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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Psychologia 1 

Kod modułu: 11-TS-14-PPPs1 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

PPPs_1 ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii, zna teorie osobowości,   

TnMA_W01 
TnMA_W02 
TnMA_W03 
TnMA_U04 

3 
4 
4 
4 

PPPs_2 
posiada podstawową wiedzę dotyczącą uczniów szczególnej troski; potrafi wymienić różne kategorie zaburzeń psychicznych i 
niedorozwojów 
 

TnMA_W06 
TnMA_W09 
TnMA_U03 
TnMA_K03 

2 
4 
3 
4 

PPPs_3 
posiada umiejętność komunikowania się przy użyciu różnych metod i technik z osobami będącymi podmiotami działalności 
wychowawczej 

TnMA_W10 
TnMA_U06 

3 
3 

PPPs_4 
rozumie pojęcie religijności; zna mechanizmy i uwarunkowania rozwoju religijnego; potrafi operacjonalizować pojęcia religijne 
(przekładać je na język badań) 

TnMA_U02 
TnMA_K01 

3 
3 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł  Psychologia 1 daje zakres i pojęcia psychologii, główne nurty współczesnej psychologii: behawioryzm, psychoanaliza, koncepcje 

poznawcze i humanistyczno - egzystencjalne, procesy poznawcze: postrzeganie, myślenie, uczenie się, emocje i motywacje, teorie osobowości, 
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psychologia społeczne, psychologia religii, główne nurty psychoterapii. 
 

Wymagania wstępne 
modułu 

zalecane: realizacja efektów kształcenia modułów z zakresu filozofii 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji opis szczegółowy 

efekt(-y) 
kształcenia 

modułu 
PPPs_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie literaturę PPPs_1, PPPs_2 
PPPs_w_2 praca pisemna opracowanie dotyczące procesów rozwoju życia religijnego w aspekcie psychologicznym  PPPs_4 
PPPs_w_3 rozmowa 

psychologiczna  
przeprowadzenie wywiadu diagnostyczno-wychowawczego dotyczącego rozwoju osobowego, planowania 
sposobu uczenia się, spędzania wolnego czasu, a także relacji w rodzinie, w klasie i grupach koleżeńskich (nagranie 
i spisanie wywiadu) 

PPPs_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 

 
forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

PPPs_fs_1 wykład wykład wprowadzający w 
problematykę psychologii ogólnej, 
rozwojowej i psychologii 
wychowawczej 

30 praca z podręcznikiem i wskazanymi 
opracowaniami monograficznymi 
dotyczącymi omawianych zagadnień 

25 PPPs_w_1 
PPPs_w_2 
PPPs_w_3 

2 

suma godzin: 30 suma godzin: 25 suma punktów: 2 

 

 


