języku polskim i angielskim K_W04
W_3 Jest specjalistą z zakresu przedmiotu badań K_W13
UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Umie korzystać ze źródeł krajowych i zagranicznych poszukując treści prezentujących dotychczasową wiedzę przedmiotową i właściwie je
dokumentować w tekście oraz w przypisach K_U01,
U_2 Umie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania naukowe K_U04
U_3 Umie samodzielnie opisać, zanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki badań K_U05,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1 Student potrafi skomponować właściwie tekst naukowy zachowując zasady metodologiczne konstrukcji tekstu naukowego K_K01
K_2 Respektuje zasady etyki badań naukowych i szanuje prawa autorskie K_K02
Metody dydaktyczne:
Dyskusja, warsztaty
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Brak zaliczenia - student nie wykonał zadania przewidzianego na dany etap,
Zaliczeni - student wykonał zadanie przewidziane na dany etap
Treści programowe przedmiotu:
Seminarium trwa 4 lata:
I rok – przygotowanie koncepcji pracy doktorskiej,
II rok – przygotowanie rozdziału teoretycznego,
III rok – przeprowadzenie badań,
IV rok - analizy i końcowa redakcja pracy,
Literatura:
Literatura podstawowa (do 5 pozycji)
1. Brzeziński J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
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