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Efekty kształcenia  

Odniesienie do efektów kierunkowych 

Efekt kształcenia z przedmiotu  

Wiedza 
S1A_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i 

relacjach do innych nauk 
S1A_W05  ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym 

struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 
Umiejętności 

S1A_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, 
ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

S1A_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać 
dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 
politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

S1A_U07 analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów 
i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia 

S1A_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych 
Kompetencje społeczne 

S1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
S1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 
Sposób weryfikacji efektu: test wiedzy i zadania warsztatowe realizowane podczas zajęć 

Sposób realizacji na uczelni: wykład połączony z warsztatem 

Wymagania wstępne i dodatkowe: brak 

Zalecane komponenty przedmiotu: brak 

Treść przedmiotu 

1. Podstawy psychologii zachowania się człowieka 

2. Komunikacja interpersonalna 

3. Komunikacja on-line. Cybeprzemoc – hate komunikaty i fake newsy 

4. Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu 

5. Kłopotliwe emocje: wstręt, pogarda, wstyd, zawiść, zazdrość, zemsta 

6. Przemoc i agresja w perspektywie psychologii osobowości i psychologii społecznej 

 

Zalecana lista lektur: 
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Rozdział 3. Poznanie społeczne zrozumienie siebie i innych 

Rozdział 4. Autoprezentacja 

Rozdział 5. Perswazja 



Rozdział 6. Wpływ społeczny 
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Akademickie „Żak” 

Formy zajęć i metody nauczania 

Forma zajęć: wykład  

Liczba godzin zajęć: 15 

Suma godzin dydaktycznych w semestrze, objętych planem studiów: 15 

W tym kształcenie na odległość: 0.0 

 

Metody i kryteria oceniania 

Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy Procent oceny końcowej 

Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania 

Test wiedzy 

Język wykładowy: polski 

Praktyki zawodowe Nie dotyczy 


