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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Niestacjonarne 

Specjalno�ã Wszystkie 
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Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów Inny 

Status moduùu  Do wyboru 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów - 
semestr Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku 
akademickim Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne  

Egzamin  Nie 

Liczba punktów ECTS 2 
 
 
 
 
 

Forma prowadzenia 

zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 10  - - - - 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze zjawiskami psychospoùecznymi i ich wpùywem na 

zachowanie czùowieka w sferze prywatnej i publicznej oraz praktyczna znajomo�ã wybranych 

narzêdzi komunikacji spoùecznej i samopoznania 

 

Symb

ol 

efektu 

Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzen

ia zajêã 

(w/ã/l/p/inn

e) 

odniesienie 

do efektów 

kierunkowyc

h 

odniesienie 

do efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma podstawow¹ wiedzê o czùowieku w aspekcie 

psychologicznym, etycznym, a tak¿e o motywach 

jego dziaùalno�ci w procesie gospodarowania. 

Charakteryzuje funkcje kierowania ludêmi w 

kontek�cie typu organizacji i zasiêgu jej dziaùania. 

w K_W11 

S1A_W04 
S1A_W05 

 

U_01 

Prawidùowo posùuguje siê normami etycznymi 

reguluj¹cymi ¿ycie spoùeczne i funkcjonowanie 

podmiotów gospodarczych. 

w K_U04 
K_U10 

S1A_U05 

K_01 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie oraz 

skutecznie komunikowaã siê oraz postêpowaã 

etycznie w ramach wyznaczonych ról 

organizacyjnych i spoùecznych 

w K_K03 

S1A_K02 
 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 

 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1. Podùo¿e i struktura interakcji spoùecznych. Rola komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej w procesie zarz¹dzania organizacj¹ 
W_01 

2.  Konformizm, asertywno�ã, postawy spoùeczne. Przemiany intymno�ci w 

ponowoczesnym �wiecie 
W_01 
K_01 

3.  Pojêcie grupy, role grupowe, struktura. Funkcjonowanie jednostki w grupie. Metody 

badania pozycji w grupie (socjometria) 
K_01 
U_01 

4.  Stereotypy, uprzedzenia, problemy dyskryminacji spoùecznej w obszarze pracy W_01 
U_01 

5.  To¿samo�ã jednostkowa a to¿samo�ã spoùeczna, czyli o poznawaniu samego siebie W_01 
K_01 

 
 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 
 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symb

ol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, 

laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Stu Student, aby otrzymaã ocenê dobr¹ powinien zaliczyã test, skonstruowany na podstawie tre�ci 

wykùadowych, odwoùuj¹cych siê do podstawowej wiedzy o czùowieku z zakresu psychologii spoùecznej;  

U_01 

Ind Student, aby otrzymaã ocenê dobr¹ powinien dokonaã indywidualnego wyboru  i przygotowaã w wersji 

pisemnej interesuj¹ce go tezy, na podstawie dwóch wybranych rozdziaùów z pracy Aronsona  
E., Wilsona T. D., Akerta R. M., Psychologia spoùeczna: serce i umysù, Poznañ 1997. Powinien umieã 

diagnozowaã oraz prognozowaã zjawiska i procesy spoùeczne zwi¹zane z wzajemnym oddziaùywaniem 

ludzi na siebie, zarówno na poziomie maùych grup, jak i du¿ych organizacji, w celu rozwi¹zania  

pojawiaj¹cych siê problemów. 

K_01 

Student, aby otrzymaã  ocenê dobr¹  powinien umieã podaã przykùady peùnienia ról spoùecznych i 

organizacyjnych, zwi¹zanych ze skuteczn¹ komunikacj¹ na poziomie interakcyjnym i grupowym. 
 

 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywno�ci 

obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 10  

2 Udziaù w ãwiczeniach  

3 Udziaù w laboratoriach  

4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) (5+6) 

5 Udziaù w zajêciach projektowych  

6 Konsultacje projektowe  

7 Udziaù w egzaminie  

8   

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 

21 

(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach wymagaj¹cych 

bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 
0,8 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 10 

12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  

13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  

14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  

15 Wykonanie sprawozdañ 11 

15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  

17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 12 

18 Przygotowanie do egzaminu  

19 Wykonanie pracy kontrolnej  

20 
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 

33 

(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 
1,2 ECTS 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  54 

23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 
 29 



25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o charakterze 

praktycznym 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,1 ECTS 
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