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dr Weronika Juroszek
studenci 3. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
weryfikacja hipotez za pomocą odpowiednich statystyk (najczęściej wykorzystywane:
współczynniki korelacji Pearsona, test t-Studenta), metodologia badań wraz z
wynikami, psychologiczne aspekty małżeństwa i rodziny, praca nad częścią
teoretyczną
jak w opisie modułu
30

120
praca z zadaną literaturą, praca nad analizą statystyczną, dobór źródeł w bibliotece

wybrane strony z następującej literatury: J. Brzeziński „Poznanie naukowe – poznanie
psychologiczne” w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom
trzeci”, Gdańsk 2006, s. 335-354; M. Plopa „Psychologia rodziny. Metody badań”,
Kraków 2008; J. Brzeziński „Metodologia badań psychologicznych” Warszawa 2004.

literatura
uzupełniająca

J. Brzeziński „Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny” w: J.
Strelau (red.), „Psychologia. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2006, s. 355-387;
R. Gerrig, P. Zimbardo „Psychologia i życie”, Warszawa 2005.
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kod
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dr Weronika Juroszek

studenci 3. roku nauk o rodzinie studiów stacjonarnych I-go stopnia
warunkiem uzyskania zaliczenia jest napisanie rozdziału metodologicznego wraz z
wynikami (rozdział: „Metoda i wyniki”) oraz rozdziału teoretycznego
1. dopuszczalne są dwie nieobecności (każda następna obniża ocenę końcową
o pół stopnia)
2. rozdziały: metodologiczny oraz teoretyczny należy oddać do końca stycznia
(oddanie pracy w późniejszym terminie powoduje obniżenie oceny o pół
stopnia)
3. postępy w pisaniu pracy oceniane są wg. następujących kryteriów:
(prawidłowość zastosowanej statystyki, zapis rezultatów analizy
statystycznej w tabelach, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł w
części teoretycznej, stylistyka)

możliwość konsultacji indywidualnych w ramach dyżuru

