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PSYCHOLOGIA III stopieĔ

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

WF-R-PS PSYCHOLOGIA
Studia trzeciego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne
StopieĔ naukowy doktora
Nauki społeczne

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: psychologia

RóĪnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

Na studiach doktoranckich dla uzyskania stopnia
naukowego doktora:
Od 45 do 60 punktów ECTS w tym od 20 do 30 punktów
ECTS uzyskanych w ramach zajĊü fakultatywnych
rozwijających umiejĊtnoĞci dydaktyczne lub zawodowe
symbol

Efekt kształcenia dla
absolwenta

WIEDZA
SD_PS_W01 Ma wiedzĊ na poziomie
Tabela odniesieĔ efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

zaawansowanym
obejmującą znajomoĞü
metodologii
badaĔ
właĞciwej psychologii
SD_PS_W02 Zna wyniki najnowszych

analiz i badaĔ
prowadzonych przez

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
humanistycznych,
społecznych




innych w zakresie
psychologii i
problematyki
realizowanej w ramach
przygotowywanej
rozprawy doktorskiej
SD_PS_W03 Rozumie i wykazuje siĊ
znajomoĞcią zasad
(metodyki) pracy
naukowej
SD_PS_W04 Potrafi krytycznie oceniü
znaczenie własnych
analiz i badaĔ
naukowych dotyczących
problematyki
realizowanej w ramach
przygotowywanej
rozprawy doktorskiej
SD_PS_W05 Ma wiedzĊ o wynikach
badaĔ prowadzonych w
zakresie realizowanego
tematu rozprawy
doktorskiej w oĞrodkach
zagranicznych
SD_PS_W06 Zna główne metody oceny
publikacji naukowych,
projektów badawczych
oraz posiada ogólną
orientacjĊ w zasadach
finansowania badaĔ
naukowych

UMIEJĉTNOĝCI
Umie posługiwaü siĊ
testami, narzĊdziami
badawczymi istotnymi
dla przeprowadzania
własnych analiz i badaĔ
empirycznych
SD_PS_U02 Posiada umiejĊtnoĞci i
zdolnoĞü konstruowania
własnych narzĊdzi
badawczych oraz ich
psychometrycznego
opracowania
SD_PS_U03 Posiada zdolnoĞci
komunikowania siĊ ze
studentami,
współpracownikami
naukowymi,
prowadzenia dyskusji
SD_PS_U01




naukowych oraz
stawiania i
rozwiązywania
problemów naukowych
SD_PS_U04 Posiada umiejĊtnoĞü
posługiwania siĊ
jĊzykami obcymi, w
których moĪe
prezentowaü wyniki
badaĔ własnych
SD_PS_U05 Posiada umiejĊtnoĞü
prowadzenia zajĊü typu
konwersatoria,
üwiczenia, warsztaty
SD_PS_U06

SD_PS_U07

Posiada umiejĊtnoĞü
samodzielnego
zaplanowania i
przeprowadzenia projektu
badawczego w zakresie
psychologii
Potrafi sporządziü wniosek
o przyznanie Ğrodków na
realizacjĊ projektu
badawczego związanego z
wybraną problematyką
badawczą

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Organizuje samodzielnie
pracĊ naukową (posiada
kompetencje w zakresie
pisania artykułów lub
innych publikacji
naukowych)
SD_PS_K02 Ma ukształtowane
kompetencje w zakresie
prowadzenia wyjaĞnieĔ,
obrony własnych
pomysłów - idei
naukowych czy
wyników badaĔ
naukowych
SD_PS_K03 Dostosowuje sposób
prezentacji własnej
wiedzy i wyników
własnych badaĔ
naukowych do
wymagaĔ odbiorcy
(audytorium)
SD_PS_K04 Potrafi wartoĞciowaü i
wybraü w trakcie analizy
SD_PS_K01




materiały i treĞci istotne
do przygotowania
przyszłej rozprawy
doktorskiej
SD_PS_K05 Modyfikuje i integruje
wyniki własnych analiz i
badaĔ z wiedzą
(wynikami badaĔ)
dotychczasową w
zakresie danej
dyscypliny
psychologicznej

