Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych
SYLABUS 2020/2021
7 psychologicznych „cudów” behawioru
racjonalnego człowieka (7PCBRC)
7 psychological "miracles" human rational behavior

Nazwa przedmiotu
(jęz. polski i angielski)
Liczba punktów ECTS

Proponowana liczba punktów: 3 ECTS

Osoby prowadzące

Tytuł naukowy

Dr
Osoba odpowiedzialna za
przedmiot

Imię i nazwisko

Leszek Mellibruda

Katedra / Instytut/
Centrum/ Inne

Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu

Semestr studiów
Typ przedmiotu
(możliwości wyboru)
obowiązkowy O
fakultatywny F
Wymagania wstępne

F

Poziom przedmiotu
Podstawowy P
Średniozaawansowany Ś
Zaawansowany Z

Ś

Charakter zajęć, liczba godzin w
semestrze, liczba godzin w
tygodniu.

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
słuchacza do egzaminu.

brak

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
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Całkowita liczba godzin:
Aspekty międzynarodowe
(jeśli są)
Język wykładowy

75 godzin
Prezentacja wyników badań z ośrodków międzynarodowych

Cel przedmiotu

•

Polski

•
Treść przedmiotu

Rozszerzenie horyzontów spojrzenia na człowieka i jego
procesy umysłowo-emocjonalne
Pogłębienie zrozumienia zjawisk psychologicznych i
socjo-kulturowych

(szczegóły w Abstrakcie do przedmiotu)

Spis zalecanych lektur
LP.
1.
2.
3.
4.

Autor, Tytuł, Wydawnictwo,
Daniel Kahneman: „Pułapki myślenia”, Poznań, Rodzina Media, 2012
Seth Stephens-Davidowitz: Wszyscy kłamią – Big Data, nowe dane”, WL, Kraków, 2019
Yuval Noah Harari: “Sapiens, od zwierząt do bogów” WL, Kraków, 2019
Kevin Dutton: “Myslenie czarno-białe – binarny mózg jako balast w skomplikowanym świecie”,
Muza WWL, Warszawa, 2021

Metody oceny

Aktywny udział w zajęciach + Test końcowy

Uwagi dodatkowe

Zajęcia odbędą się, jeżeli zapisze się co najmniej 20 osób.
Przedmiot może być zaliczony finalnie jedynie oceną.

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

Tabela 1. Efekty kształcenia
Numer
(symbol)

Efekty kształcenia słuchacza, który zaliczył przedmiot, potrafi

WIEDZA

7PCBRC
7PCBRC
7PCBRC

Sposób weryfikacji
osiągnięcia efektu

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii Test końcowy
zachowań człowieka
Lepsze rozumienie złożonych zjawisk społeczno- Test końcowy
psychologicznych
Ma
rozpoznanie
w
istocie
wielu
niuansów Test końcowy
psychologicznych związanych z zachowaniami się ludzi

UMIEJĘTNOŚCI
7PCBRC
7PCBRC

Potrafi trafniej używać języka psychologicznego do opisu Test końcowy
zjawisk psychospołecznych
Potrafi stosować wiedzę do lepszego rozumienia siebie i Test końcowy
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Numer
(symbol)

7PCBRC

Efekty kształcenia słuchacza, który zaliczył przedmiot, potrafi

Sposób weryfikacji
osiągnięcia efektu

własnych reakcji w różnych sytuacjach
Potrafi bardziej adekwatnie reagować na zachowania i Test końcowy
odruchowe reakcje innych ludzi

KOMPETENCJE
7PCBRC _K1

Rozumie konieczność dalszego samokształcenia

7PCBRC _K2

Rozumie znaczenie metod interdyscyplinarnych w nauce

Obserwacja na
zajęciach, Test
końcowy
Obserwacja na
zajęciach.
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