
 
   
  
 
 
 

Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych   
SYLABUS 2014/2015  

  
Nazwa przedmiotu  
  

„Psychologia emocji i zachowań społecznych”  
(PEZS)  

Liczba punktów ECTS   
  

Proponowana liczba punktów: 2 ECTS  

   

Osoby prowadzące  Tytuł naukowy  Imię i nazwisko  Katedra / Instytut/ 
Centrum/ Inne  

Dr  
Leszek Mellibruda  Active Business Mind 

Psychologia biznesu  

Osoba odpowiedzialna za 
przedmiot  

Dr  Leszek Mellibruda  j.w.  

  
Semestr studiów  
  

Semestr letni 2015  

Typ przedmiotu  (możliwości 
wyboru) obowiązkowy O  
fakultatywny F  

F  

Wymagania wstępne   
 Zakres wiadomości / kompetencji / 
umiejętności, jakie powinien już 
posiadać student przed rozpoczęciem 
nauki przedmiotu, a także specyfikacja 
innych przedmiotów lub programów, 
które należy zaliczyć wcześniej.                         

Ciekawość świata i innych – umiarkowany poziom 
narcystycznego egocentryzmu  

Poziom przedmiotu  
Podstawowy P  
Średniozaawansowany Ś  
Zaawansowany Z  

Ś  
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Charakter zajęć, liczba godzin w 
semestrze, liczba godzin w 
tygodniu.  
1) podać rodzaj prowadzonych zajęć 
dla danego przedmiotu: wykłady (W); 
ćwiczenia (Ć); laboratorium (L);  
projekt (P)                                                   
2)podać liczbę godzin w tygodniu np.  
W - 2; Ć - 2; L - 3; P - 0                               
3) podać liczbę godzin w semestrze np. 
W - 30; Ć - 30; L - 45; P - 0  

1) W  
2) W-2  
3) W-15  

Sugerowana liczba godzin pracy 
własnej   

35 (15 godz.  praca samodzielna +20 godz. przygotowanie 
projektu)  

Całkowita liczba godzin:  50 godzin  
Aspekty międzynarodowe  
(jeśli są)  

Podczas wykładów prezentowane będą wyniki badan 
prowadzonych w ośrodkach naukowych w krajach UE i USA  

Język wykładowy  
  

Polski  

Cel przedmiotu  
Opis zakładanych kompetencji i 
umiejętności, jakie student nabywa 
w wyniku zaliczenia przedmiotu.     
Uwaga: maksymalna objętość tekstu 
to 3 linie standardowej strony A4          

• Lepsze rozumienie ograniczeń w odruchowej 
interpretacji zachowań własnych i przebiegu procesów 
interpersonalnych  

• Prezentacja wyników badań dotyczących roli procesów  
psychologicznych w sytuacjach zawodowych i  
osobistych  

Treść przedmiotu  
Patrz abstrakt przedmiotu przy tytule na stronie internetowej CSZ  
  
Spis zalecanych lektur   
  
LP.  Autor, Tytuł, Wydawnictwo,  
1.    Stephen R. Covey : „7 nawyków skutecznego działania”, Wawa, Rebis, 2006  
2.    Jim Collins: „Od dobrego do wielkiego”, Warszawa, MTBiznes  
3.    Daniel Goleman: “Inteligencja emocjonalna”, Warszawa, Media Rodzina, 2009  
4.    Tony Buzan: “Potega umysłu”, Warszawa Muza, 2003  
  
  

Metody oceny  
( ocena,  
egz. pisemny, egz. ustny, 
projekt)  

Test końcowy. Wystawiane jedynie oceny za zaliczenie wykładów.   

  

Uwagi dodatkowe  
  

Zajęcia odbędą się, jeżeli zapisze się co najmniej 20 osób.  
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 Tabela 1. Efekty kształcenia  

 niektórych metod promowanych w pop-literaturze    

PEZS _W5  Zna  przykłady  zastosowań  koncepcji  
psychologicznych w życiu zawodowym i osobistym  

zaliczenie 

  UMIEJĘTNOŚCI  
zaliczenie 

PEZS _U1  Potrafi opisać wybrane zjawiska psychologiczne w języku 
koncepcji i wyników badań naukowych  

zaliczenie 

PEZS _U2  Potrafi ocenić, czy zakres rozumienia własnego i innych 
ludzi ma charakter zdroworozsądkowy czy odwołuje się 
do wiedzy i wyników badań  

zaliczenie 

PEZS _U3  Potrafi (jeśli podejmie taką decyzję) wdrażać w 
codzienne zachowania zmiany dotyczące własnych 
reakcji odruchowych  

zaliczenie 

PEZS _U4  Potrafi lepiej i głębiej rozumieć ludzkie zachowania i 
wykorzystywać ta wiedzę w konkretnych sytuacjach 
wżyciu zawodowym i osobistym  

zaliczenie 

PEZS _U5  Potrafi korzystać z literatury naukowej dotyczącej 
omawianej tematyki i w miarę potrzeby będzie mógł w 
oparciu o samokształcenie rozszerzyć swoją wiedzę w 
tym zakresie  

zaliczenie 

  KOMPETENCJE  
  

PPŻZO _K1  Będzie miał większą świadomość istoty zjawisk 
psychologicznych obserwowanych u siebie i innych ludzi  

Obserwacja na 
zajęciach  

PPŻZO _K2  Będzie miał świadomość konieczności ukierunkowania i 
pogłębienia procesu własnego rozwoju zawodowego i 
osobistego  

Obserwacja na 
zajęciach  

PPŻZO _K3  Będzie potrafił pracować w zespole nad rozwiązaniem 
zagadnienia naukowego lub technicznego z 
uwzględnieniem inspiracji i wiedzy wynikających z 
wykładów  

Obserwacja na 
zajęciach  

 
  

Numer (symbol)  Efekty kształcenia słuchacza, który zaliczył przedmiot, potrafi  
Sposób 
weryfikacji 
osiągnięcia efektu  

Od pierwszych 
liter tytułu 
przedmiotu   

WIEDZA  
  

PEZS _W1  Ma wiedzę z zakresu psychologii emocji – wpływu 
emocji na procesy umysłowe i funkcjonowanie 
społeczne  

zaliczenie 

PEZS _W2  Ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć psychologii 
komunikacji, rozumie przebieg procesów 
komunikacyjnych  

zaliczenie 

PEZS  _W3  Ma wiedzę w zakresie metod negocjacji i mediacji i 
stosowania technik negocjacyjnych  

zaliczenie 

PEZS  _W4  Zna zarówno zakres zastosowań technik 
komunikacyjnych i negocjacyjnych jak i ograniczoność  

zaliczenie 
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