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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus modułu: Psychologia (11-TS-12-PPPs)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2014/15
letni
Średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod

Wykład
prowadzący
grupa(-y)

TM_PS

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

treści zajęć

Kierunki, metody i narzędzia badawcze. Biologiczne podstawy zachowania. Motywacje,
inteligencja, emocje i uczucia, temperament, charakter, postawa – sposoby ich poznawania i
mierzenia. Teorie osobowości i ich odniesienie do praktyki, poradnictwa i psychoterapii.

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

jak w opisie modułu

literatura
obowiązkowa

45
10
Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy

Wkład, filmy naukowe i instruktarzowe, wykonane na podstawie materiału zebranego
ćwiczeń i warsztatów Theatrum z udziałem studentów, wykładowców i innych osób
zainteresowanych psychodramą i innych form praktyki psychologicznej.
Makselon J,. (red), Psychologia dla teologów, Kraków 1995;
Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 1995; Hall C. S., Lindzey G., Teorie
osobowości, Warszawa 1994; Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa
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literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

1995; Masłow A. H., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990; Chlewiński Z. (red.),
Psychologia religii Lublin 1982; Wulff D. M., Psychologia religii, Warszawa 1999, Zimbardo Ph.,
Psychologia i życie. Warszawa 1999.

nazwa

kod

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa

str. 2

TM_PS

Ks. dr Krzysztof Sosna
Elementy psychologii rozwojowej wychowawczej.
Dynamika małej grupy i jej uwarunkowania. Sposoby poznania się i scalenia grupy. Pytania o
spostrzeżenia, myśli i uczucia. Burza mózgów.
jak w opisie modułu

25
10
Praca z podręcznikiem obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy

ćwiczenia, obejmujące pracę w grupach wykorzystaniem poznanego materiału
H. Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice, 2000;
poradnictwo duszpasterskie, Katowice 1998;

konwersatorium

kod
TM_PS
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prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

str. 3

Ks. dr Krzysztof Sosna
Odgrywanie ról, psychodrama.
jak w opisie modułu

5
20
Przygotowanie psychodramy
praca w małych grupach
H. Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice, 2000;
poradnictwo duszpasterskie, Katowice 1998;

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod

wykład
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

wymagania
merytoryczne

weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów i wskazaną w sylabusie
literaturę

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji

Ocenia podlegają pisemne kolokwia, ustna wypowiedź, oraz
wywiad
Studenci piszą kolokwia z poszczególnych partii materiału. Natomiast
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informacje
dodatkowe

str. 4

na koniec semestru ma miejsce rozmowa zaliczeniowa, mająca na celu
weryfikacje przekrojowego opanowania materiału

nazwa

kod

ćwiczenia
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. dr Krzysztof Sosna

wymagania
merytoryczne

Weryfikacja wiedzy materiału obowiązującego w ramach
ćwiczeń
Ocenie podlegają prace pisemne oraz wypowiedzi ustne
Studenci piszą prace po przerobieniu poszczególnych części
materiału

kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
nazwa

konwersatorium

kod

kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. dr Krzysztof Sosna

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Umiejętność przygotowania psychodramy,

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ocena dotyczy merytorycznego przygotowani, wykorzystanie
wiedzy zdobytej w ramach zajęć
Oceny dokonuje się na podstawie rozmowy z grupą

