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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Elementy psychologii społecznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Components of social psychology 

Kierunek studiów  Praca socjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne, psychologia 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Jacek Śliwak 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 5 

ćwiczenia 15 I 

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. - Prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu psychologii społecznej 

C2. - Zapoznanie z metodologią uprawiania psychologii społecznej 

C3. - Umożliwienie zrozumienia procesów zachodzących w środowisku społecznym oraz 
przygotowanie do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym: agresja, stereotypizacja, 
uprzedzenia, manipulacja 
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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 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię, 
wybrane teorie i metodologię z zakresu psychologii społecznej.  

K_W01 

W_02 Zna i rozumie procesy, zjawiska i problemy społeczne związane 
z obszarem danej dyscypliny i zachodzące między nimi relacje. 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej 
w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych 
procesów, zjawisk i problemów społecznych. 

K_U01 

U_03 Potrafi z użyciem specjalistycznego języka wypowiadać się na 
tematy społeczne formułować komunikaty kierowane do 
różnych odbiorców. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_03 Jest gotów do rozwiązywania problemów poznawczych i 
praktycznych samodzielnie lub z pomocą eksperta. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przedmiot i zakres psychologii społecznej, relacja do innych dyscyplin psychologicznych. Metody 
badań stosowane w psychologii społecznej.  
2. Zachowanie społeczne i społeczne funkcjonowaniem człowieka w specyficznych teoriach 
psychologicznych - teoria pola, teoria ról społecznych, socjobiologia.  
3. Zagadnienie postaw - definicje, struktura, przedmiot. Kształtowanie i zmiana postaw. Postawy 
wartościujące.  
4. Zagadnienie atrakcyjności interpersonalnej.  
5. Zachowania prospołeczne. Altruizm i typologia altruizmu.  
6. Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja.  
7. Problematyka zachowań agresywnych - teorie wyjaśniające agresję.  
8. Środki masowego przekazu a agresja. Jak radzić sobie z agresją i uprzedzeniami.  
9.Psychologiczna problematyka grupy - cele, normy, interakcje.  
10. Przywództwo grupowe.  
11. Style kierowania grupą.  
12. Konformizm grupowy.  
13. Ingracjacja  
14.Inne formy psychomanipulacji  
15. Wywieranie wpływu na ludzi. 

 

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 Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne 
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 Praca z tekstem Kolokwium Wypełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Wykład 
konwencjonalny 

Egzamin pisemny Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne 

 Praca z tekstem Kolokwium Wypełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Wypełnione i ocenione 
kolokwium 

U_03 Praca zespołowa Prezentacja Karta oceny prezentacji 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_03 Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena z wykładu: 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na przynajmniej większości zajęć i uzyskanie pozytywnej oceny z 

egzaminu. Egzamin ma charakter testowy (test jednokrotnego wyboru).  

Ocena niedostateczna < 60% punktów 

(W) - Student nie zna podstawowych terminów z zakresu psychologii społecznej  

Ocena dostateczna 61-75% punktów 

(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu psychologii społecznej  

Ocena dobra 76-90% punktów 

(W) - Student zna większość terminów z zakresu funkcjonowania społecznego człowieka  

Ocena bardzo dobra >91% punktów 

(W) - Student zna wszystkie pojęcia dotyczące społecznego funkcjonowania człowieka  

rozwiązanie  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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3. Kenrick, D. T., Neuberg S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.  
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6. Wojciszke, B. (2019) Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 

Literatura uzupełniająca 

6. Aronson, E., (2001). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  
7. Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 
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11. Macrae, C.N., Stanger, Ch, Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk:  
GWP. 
12. Śliwak J. (2001) Osobowość altruistyczna. Lublin.  
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