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Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych  
SYLABUS 2020/2021 

Nazwa przedmiotu 
 

Psychoprofilaktyka zniekształceń osobowości czyli Deformanci są 
wśród nas (PZO) 
Psycho-prevention of personality distortions, that is, the 
Deformers are among us 
 

Liczba punktów ECTS  
 

Proponowana liczba punktów: 3 ECTS 

  
Osoby prowadzące Tytuł naukowy Imię i nazwisko Katedra / Instytut/ 

Centrum/ Inne 

Dr Leszek Melllibruda Active Business Mind 
Psychologia biznesu 

Osoba odpowiedzialna za 
przedmiot Dr Leszek Melllibruda Active Business Mind 

Psychologia biznesu 
 
Semestr studiów 
 

Semestr zimowy 2020 

Typ przedmiotu  
(możliwości wyboru) 
obowiązkowy O 
 fakultatywny F 

F 

Wymagania wstępne  
 

Wskazane zainteresowania problematyka psychologiczną 
dotyczącą relacji międzyludzkich oraz osobowości. 

Poziom przedmiotu 
Podstawowy P 
Średniozaawansowany Ś 
Zaawansowany Z 
 

Z 

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 

W – 2 godz. w tygodniu, łącznie:30 godzin 

Sugerowana liczba godzin pracy 
własnej  

45 godzin obejmuje : 30 godzin przygotowywanie się 
słuchacza do wykładów, 15 – przygotowywanie się 
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słuchacza do egzaminu. 

Całkowita liczba godzin: 75 godzin 
Aspekty międzynarodowe 
(jeśli są) 

 

Język wykładowy 
 

Polski 

Cel przedmiotu 
                                                                                  

Patrz: Efekty kształcenie oraz tezy tematyczne wykładów (w 
zał). 

Treść przedmiotu 
Patrz abstrakt 
 
Spis zalecanych lektur  
 
LP. Autor, Tytuł, Wydawnictwo, 
1. Paul Ekman,D.Goleman, Dalajlama XIV: „Świadomość emocjonalna”, Helion, 2014 
2. Jan Strelau (red.): Psychologia.Podręcznik akademicki.cz3. GWP, Gdańsk, 2000 
3. Antoni Kępiński: “Psychopatie”, PZWL, 1977 (wznow.2016) 
4. Kazimierz Dąbrowski (red.): “Zdrowie psychiczne”, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
 
 
Metody oceny 
( ocena, 
egz. pisemny, egz. ustny, 
projekt) 
 

Test końcowy 

 
Uwagi dodatkowe 
 

Zajęcia odbędą się, jeżeli zapisze się co najmniej 20 osób. Jako 
jedyną formą zaliczenia przedmiotu są oceny. 

 
 

 
 
Tabela 1. Efekty kształcenia - 

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

osiągnięcia efektu 
 WIEDZA  

PZO_W1 Ma wiedzę z zakresu psychologii społecznej i relacji 
interpersonalnych umożliwiającą lepsze rozumienie 
zjawisk społecznych 

Zaliczenie 

PZO _W2 Ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć z zakresu 
psychologii emocji i psychopatologii 

jw 

PZO _W3 Ma wiedzę w zakresie metod rozpoznawania różnych 
składowych emocji i zachowań oraz typów ekspresji im 
towarzyszącej z refleksja dotyczącą przekraczania granic 
własnego i otoczenia bezpieczeństwa psychicznego 

jw 

 UMIEJĘTNOŚCI  

PZO _U1 Zna zarówno zakres zastosowań pojęć, którymi operuje 
psychologia emocji i osobowości jak i psychiatria 

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

osiągnięcia efektu 
PZO _U2 Zna przykłady zastosowań koncepcji psychologicznych 

do rozumienia sytuacji trudnych, zachowań z pogranicza 
zaburzonych (borderline) oraz emocji i zachowań 
indywidualnych i w grupie 

jw 

 KOMPETENCJE 
 

PZO _K1 Rozumie konieczność dalszego samokształcenia Obserwacja na 
zajęciach, 
zaliczenie 

PZO _K2 Rozumie znaczenie metod interdyscyplinarnych w nauce Obserwacja na 
zajęciach. 

 
 

 


