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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Osobowość 

Kod przedmiotu: B.3 

Osoba odpowiedzialna 
za przedmiot: 

 

Osoby prowadzące 
zajęcia: 

 

Wydział: Nauk Społecznych w Giżycku 

Kierunek: Psychologia 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Nie dotyczy 

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

2 

Przedmioty 
wprowadzające: 

brak 

 

Wymagania wstępne: 

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu szczebla średniego, 
podstawowe kompetencje społeczne oraz umiejętności: rozumienia, 
wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów; wykorzystywania 
wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacji; 
komunikowania się w języku ojczystym zarówno w mowie i w piśmie; 
umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej 
analizy informacji oraz umiejętności pracy zespołowej.  

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr 2 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

20 28 0 42 60 150 20 28 0 27 75 150 
Oznaczenie rodzaju zajęć:  
BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem, N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
ze studentem 

Oznaczenie form zajęć:  
W - wykład, C - ćwiczenia praktyczne (S - realizowane w sali, T - realizowane w terenie), K- egzaminy, instruktarze, konsultacje, narady, 
seminaria, zaliczenia, itp. 

 

Efekty uczenia się: 

Symbol 

(odniesienie 

do) 

EPK/EKK/ESK1 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

(forma zaliczeń) 

 
1 EPK/EKK/ESK – efekty podstawowe uczenia się/efekty kierunkowe uczenia się /efekty specjalnościowe uczenia się 

(w zależności od semestru, na którym prowadzony jest przedmiot) 

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN  

 
……………..……………………… 

 (pieczęć data i podpis) 
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Wiedza2:   

1 zna zaawansowaną terminologię używaną w 
psychologii, neurobiologii i psychiatrii oraz 
właściwych dlań zastosowań praktycznych; zna 
podstawowe  sposoby zastosowania tej wiedzy w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

K_W02 Egzamin pisemny (test), 
kolokwium z ćwiczeń 

2 ma uporządkowaną wiedzę na temat człowieka jego 
biologicznych, psychologicznych i medycznych 
podstaw, procesu ewolucji,  czynności ruchowych, 
poznawczych i emocjonalnych 

K_W06 Egzamin pisemny (test), 
kolokwium z ćwiczeń 

3 Zna teorie dotyczące rozumienia zagadnień zdrowia 
oraz dyskomfortu i zaburzeń psychicznych, 
uwzględniając także uwarunkowania 
osobowościowe, emocjonalne i środowiskowe; zna 
problemy psychologiczno-społeczne i środowiskowe 
oraz zagrożenia zdrowia publicznego, 
środowiskowych (lokalnych) zagrożeń zdrowia oraz 
ich uwarunkowań psychologicznych psychicznego, 
uwzględniając psychologiczne mechanizmy 
uzależnień i aspekty psychopatologiczne 

K_W10 Egzamin pisemny (test), 
kolokwium z ćwiczeń 

Umiejętności:   

1 Potrafi wykorzystać praktyczne umiejętności 
przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, 
posiada umiejętność przedstawiania swojego 
stanowiska w języku polskim i w języku obcym, 
dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu 
psychologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U06 Ocena aktywności na 
ćwiczeniach, ocena pracy 
w grupie, ocena 
zrealizowanych zadań, 
udział w konsultacjach  

2 Potrafi diagnozować i analizować stany emocjonalne, 
czynniki motywacyjne, procesy poznawcze i 
różnorodne zachowania człowieka 

K_U15 Ocena aktywności na 
ćwiczeniach, ocena pracy 
w grupie, ocena 
zrealizowanych zadań, 
udział w konsultacjach 

3 Umie analizować uwarunkowania biologiczne, 
psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, 
konstytucjonalne w zakresie zaburzeń i chorób 
psychicznych, odnosząc się do podstaw psychiatrii 

K_U16 Ocena aktywności na 
ćwiczeniach, ocena pracy 
w grupie, ocena 
zrealizowanych zadań, 
udział w konsultacjach 

4 Potrafi określić cechy osobowościowe człowieka, 
jego stany emocjonalne, zarówno w kontekście 
indywidualnym, jak i społecznym, uwzględniając 
różnorodne uwarunkowania biologiczne, 
psychologiczne, środowiskowe i społeczne 

K_U17 Ocena aktywności na 
ćwiczeniach, ocena pracy 
w grupie, ocena 
zrealizowanych zadań, 
udział w konsultacjach 

Kompetencje społeczne:   

1 Jest gotów do pracy nad własnym rozwojem w toku 
działalności profesjonalnej, dokonuje oceny własnych 
kompetencji, posiada wiedzę dotyczącą własnego 
profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i 
ograniczeń. Ocenia krytycznie posiadaną wiedzę 
oraz uwzględnia opinie ekspertów, rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego w warunkach płynności rynku pracy 

K_K01 Prezentowanie stosownej 
postawy 

2 Jest gotów do przekonywania, negocjowania, 
przekazywania własnych poglądów oraz 
rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych 
oraz wdrażania uzgodnionych zmian 

K_K03 Prezentowanie stosownej 
postawy 

 
2 W odniesieniu do praktyk zawodowych w sylabusie nie ujmuje się efektów uczenia się z zakresu wiedzy. 



3 
 

Metody 
dydaktyczne: 

Wykład: wykład problemowo- programowy; case study 

Ćwiczenia: praca w grupach, zadania dydaktyczne/problemowe, metody 
problemowe 

Zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczyciela: e-learning 

Konsultacje 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 

Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 

Wykład 1: Rozwój teorii osobowości.  
Zagadnienia: Osobowość w ujęciu psychoanalitycznym Z. Freuda. Podstawowe założenia 
(determinizm, konflikt i nieświadomość). Ujęcie strukturalne i dynamiczne:, stadia rozwoju 
psychoseksualnego. Wkład Freuda w rozwój współczesnej nauki: rola nieświadomości, 
mechanizmy obronne. 

2 2 

2 

Wykład 2: Neopsychoanaliza 
Zagadnienia: teoria Karen Horney (teoria lęku). Psychoanaliza kulturowa Ericha Fromma, 
stadia rozwoju psychospołecznego wg E.   Eriksona. Psychodynamiczna teoria self  Heinza 
Koguta. Złośliwy narcyzm w ujęciu Otto Kernberga 

2 2 

3 

Wykład 3: Współczesne rozwinięcia klasycznej psychoanalizy – teoria 
psychodynamiczno rozwojowe 
Zagadnienia: Fazy rozwojowe dziecka (koncepcja M. Mahler), konsekwencje deprywacji 
potrzeb istotnych dla danej fazy.  Relacja z obiektem jako źródła stylów przywiązania i ich 
konsekwencje w życiu dorosłym. 

2 2 

4 

Wykład 4: Koncepcja Eysencka –związek osobowości i temperamentu  
Zagadnienia: Koncepcja PEN,  Modyfikacja Greya i  P. Cloningera. Biologiczne 
uwarunkowanie zapotrzebowania na stymulacje, oraz mechanizmy behavioral inhibition 
system (BIS) i behavioral activation system (BAS) odpowiedzialne za wrażliwość na kary 
versus nagrody. 

2 2 

5 

Wykład 5: Prekursorzy koncepcji cechowej osobowości.  Model pięcioczynnikowej 
teorii osobowości wg. P. Costy i R. McCrae’a. 
Zagadnienia: pojęcie cechy, cechowa teoria osobowości Allporta, cechowo-analityczne 
ujęcie osobowości w koncepcji Cattella. Wzór zachowania A,. Osobowość typu C i D. 
Koncepcja PEN w diagnozowaniu osobowości lekowej, antyspołecznej, borderline. 
Argumenty za i przeciw koncepcji cechowej 

2 2 

6 

Wykład 6: Teoria fenomenologiczna. Teorie społeczno-poznawcze. 
Zagadnienia: Koncepcja potrzeb w ujęciu A. Maslowa. Istota samorealizacji w koncepcji C. 
Rogersa. Poznawcza samokontrola: źródła i rola przekonania o własnej skuteczności. W. 
Mischel.  Wpływ modelowania na funkcjonowanie dziecka.  

2 2 

7 

Wykład 7: Poznawcza koncepcje osobowości. Struktura Ja – geneza, treści, rola. 
Zagadnienia: Teoria osobowości Kelly’ego: struktura  osobowości, typy konstruktów, Rep 
Test, dynamika zachowania. Regulacyjna teoria  osobowości Reykowskiego. Rozbieżność w 
systemie Ja – koncepcja Higginsa. Procesy motywacyjne organizujące koncepcje siebie. 

2 2 

8 

Wykład 8: Poznawczo-informacyjne ujęcie osobowości. Biologiczne podstawy 
osobowości- Geny czy środowisko? 
Zagadnienia: Zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej: koncepcja Ellisa, oraz 
koncepcja depresji wg Becka. Teoria Davida Bussa. Genetyka zachowania, metody ustalania 
związków geny - zachowanie, współczynnik odziedziczalności 

2 2 

9 
Wykład 9: Rola osobowości w regulacji zachowania.  
Zagadnienia: Motywacja związana z obroną struktury Ja Trudności w modyfikacji negatywnej 
wizji siebie. Toksyczne przekonania. 

2 2 

10 
Wykład 10: Podstawowe mechanizmy zaburzeń osobowości 
Zagadnienia: integracja czynników biologicznych i środowiskowych na przykładzie 
osobowości borderline. 

2 2 

RAZEM: 20 20 

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 
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1 
Ćwiczenie 1: Diagnoza osobowości w różnych działach psychologii stosowanej i w 
badaniach naukowych. 
Zagadnienia: Zasady prowadzenia diagnozy osobowości, wymiar etyczny 

2 2 

2 

Ćwiczenia 2:Teoretyczne podstawy diagnozy osobowości w ujęciu  H. Eysencka oraz 
R. Cattella  
Zagadnienia: poznanie testu, zasad prowadzenia badań, opracowanie wyników. 
współczesne adaptacje testów Cattella. Autodiagnoza i zastosowanie w praktyce. 

4 4 

3 

Ćwiczenia 3: EPQ-R – diagnoza czterech wymiarów osobowości człowieka 
Zagadnienia: prowadzenie badania, analiza ilościowa i jakościowa rezultatów badań.  
Ćwiczenia w analizie i interpretacji różnych profili EPQ-R Osobowość człowieka czynnikiem 
determinującym predyspozycje do podejmowania zachowań autodestrukcyjnych – diagnoza 
z wykorzystaniem EPQ-R. 

4 4 

4 

Ćwiczenia 4: NEO-FFI – diagnoza pięciu wielkich wymiarów osobowości,  
Zagadnienia: prowadzenie badania, analiza ilościowa i jakościowa rezultatów badań. 
Ćwiczenia w analizie i interpretacji różnych profili NEO-PI-R. Wykorzystanie narzędzia w 
różnych obszarach praktyki psychologicznej 

4 4 

5 
Ćwiczenia 5: Metody projekcyjne  
Zagadnienia: analiza szans i zagrożeń stosowania metod projekcyjnych w procesie opisu 
osobowości dzieci i osób dorosłych. Test TAT i Zdania Niedokończone Rottera. 

4 4 

6 
Ćwiczenie 6: Diagnoza osobowości przy pomocy różnych narzędzi 
kwestionariuszowych  
Zagadnienia: poznanie innych narzędzi, prowadzenie badań, synteza wyników badań 

4 4 

7 Ćwiczenia 7: Zasady pisania opinii psychologicznych w diagnozie osobowości. 2 2 

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie:  
Miejsce odbywania się zajęć w terenie:  
Warunki zaliczenia:  

0 0 

RAZEM 28 28 

Opis godzin zajęć bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem w formie 
praktycznej 

Liczba 
godzin 

Forma kształcenia: e-learning 
Liczba godzin: przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

Założenia: zapoznanie się z materiałami umieszonymi na platformie dotyczącymi zagadnień z 
wybranych tematów, dla osób chętnych – próba udzielenia odpowiedzi na pytania pojawiające w 
materiałach w ramach platformy.  
Warunki zaliczenia: dostarczenie dokumentacji związanej z realizacją zleconych zadań przez 
studenta w wyznaczonym przez prowadzącego terminie 

36 45 

Forma zaliczenia przedmiotu: 
(egzamin (ustny/pisemny)/zaliczenie z 
oceną)4 

Egzamin pisemny (test) 

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Egzamin (wykład) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się5 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

 
3 Należy je uwzględnić w przypadku, gdy plan studiów uwzględnia zajęcia realizowane w terenie. 
4 W odniesieniu do formy egzaminu należy precyzyjnie określić jego formę, tj. ustny czy pisemny. 
5 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
6 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

egzaminu. 
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Wiedza: 

1 Egzamin pisemny 
(test),  

Indywidualnie określone prze prowadzącego Egzamin pisemny (test),  

2 Egzamin pisemny 
(test),  

Indywidualnie określone prze prowadzącego Egzamin pisemny (test),  

3 Egzamin pisemny 
(test),  

Indywidualnie określone prze prowadzącego Egzamin pisemny (test),  

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się7 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)8 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1 kolokwium z 
ćwiczeń 

Indywidualnie określone prze prowadzącego kolokwium z ćwiczeń 

2 kolokwium z 
ćwiczeń 

Indywidualnie określone prze prowadzącego kolokwium z ćwiczeń 

3 kolokwium z 
ćwiczeń 

Indywidualnie określone prze prowadzącego kolokwium z ćwiczeń 

Umiejętności: 

1 Ocena aktywności 
na ćwiczeniach, 
ocena pracy w 
grupie, ocena 
zrealizowanych 
zadań, udział w 
konsultacjach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności, lista 
ocen za aktywność, lista 
ocen za zrealizowane 
zadania 

2 Ocena aktywności 
na ćwiczeniach, 
ocena pracy w 
grupie, ocena 
zrealizowanych 
zadań, udział w 
konsultacjach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności, lista 
ocen za aktywność, lista 
ocen za zrealizowane 
zadania 

3 Ocena aktywności 
na ćwiczeniach, 
ocena pracy w 
grupie, ocena 
zrealizowanych 
zadań, udział w 
konsultacjach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności, lista 
ocen za aktywność, lista 
ocen za zrealizowane 
zadania 

4 Ocena aktywności 
na ćwiczeniach, 
ocena pracy w 
grupie, ocena 
zrealizowanych 
zadań, udział w 
konsultacjach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności, lista 
ocen za aktywność, lista 
ocen za zrealizowane 
zadania 

Kompetencje społeczne: 

 
7 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
8 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

zaliczenia ćwiczeń. 
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1 Ocena aktywności 
na ćwiczeniach, 
ocena pracy w 
grupie, ocena 
zrealizowanych 
zadań, udział w 
konsultacjach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności, lista 
ocen za aktywność, lista 
ocen za zrealizowane 
zadania 

2 Ocena aktywności 
na ćwiczeniach, 
ocena pracy w 
grupie, ocena 
zrealizowanych 
zadań, udział w 
konsultacjach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności, lista 
ocen za aktywność, lista 
ocen za zrealizowane 
zadania 

Ogólne 
wskazówki do 
warunków 
zaliczenia 
przedmiotu: 

• Warunki zaliczenia przedmiotu powinny być zgodne ze wskazanym w tabeli z 
efektami uczenia się (powyżej na s. 1-2) sposobem weryfikacji efektów 
uczenia się oraz formą zaliczenia przedmiotu.  

• Każdy sposób weryfikacji efektów uczenia się (formy zaliczeń) wskazany w 
sylabusie powinien być odpowiednio udokumentowany, a prace zaliczeniowe 
studentów (lub listy zagadnień/pytań w przypadku zaliczenia ustnego; listy 
aktywności itd.) wraz z listami obecności i uzasadnieniami wystawienia ocen 
(na pracach zaliczeniowych) potwierdzające właściwą weryfikację efektów 
uczenia się powinny być złożone w odpowiednim Wydziale.   

• W przypadku weryfikacji efektów uczenia się w postaci 
referatów/esejów/dłuższych prac pisemnych itp. należy w sylabusie podać ich 
temat/y. 

• Ocenę końcową z zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem wylicza 
się na podstawie procentowego udziału oceny z ćwiczeń i egzaminu w ocenie 
końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowi 40%, a ocena z egzaminu 60% oceny 
końcowej 

Literatura: 

Podstawowa (dostępna w bibliotece WSB/bibliotece wydziału): 
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1. Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Kraków 
2015 

2. Berger P., Zijderveld A., Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem. 
Kraków 2015 

3. Davis R.,  Millon T., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa 2012 
4. Doraszewicz K., Gamian-Wilk M., Uległość w bliskich relacjach. Gdańsk 2015 
5. Gabbard G.O, Clarkin J.F., Fonagy P. (red.), Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń 

osobowości. Podręcznik kliniczny. Kraków 2013 
6. Goleman D., Boyatzis R., Mc Kee A., Naturalne przywództwo. Wrocław -  Warszawa 2002 
7. Hall C., Lindzey G., Campbell J., Teorie osobowości, Warszawa 2012 
8. Harwas-Napierała B.,Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 2 Charakterystyka 

okresów życia człowieka, Warszawa 2014 
9. Kalat J. W., Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa 2010 
10. Kobierzycki T., Filozofia osobowości. Od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby. 

Warszawa 2001 
11. Machaj I., Suchocka R. (pod red.), Męskość i kobiecość, czy walka płci. Poznań 2009 
12. Neckar J., Ewolucyjna psychologia osobowości. O naturze człowieka w ujęciu darwinowskim.  

Warszawa 2018 
13. Nitsun M., Antygrupa. Siły destrukcyjne w grupie oraz ich twórczy potencjał. Poznań 2015 
14. Oliver J., Pervin L., Osobowość. Teoria i działania. Kraków 2002 
15. Stepulak M.Z., Łukasiewicz J.  (pod red.), Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu 

społecznym. Lublin 2016 
16. Stepulak M.Z. (pod red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym. Wybrane zagadnienia z 

psychologii rodziny. Lublin 2013 
17. Szuman St., Osobowość i charakter. Warszawa 2014 
18. Winnicott D.W., Procesy dojrzewania i sprzyjające środowisko. Badania nad teorią rozwoju 

emocjonalnego. Gdańsk 2018 
19. Zawadzki Bogdan, Kwestionariusze osobowości strategie i procedura konstruowania. Warszawa 

2006 
20. testy badające osobowość - wielowymiarowe kwestionariusze:  

EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R,  
EPQ-R(S) - Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S),  
IVE - Kwestionariusz Impulsywności,  
NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI ,  
IAS - Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa,  
TO – Test Osobowości 

Uzupełniająca: 

1. Dryll E., Wrastanie w kulturę. Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym. Warszawa 2013 
2. Homplewicz J., Gdy osobowość horyzontem wychowania. Rzeszów 1997 
3. Kobierzycki T., Filozofia osobowości. Od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby. 

Warszawa 2001 
4. Rauszer M., Homo frajer. Nieświadome wymiany kultury. Gdańsk 2014 
5. Romanowska-Łakomy H. (pod red.), Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje. 

Warszawa 2009 
6. Sanocki W., Kwestionariusze osobowości w psychologii. Warszawa 1976 
7. Słysz A., Kaczmarek Ł., Bliżej serca. Zdrowie i emocje. Poznań 2007 
8. Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin 2005 

Zalecana literatura dostępna jest również w polskich bazach e-czasopism i e-książek takich jak 
libra.ibuk.pl, epnp.pl, depot.ceon.pl, isip.sejm.gov.pl, journals.bg.agh.edu.pl, otworzksiazke.pl, polona.pl, 
google scholar, zasoby WBN oraz w bazach archiwalnych czasopism specjalistycznych udostępnianych w 
Internecie. Elektroniczną wersję materiałów dydaktycznych z wykładów i ćwiczeń, instrukcje i objaśnienia 
do zadań prowadzący mogą umieszczać na uczelnianej platformie e-learning (e-learning.wsb.net.pl). 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta:  
Obciążenie studenta [liczba godzin] 

S N 

udział w wykładach 20 20 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w sali 
(S) 

28 28 

https://www.gwp.pl/autor-aboujaoude-elias,dEg-wEQ.html
https://www.gwp.pl/autor-aboujaoude-elias,dEg-wEQ.html
https://pzwl.pl/autor/Roger-Davis,a,5839438
https://pzwl.pl/autor/Theodore-Millon,a,5839437
https://www.gwp.pl/autor-red-glen-o-gabbard,dEg-5Ek.html
https://www.gwp.pl/autor-red-john-f-clarkin,dEg-4kk.html
https://www.gwp.pl/autor-red-peter-fonagy,dEg-40k.html
https://sklep.eneteia.pl/autor/kobierzycki-tadeusz/__40
https://www.gwp.pl/autor-oliver-john,dEg-EUA.html
https://www.gwp.pl/autor-pervin-lawrence,dEg-fA0.html
https://sklep.eneteia.pl/autor/kobierzycki-tadeusz/__40
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udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

0 0 

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć 

bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze 

studentem9 (przynajmniej 60% godzin zajęć 

realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem) 

42 27 

samodzielne studiowanie (przygotowanie do zajęć, 
egzaminów, zaliczeń itp.) w ramach godzin bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (do 
40% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela ze studentem) 

36 45 

konsultacje, instruktaże, narady, seminaria, egzaminy, 
zaliczenia 

24 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 150 

Punkty ECTS za przedmiot: 6 6 

Uwagi: 

 

 
      Data i podpis wykładowcy: 

Data złożenia sylabusa: 

 

 
9 Suma godzin zajęć praktycznych realizowanych bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem oraz 

przeznaczonych na samodzielne studiowanie studenta powinna stanowić 100% wszystkich godzin bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem określonych w planach studiów. 


