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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do teorii osobowości 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to theories of personality 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Wacław Bąk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Nabycie podstawowej wiedzy na temat teorii osobowości. 

C2 – Kształtowanie umiejętności aplikacji wiedzy na temat osobowości do interpretacji zachowań 
ludzi. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii 
osobowości 

K_W02 

W_02 Student opisuje główne tezy poszczególnych teorii osobowości K_W05 

W_03 Student identyfikuje główne nurty teoretyczne w psychologii 
osobowości i analizuje podobieństwa i różnice między nimi 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student analizuje i wyjaśnia zjawiska życia społecznego, 
odwołując się do mechanizmów funkcjonowania osobowości 
opisanych w wybranych koncepcjach teoretycznych 

K_U07 

U_02 Student ocenia przydatność określonego modelu 
teoretycznego do wyjaśniania określonych zjawisk i 
problemów 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest wrażliwy na złożoność i wielowymiarowość 
determinant ludzkiego funkcjonowania 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Klasyczna psychoanaliza i nurt psychodynamiczny w psychologii osobowości. 
2. Teorie cech. 
3. Teorie społecznego uczenia 
4. Teorie społeczno-poznawcze. 
5. Poznawcze teorie Ja. 
6. Psychologia humanistyczna 
7. Psychologia egzystencjalna. 
8. Psychologia narracyjna i teoria dialogowego Ja. 
9. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna. 
10. Modele integrujące wiedzę o osobowości. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Uzupełniony i oceniony 
test 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Uzupełniony i oceniony 
test 

W_03 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Uzupełniony i oceniony 
test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku Sprawdzian pisemny Uzupełniony i oceniony 
sprawdzian pisemny 

U_02 Dyskusja Sprawdzian pisemny Uzupełniony i oceniony 
sprawdzian pisemny 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Prezentacja Karta oceny prezentacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu psychologii osobowości oraz opisać 

głównych tez poszczególnych teorii osobowości. 

Student nie identyfikuje głównych nurtów teoretycznych i nie charakteryzuje różnic między nimi. 

 

Ocena dostateczna 

Student definiuje wybrane pojęcia z zakresu psychologii osobowości oraz opisuje najważniejsze tezy 

dla części spośród omawianych teorii osobowości. 

Student identyfikuje część głównych nurtów teoretycznych, nie potrafi jednak porównywać ich 

między sobą. 

 

Ocena dobra 

Student definiuje większość pojęć z zakresu psychologii osobowości przedstawionych na wykładzie 

oraz opisuje najważniejsze tezy większości spośród omawianych teorii. 

Student identyfikuje większość głównych nurtów teoretycznych i potrafi scharakteryzować 

podstawowe różnice między nimi. 

 

Ocena bardzo dobra 

Student definiuje wszystkie wymagane pojęcia z zakresu psychologii osobowości oraz opisuje 

najważniejsze tezy wszystkich spośród omawianych teorii osobowości. 

Student identyfikuje wszystkie nurty teoretyczne i potrafi scharakteryzować podobieństwa i różnice 

między nimi. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

100 

 

VIII. Literatura 
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