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Po odbyciu kursu student powinien
mieć:

Psychologia
seminarium
Semestr zimowy 2019/2020
dr Beata Bajcar

 Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii.
Interpretuje podstawowe koncepcje człowieka
 Rozumie i objaśnia motywy ludzkigo działania
 Charakteryzuje istotę i uwarunkowania
funkcjonowania wśród innych, w tym rolę
przywódcy
 Jest przygotowany do zachowywania się w
sposób etyczny i niekrzywdzący innych ludzi
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Warunki zaliczenia
Hock, R.R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze
psychologii. Gdańsk: GWP.

• Przygotowanie i zrealizowanie tematu na zajęciach
(40 pkt.)
• Aktywność na zajęciach (20 pkt.)
• Kolokwium zaliczeniowe (40 pkt.)
 Próg zaliczenia – 60 pkt.
(minimum 25 pkt. kolokwium + minimum 25 pkt. opracowanie tematu + 10 pkt. – aktywność)
• Regulaminowa obecność (1 nieobecność dopuszczalna).
Każda następna (minus 5 pkt.)

Kryteria oceny przygotowania i
zrealizowania tematu:
1. Dobór literatury (5 pkt)
2. Wyczerpujące przedstawienie tematu (10 pkt.)
3. Przygotowanie i aktywność prowadzących w
trakcie wystąpienia (10 pkt.)
4. Aktywizacja studentów i ćwiczenia dla
studentów (10 pkt.)
5. Oryginalność i atrakcyjność wystąpienia (5
pkt.)

Warunki zaliczenia
• Przygotowanie i zrealizowanie tematu na zajęciach (40 pkt.)
• Aktywność na zajęciach (20 pkt.)
• Kolokwium- (40 pkt.)
 Próg zaliczenia – 60 pkt.
 100 – 95: bdb
 94 – 85: dob+
 84 – 80: dob
 75 – 79: dost+
 60 – 74: dost
Regulaminowa obecność (1 nieobecność dopuszczalna)
Każda następna (minus 5 pkt.)

Zasady opracowania tematów
• Referujemy zgodnie i ściśle z opracowanym
tematem
• Należy podać źródła wykorzystane do
przygotowania tematu
• Materiały źródłowe to podręczniki, książki
naukowe dotyczące tematyki bądź artykuły
naukowe;
• Nie należy wykraczać poza zadaną tematykę
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Kolokwium
• Kolokwium może zawierać zarówno
pytania zamknięte jak i otwarte
• Pytania dotyczyć będą prezentowanych
przez uczestników zagadnień, zatem…
• w trakcie zajęć warto dopytać się
referujących o szczegóły, by przekonać
się, czy materiał jest rzeczywiście
poprawnie rozumiany

Zasady opracowania tematów
• Referujemy zgodnie i ściśle z opracowanym
tematem
• Należy podać źródła wykorzystane do
przygotowania tematu
• Materiały źródłowe to podręczniki, książki
naukowe dotyczące tematyki bądź artykuły
naukowe;
• Nie należy wykraczać poza zadaną tematykę
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