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Nazwa programu kształcenia:

kształcenie psychopedagogiczne (I) - psychopedagogika
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_5

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 32
konwersatorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie z podstawowymi paradygmatami psychologicznymi oraz ich stosunkiem do teologii.
Omówienie psychopedagogicznych czynników istotnych w pracy naukowo-badawczej. Poznanie
własnych mocnych stron, które mogą być pomocne w pracy naukowej, w tym także skutecznych
sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności planowania, twórczych aspektów myślenia.

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: psychologia ogólna, pedagogika ogólna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

zna założenia głównych paradygmatów psychologicznych i
zawarty w nich stosunek do Boga, religijności i teologii jako
nauki

SD_W05EP11

zna psychopedagogiczne uwarunkowania prowadzenia badań
naukowych; wie, czym jest twórczość SD_W05EP22

zna możliwości urzeczywistniania potencjalnych możliwości
rozwojowych oraz maksymalizowania jakości relacji
interpersonalnych

SD_W05EP33

umiejętności

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych
koncepcji psychologicznych SD_U05EP41

potrafi krytycznie analizować uwarunkowania kształtowania
kompetencji osobistych SD_U05EP52

potrafi uzyskiwać i analizować dane dotyczące własnych
emocji, motywacji, twórczości oraz poziomu stresu,
rozpoznawać swoje mocne i słabe strony

SD_U06EP63

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę rozwijania kompetencji osobistych przez całe
życie SD_K01EP71

jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role SD_K02EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

21. Kształtowanie adekwatnego spostrzegania siebie i innych 2

22. Kształtowanie poczucia własnej wartości 2

23. Zarządzanie uczuciami i emocjami 2

34. Zalety i ograniczenia empatii 2
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25. Znaczenie autorytetu w procesie samorealizacji 2

46. Problemy psychopedagogiczne w specyficznych relacjach (ADHD, Zespół Aspergera) 2

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Zawarcie kontraktu (oczekiwania, ustalenie zasad obowiązujących podczas zajęć, propozycje
tematów) 2

22. Główne paradygmaty psychologiczne 2

23. Relacje psychologii i teologii 2

14. Psychopedagogiczne uwarunkowania pracy naukowej 2

15. Trening autoterapeutyczny – radzenie sobie ze stresem 2

56. Tematy zaproponowane przez studentów 2

27. Podsumowanie zajęć – ewaluacja 2

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, gry symulacyjne, psychodrama, autodiagnoza
Metody kształcenia

Bukalski S. (red.) (2011): Duszpasterstwo a psychoterapia, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin

Cantelmi T., Laselva P. (2006): Dialog psychologii z teologią, Wyd. W drodze, Poznań

Cencini A. (1995): Będziesz miłował Pana Boga swego. Psychologia spotkania z Bogiem, Wydawnictwo M, Kraków

Kilpatrick W.K. (2007): Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię?, Wyd. W drodze, Poznań

Makselon J. (red.) (1995): Psychologia dla teologów, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie, Kraków

Stewart J. (red.) (2003): Mosty zamiast murów, Warszawa

Szentmártoni M. (1995): Psychologia pastoralna, Wydawnictwo M, Kraków

Szmidt J.K., Modrzejewska-Świgulska M. (2005): Psychopedagogika działań twórczych, Kraków

Literatura podstawowa

Frankl V.E. (1998): Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

Freud S. (1997): Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jan Paweł II (1995): Fides et ratio, Pallottinum, Poznań

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009): Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, PTP, Warszawa

Jung C.G. (1995): Odpowiedź Hiobowi, Ethos, Warszawa

Jung C.G. (1995): Podstawy psychologii analitycznej, Wydawnictwo WROTA, Warszawa

Nęcka E. (1998): Trening twórczości, IMPULS, Kraków

Nęcka E. (1994): TROP… Twórcze rozwiązywanie problemów, IMPULS, Kraków

Wiszniakowa-Zelinskiy N. (1995): Kreatywna psychopedagogika. Psychologia twórczego nauczania. Podręcznik
naukowo-metodyczny, Mińsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium (z oceną) - na podstawie obecności, aktywnego udziału oraz eseju.
Zaliczenie wykładów (w formie egzaminu) - na podstawie wyniku egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia przedmiotu.
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30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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