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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychologia rozwojowa 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Developmental psychology 

Kierunek studiów Praca socjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina psychologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Monika Dacka  
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 1 4 

 

Wymagania wstępne Brak przedmiotów wprowadzających, wykład wprowadza w zagadnienia 
psychologii rozwoju człowieka. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Celem wykładu jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka w 
okresie prenatalnym, niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym, 
dorastania oraz w dorosłości. Studenci zostaną wprowadzeni w zasady diagnostyki i wspomagania 
rozwoju psychicznego człowieka oraz w podstawy metodologii badań nad rozwojem psychicznym w 
biegu życia. 

Zamierzonym efektem nauczania jest nabycie wiedzy na temat zasad i prawidłowości rozwoju 
człowieka w różnych okresach jego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Słuchacze będą 
potrafili definiować rozwój psychiczny człowieka, jako zjawisko wieloaspektowe, systemowe i 
ukierunkowane. Studenci wykształcą w toku wykładu umiejętność opisu procesów, mechanizmów i 
uwarunkowań zmian zachodzących w psychice ludzkiej. Słuchacze nabędą zdolność wyodrębniania 
funkcji psychicznych składających się na życie psychiczne człowieka oraz śledzenia najistotniejszych 
przemian zachodzących w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, moralnej, 
religijnej oraz w obszarze osobowości. Efektem wykładu jest wiedza na temat różnych 
współczesnych teorii rozwoju człowieka oraz umiejętność interpretowania spostrzeganych zmian 
psychicznych w świetle omawianych teorii. Słuchacze będą potrafili wykonać psychologiczny 
portret człowieka w różnych okresach życia. Uzyskają podstawy metodologii badań nad rozwojem, 
które stanowią podstawy diagnostyki rozwojowej. Studenci zapoznają się z etyką badań nad 
rozwojem, szczególnie osób we wczesnych okresach ontogenezy: w wieku niemowlęcym, 
poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Celem jest uwrażliwienie słuchaczy na istotność zmian 
zachodzących we wszystkich fazach życia, także późnych, w rozwoju psychicznym człowieka. 
Studenci będą mieli okazję do zapoznania się z terminem wspomagania rozwoju człowieka oraz do 
rozpoznawania sytuacji zagrożenia rozwoju, w których potrzebne jest jego wspomaganie przez 
rodziców, wychowawców, duszpasterzy i inne osoby. 
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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 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat 
psychologii rozwoju człowieka w biegu życia, zna terminologię, 
wybrane koncepcje teoretyczne oraz metodologię badań 
rozwoju psychicznego człowieka. 

K_W01 
 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w 
cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników 
stymulujących/utrudniających ten rozwój. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student 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 posługując się wybranymi podejściami 
teoretycznymi. 

K_U01   

U_02 Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi przygotować wystąpienie ustne z 
zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z 
zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi 
wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując 
różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać 
się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumienia 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, 
odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu 
psychologii. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1-2. Określenie psychologii rozwojowej jako nauki z zaakcentowaniem problematyki kierunku 
zmian rozwojowych, a w tym: przedmiot i zakres psychologii rozwojowej; definicje rozwoju jako 
zjawiska wieloaspektowego, systemowego i ukierunkowanego; założenia teoretyczne psychologii 
rozwoju człowieka w biegu życia (life span developmental psychology); periodyzacja życia ludzkiego 
na okresy i fazy rozwojowe; czynniki rozwoju psychicznego człowieka. 

3-4. Metodologia badań nad rozwojem. Metody stosowane w badaniach empirycznych z zakresu 
psychologii rozwojowej. Etyka badań nad rozwojem psychicznym człowieka we wszystkich okresach 
życia, szczególnie we wczesnych okresach ontogenezy. 

5-6. Okres prenatalny, perinatalny i noworodkowy: początki życia psychicznego człowieka, 
wrażliwość sensoryczna, komunikacja neurohormonalna pomiędzy matką a dzieckiem. 
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Przedstawienie kryteriów funkcji życiowych noworodka.  

7-8. Okres niemowlęcy: charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego; rozwój czynności 
poznawczych oraz kompetencji komunikacyjnych; rozwój emocjonalny, społeczny, osobowości, 
moralności i zachowań quasi-religijnych. 

9-10. Okres poniemowlęcy: rozwój fizyczny, ruchowy, rozwój funkcji symbolicznej w myśleniu 
dziecka oraz sprawności komunikacyjnej, rozwój emocjonalny, społeczny; początki moralności i 
religijności. 

11-12. Okres przedszkolny: rozwój somatyczny i aktywności ruchowej; rozwój procesów 
poznawczych, sprawności językowych i komunikacyjnych; rozwój emocjonalny i społeczny, 
poznawanie ról społecznych w zabawie, dojrzałość szkolna dziecka, kształtowanie się sfery 
działania; rozwój osobowości, moralny i religijny. 

13-14. Okres młodszy szkolny: cechy myślenia logicznego na poziomie operacji konkretnych, nowe 
zadania i wyzwania rozwojowe w sferze emocjonalno-uczuciowej, motywacyjnej, społecznej, 
moralnej, religijnej i w sferze osobowości u dzieci szkolnych. Dziecko sprawcą działań (sprawstwo, 
zaradność, wyuczona bezradność). 

15-16. Okres dorastania: zadania rozwojowe okresu dorastania, rozwój procesów poznawczych 
(myślenie formalno-logiczne), autonomia rozwoju, idealizm młodzieńczy, kryzys tożsamości, 
zagadnienia rozwoju seksualnego młodzieży, moralność i religijność. 

17-18. Okres młodzieńczy (młoda dorosłość): zdania rozwojowe, zmiany w systemie poznawczym, 
konsolidacja tożsamości, życie uczuciowe młodzieży, decyzje związane z planami na przyszłość, 
rozwój społeczny, moralny i religijny. 

19-20. Okres wczesnej dorosłości: zmiany w systemie poznawczym. Nowe zadania rozwojowe: 
rodzina, praca, grupy społeczne, odpowiedzialność obywatelska, rozwój tożsamości, rozwój 
moralny i religijny. 

21-22. Średnia dorosłość: zmiany w myśleniu człowieka dorosłego: wiedza ekspercka, nabywanie 
mądrości życiowej, nowe zadania rozwojowe tego okresu, transmisja międzypokoleniowa, zmiany 
w zakresie tożsamości, moralności i religijności. 

23-24. Późna dorosłość: cechy myślenia człowieka w okresie późnej dorosłości, mądrość życiowa, 
reakcje na trudne zdarzenia życiowe, nowe zadania i wyzwania rozwojowe, kontakty społeczne, 
moralność i religijność człowieka starzejącego się. 

25-26. Zagrożenia rozwoju w różnych okresach życia. Problematyka wspomagania rozwoju. 
Podstawy diagnostyki rozwoju człowieka w biegu życia. 

27-30. Psychologiczna analiza rozwoju człowieka w obszarze poszczególnych funkcji psychicznych w 
ujęciu podłużnym: rozwój poznawczy, uczuciowy, społeczny, osobowości, moralny i religijny. 

 

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 Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna 

U_02 Wykład problemowy Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład problemowy Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Wiedza: Znajomość terminologii, koncepcji teoretycznych, czynników warunkujących oraz ich 

wzajemnych powiązań (ndst: poniżej minimalnej, dst.: minimalna, niesamodzielna, db.: dobra – 

samodzielna, bdb.: bardzo dobra z elementami twórczej organizacji materiału). 

Umiejętności: Umiejętność samodzielnego zastosowania nabytej wiedzy do analizy i interpretacji 

zachowań człowieka w biegu życia (ndst.: brak umiejętności wykorzystania wiedzy z powodu jej 

poniżej minimalnego poziomu, dst.: minimalny sposób wykorzystania wiedzy, niski poziom 

samodzielności, potrzeba nadzoru ze strony bardziej doświadczonej osoby, db.: dobry poziom 

wykorzystania wiedzy, samodzielne jej zastosowanie do analizy i interpretacji ludzkich zachowań, 

bdb.: bardzo dobry poziom wykorzystania wiedzy, samodzielne i twórcze zastosowanie wiedzy do 

analizy i interpretacji ludzkich zachowań). 

Kompetencje społeczne: Poziom komunikacji z zastosowaniem terminologii i wiedzy z psychologii 

rozwojowej oraz poziom samodzielności i gotowości do psychicznego wspierania jednostek i grup 

(ndst.: brak komunikacji z zastosowaniem terminologii i wiedzy, brak gotowości i samodzielności, dst.: 

minimalny poziom komunikacji z zastosowaniem terminologii i wiedzy, podstawowy poziom 

gotowości i samodzielności, db.: dobry poziom komunikacji, dobry poziom gotowości i 

samodzielności, bdb. bardzo dobry poziom komunikacji, bardzo dobry poziom gotowości oraz 

samodzielności i twórcze rozwiązania dotyczące psychicznego wspierania jednostek i grup). 

 

Ocena niedostateczna 

 

Wiedza: Student nie posiada minimalnego poziomu wiedzy na temat psychologii rozwoju człowieka w 

biegu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących vs. utrudniających ten 

rozwój, nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii, wybranych koncepcji teoretycznych oraz 

metodologii badań rozwoju psychicznego człowieka. 

Umiejętności: Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii do 

analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, nie potrafi wskazać i opisać osobowych, 

społecznych oraz kulturowych uwarunkowań różnych zachowań człowieka posługując się wybranymi 

podejściami teoretycznymi. Nie potrafi przygotować ustnego i pisemnego wystąpienia z zakresu 

psychologii wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje 

psychologiczne. 

Kompetencje społeczne: Student nie rozumie znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego 

funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; nie posiada przekonania o potrzebie wspierania 

jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych czy popularyzowaniu wiedzy z 

zakresu psychologii rozwojowej. 
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Ocena dostateczna: 

Wiedza: Student posiada minimalny poziomu wiedzy na temat psychologii rozwoju człowieka w biegu 

życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących vs. utrudniających ten rozwój, 

zna  i rozumie podstawową terminologii, wybranych koncepcji teoretycznych oraz metodologii badań 

rozwoju psychicznego człowieka. Wiedza jest wykorzystywana w sposób nieregularny. 

Umiejętności: Student potrafi w minimalnym zakresie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać 

podstawowe osobowe społeczne oraz kulturowe uwarunkowania różnych zachowań człowieka 

posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi. Potrafi przygotować ustne i pisemne 

wystąpienia z zakresu psychologii wykorzystując podstawową terminologię psychologiczną oraz w 

minimalnym stopniu integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne. Niski poziom samodzielności 

i potrzeba nadzoru ze strony bardziej doświadczonej osoby. 

Kompetencje społeczne: Student rozumie w minimalnym zakresie znaczenia sfery psychicznej 

człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada podstawowe 

przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych 

czy popularyzowaniu wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. 

Ocena dobra: 

Wiedza: Student posiada dobry poziom wiedzy na temat psychologii rozwoju człowieka w biegu życia 

w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących vs. utrudniających ten rozwój, zna  

i dobrze rozumie terminologię, wybranych koncepcji teoretycznych oraz metodologii badań rozwoju 

psychicznego człowieka. Posiada wiedzę na poziomie pozwalającym na samodzielne jej wykorzystanie. 

Umiejętności: Student potrafi w dobrym zakresie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań,  potrafi samodzielnie wskazać i 

opisać podstawowe osobowe społeczne oraz kulturowe uwarunkowania różnych zachowań człowieka 

posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi. Potrafi samodzielnie przygotować ustne i 

pisemne wystąpienia z zakresu psychologii wykorzystując terminologię psychologiczną oraz 

samodzielnie integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne. 

Kompetencje społeczne: Student rozumie w dobrym zakresie 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 czy wagi 

odpowiedzialnego popularyzowaniu wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. 

Ocena bardzo dobra: 

Wiedza: Student posiada bardzo dobry poziom wiedzy na temat psychologii rozwoju człowieka w 

biegu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących vs. utrudniających ten 

rozwój, bardzo dobrze zna i rozumie terminologię, wybranych koncepcji teoretycznych oraz 

metodologii badań rozwoju psychicznego człowieka. Posiada wiedzę na bardzo dobrym poziomie, 

pozwalającym na samodzielne jej wykorzystanie, ze zdolnością do jej twórczego wykorzystania i 

rozwijania. 
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Umiejętności: Student potrafi w bardzo dobrym zakresie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi samodzielnie wskazać i 

opisać podstawowe osobowe społeczne oraz kulturowe uwarunkowania różnych zachowań człowieka 

posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi. Potrafi samodzielnie przygotować ustne i 

pisemne wystąpienia z zakresu psychologii wykorzystując terminologię psychologiczną oraz 

samodzielnie integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne. 

Kompetencje społeczne: Student bardzo dobrze rozumie 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 czy wagi 

odpowiedzialnego popularyzowaniu wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. Potrafi twórczo szukać 

sposobów  zastosowania poznanej wiedzy, teorii psychologicznych i metod do popularyzowania 

wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej. 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 (1 ECTS) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 (3 ECTS) samodzielna lektura, konsultacje 
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