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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Social Psychology
WFMiI M oIS A1 18/19

Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

Psychologia społeczna

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

6

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami psychologii społęcznej umożliwiającymi rozumienie problemów interakcji społęcznych i zależności pomiędzy nimi oraz z głównymi współczesnymi koncepcjami psychologicznymi i ich zastosowaniem w praktyce.
Cel 2 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami interakcji społecznych, możliwościami modyfikacji

Kod archiwizacji: AF83C131
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własnej postawy i zachowań oraz wpływem interakcji społecznych na funkcjonowanie człowieka w różnych
sytuacjach i grupach społecznych.
Cel 3 Nabycie umiejętności radzenia sobie z typowymi problemami w życiu społecznym; umiejętności analizy
postaw i zachowań ludzkich, wpływu innych na własne funkcjonowanie, modyfikacji i modelowania swoich
zachowań społecznych.
Cel 4 Nabycie kompetencji niezbędnych do pracy w zespołach oraz z klientami w warunkach stresu i stałej presji.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student charakteryzuje specyfikę psychologii społecznej, opisuje główne nurty teoretyczne, objaśnia
psychologiczną koncepcję człowieka i jej zastosowanie, zna podstawowe pojęcia psychologii społecznej
EK2 Wiedza Student zna specyfikę procesów poznawczych, zna mechanizmy psychologiczne związane z funkcjonowaniem w grupie, zna techniki wywierania wpływu i autoprezentacji
EK3 Umiejętności Student potrafi dokonać w kategoriach psychologii społecznej analizy reakcji i postaw swoich
oraz innych osób w otoczeniu społecznym, potrafi zaplanować pracę zespołową oraz przeciwdziałać powstawaniu sytuacji konfliktowych.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do kreowania społecznych celów działalności zawodowej; potrafi pracować w grupie zadaniowej w warunkach konkurencji i rywalizacji.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Psychologia jako nauka problemy metodologiczne; Wybrane teorie osobowości
(behawioryzm, psychologia psychodynamiczna, psychologia kognitywna);

6

W2

Psychologia społeczna perspektywy teoretyczne (perspektywa ewolucyjna,
społeczno-kulturowa, poznawcza);

4

W3

Poznanie społeczne - minizmalizacja wysiłku umysłowego, utrzymanie
pozytywnego autowizerunku, słuszność

4

W4

Wpływ społeczny - konformizm normatywny i informacyjny; autorytet społeczny

4

W5

Psychologia emocji; agresja społeczna

4

W6

Perswazja i manipulacja społeczna; zasady i techniki wywierania wpływu

4

W7

psychologiczne aspekty funkcjonowania w grupie i realizacji zadań grupowych

4
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Konsultacje
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Wykłady (w przypadku pracy zdalnej wykład na MS Teams na żywo)
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

23

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 zaliczenie kolokwium końcowego
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 zaliczenie części kolokwium końcowego
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Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć psychologii społecznej

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia psychologii społecznej

Na ocenę 3.5

Student charakteryzuje specyfikę psychologii społecznej

Na ocenę 4.0

Student opisuje główne nurty teoretyczne

Na ocenę 4.5

Student potrafi zastosować wiedzę do analizy sytuacji codziennych

Na ocenę 5.0

Student potrafi zastosować wiedzę do analizy szczegółowych sytuacji społecznych
i zawodowych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna pojęcia konformizmu

Na ocenę 3.0

Student zna pojęcie konformizmu

Na ocenę 3.5

Student zna mechanizmy upraszczające poznanie

Na ocenę 4.0

Student zna różne aspekty psychologiczne zachowań grupowych

Na ocenę 4.5

Student zna techniki wywierania wpływu

Na ocenę 5.0

Student potrafi zanalizować złożone interakcje grupowe
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student zachowuje bierną postawę w grupie

Na ocenę 3.0

Student zachowuje aktywną postawę w grupie

Na ocenę 3.5

Student potrafi dokonać autoprezentacji w grupie

Na ocenę 4.0

Student potrafi komunikować się w grupie w sposób efektywny

Na ocenę 4.5

Student potrafi zaprojektować efektywną sieć interakcji społecznych

Na ocenę 5.0

Potrafi przeciwdziałać powstawaniu konfliktów grupowych i powstawaniu stresu
społecznego
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wskazać społecznych uwarunkowań działalności związanej
z wiedzą matematyczną

Na ocenę 3.0

Student rozumie społeczne uwarunkowania działalności związanej z wiedzą
matematyczną

Na ocenę 3.5

Student potrafi określić cele swojej indywidualnej działalności zawodowej

Na ocenę 4.0

Student potrafi określić cele i uwarunkowania swojej działalności zawodowej
w ramach grupy zadaniowej
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Na ocenę 4.5

Student potrafi zaplanować działania mające na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom społecznym i środowiskowym związanym z wykonywaniem prostych
projektów wykorzystujących wiedzę matematyczną

Na ocenę 5.0

Student potrafi zaplanować działania mające na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom społecznym i środowiskowym związanym z wykonywaniem
rozległych projektów wykorzystujących wiedzę matematyczną
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_K01 K_K02
K_K03

Cel 1

W1 W2

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK2

K_K01 K_K02
K_K03

Cel 2

W3 W4 W5 W6
W7

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK3

K_K02 K_K03
K_K04

Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

K_K03 K_K04
K_K05

Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1 N2 N3 N4

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Aronson E., — Człowiek istota społeczna, Warszawa, 2005, WN PWN
[2 ] Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., — Psychologia społeczna, Gdańsk, 2002, GWP
[3 ] Wosińska W. — Psychologia życia społecznego, Gdańsk, 2004, GWP

Literatura uzupełniająca
[1 ] R. Cialdini — Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk, 2010, GWP
[2 ] Hall C., Lindzey G., Campbell J — Teorie osobowości, Warszawa, 2006, WN PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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