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Cele przedmiotu:
C-1 Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy doktorskiej
C-2 Analiza literatury przedmiotu w aspekcie treści, które są realizacją zagadnień będących przedmiotem zainteresowań doktoranta.
C-3 Nabycie umiejętności pozwalających na zrealizowanie samodzielnego projektu badawczego z psychologii rozwojowej.
Wymagania wstępne:
W-1 Opanowanie metodologii pisania pracy naukowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu:
K_W Wiedza
K_W01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie
terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych
nurtach i koncepcjach
K_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/
utrudniających ten rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy,
praca) dla funkcjonowania jednostki;
K_W03 ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych
procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie
K_W04 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego oraz
udzielania pomocy psychologicznej oraz działań praktycznych psychologa w różnych obszarach życia społecznego; zna podstawowe zasady
ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego
K_U Umiejetności
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania
ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz
funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku
rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej
K_U03 stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych, w procesie diagnostycznym, w projektowaniu działań pomocowych oraz
szkoleniowych dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych
K_U04 potrafi podejmować działania wspierające własny rozwój osobowy i zawodowy oraz aktywności na rzecz uczenia się przez całe życie.
K_K Kompetencje społeczne
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych
obszarach
K_K02 jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa.
K_K03 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada
przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego
popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii.
K_K04 wykazuje gotowość do współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia w różnych
warunkach społecznych i środowiskowych.
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Metody dydaktyczne:
metoda dialogowa, poszukiwanie problemów, indywidualne tworzenie map mysli
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie bez oceny
Treści programowe przedmiotu:
Wprowadzenie w metodologię pisania pracy doktorskiej: analiza literatury przedmiotu, która jest przedmiotem zainteresowania doktoranta; redakcja
wstępu i rozdziałów, stanowiących podstawę teoretyczną do prowadzenia badań empirycznych.
Literatura:
Literatura podstawowa
1. Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
Literatura uzupełniająca
1. Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
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