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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia -F 

Kod przedmiotu: B.8.1. 

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: 

II 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 

Biologiczne podstawy zachowań 

Wymagania wstępne: 
brak 

 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr II 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

20 14 14 42 60 150 20 14 14 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) 

Wiedza2:    

1 Zna teorie i koncepcje psychologiczne opisujące 
zarówno jednostki, jak i grupy społeczne, ma  
wiedzę o miejscu psychologii w systemie nauk oraz 
o jej przedmiotowych i metodologicznych 
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

K_W03 Egzamin ustny, 
przygotowywanie 
projektu, kolokwium 

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

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN  

 
……………..……………………… 

 Pieczęć (data i podpis) 
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2 Zna zagadnienia dotyczące emocji i motywacji, 
procesów poznawczych i psychologicznych 
aspektów zachowania człowieka, uwzględniając 
różnorodne czynniki 

K_W11 Egzamin ustny, 
przygotowywanie 
projektu, kolokwium 

Umiejętności:   

1 Potrafi analizować i stosować zasady prawne oraz 
procedury z zakresu działań psychologicznych; 
potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w 
praktyce 

K_U07 Zajęcia terenowe, 
aktywność, odpowiedzi 
ustne na zajęciach 

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

K_U16 Zaliczenie ćwiczeń, 
przedstawienie projektu, 
aktywność 

3 Potrafi wykazywać praktycznie wsparcie społeczne 
i psychologiczne, organizując działania 
indywidualne i grupowe, uwzględniając przy tym 
możliwości oddziaływania, dostępności i 
uwarunkowań psychologicznych tego wsparcia 
oraz przyszłe skutki 

K_U18 Zaliczenie ćwiczeń, 
przedstawienie projektu, 
aktywność 

Kompetencje społeczne:   

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

K_K03 Debaty, dyskusje, 
konsultacje, stosowna 
postawa 

2 Jest gotów do kierowania działaniami z zakresu 
diagnozy i interwencji psychologicznej; ocenia 
proponowane rozwiązania, uczestniczy w  pracach 
grupowych, wykazując umiejętności przywódcze i 
organizatorskie 

K_K06 Debaty, dyskusje, 
konsultacje, stosowna 
postawa 

Metody 
dydaktyczne: 

Wykład  

Konsultacje 

Ćwiczenia: praca w grupach, analiza przykładów, zajęcia w terenie, dyskusja 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 
Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 
Wykład 1: Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka 
Zagadnienia: Podstawowe pojęcia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka: pojęcie 
rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych i mechanizmy warunkujące rozwój. 

2 2 

2 
Wykład 2: Periodyzacja zmian w rozwoju psychicznym  
Zagadnienia: Charakterystyka faz rozwoju. 

3 3 

3 Wykład 3: Modele ujmowania i wyjaśniania zmian rozwojowych  2 2 

4 
Wykład 4: Czynniki i wyznaczniki rozwoju  
Zagadnienia: Czynniki wspomagające i czynniki ryzyka. 

2 2 

5 
Wykład 5: Strategie badań nad rozwojem człowieka 
Zagadnienia: aspekty etyczne badań z udziałem dzieci i osób dorosłych, specyfika badań, 
dorobek badań naukowych – osiągnięcia i ograniczenia. 

3 3 

6 
Wykład 6: Różne ujęcia rozwoju  
Zagadnienia: opis i interpretacja zmian w rozwoju z punktu widzenia różnych koncepcji 
psychologicznych. 

3 3 

7 

Wykład 7. Przemoc i destrukcja jako zagrożenie rozwoju 
Zagadnienia: źródła agresji i destrukcji w ujęciu psychoanalizy, destrukcyjne subkultury, 
przemoc w szkole, przemoc w rodzinie, główne mechanizmy powstania destrukcyjnych 
zachowań, zamachy samobójcze.  

3 3 
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8 

Wykład 8. Rozwój psychoseksualny 
Zagadnienia:  tożsamość psychiczna i płciowa, źródła samowiedzy, znaczenie 
identyfikacji, struktura tożsamości płciowej, biologiczne uwarunkowania tożsamości 
płciowej i nonkonformizmu rodzajowego, przemoc seksualna wobec dzieci 

2 2 

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 

1 
Ćwiczenie 1: Charakterystyka rozwoju w okresie prenatalnym 
Zagadnienia: Wpływ rozwoju prenatalnego i porodu na rozwój dziecka. 

2 2 

2 
Ćwiczenie 2: Tendencje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa  
Zagadnienia: Tendencje rozwojowe w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. 

2 2 

3 
Ćwiczenie 3: Specyfika właściwości rozwoju w okresie średniego dzieciństwa  
Zagadnienia: Specyfika rozwojowa w wieku przedszkolnym. Koncepcja rozwoju 
poznawczego J. Piageta.  

2 2 

4 
Ćwiczenie 4: Główne tendencje rozwojowe w okresie późnego dzieciństwa 
Zagadnienia: Tendencje rozwojowe w okresie dojrzałości szkolnej – pojęcie, teorie, 
uwarunkowania.  

2 2 

5 
Ćwiczenie 5: Adolescencja 
Zagadnienia: Charakterystyka rozwoju w okresie adolescencji. 

2 2 

6 
Ćwiczenie 6: Główne tendencje w okresie dorosłości  
Zagadnienia: Przebieg rozwoju w okresie dorosłości (wczesna, średnia i późna 
dorosłość). 

2 2 

7 

Ćwiczenia 7: Mechanizmy socjalizacji 
Zagadnienia:  Mechanizmy socjalizacji: interioryzacja, różne rodzaje uczenia się, 
modularna koncepcja umysłu, identyfikacja dziecka z rodzicami, interpersonalne źródła 
doświadczeń socjalizacyjnych: relacje przywiązaniowe, relacje grupowe, relacje 
indywidualne. 

2 2 

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie: Przemoc w relacjach grupowych. Kierowanie własnym 
rozwojem w ujęciu. Drogi i granice Rozwoju. 
mechanizm wyłaniania się ofiary z grupy, typowe wzorce zachowań ofiary, zachowania 
sprawców lobbingu, badania terenowe. charakterystyka potencjału rozwojowego, rola 
dynamizmów w środowisku wewnętrznym, kontrowersje wokół teorii dezintegracji pozytywnej. 
Perspektywa Life-Span a perspektywa progresji rozwojowej, Kultura masowa i przemiany 
cywilizacyjne – zagrożenia rozwoju i podmiotowości człowieka. 
Zajęcia terenowe Miejsce odbywania się zajęć w terenie: Miejsce pozwalające na realizację 
przedmiotu 
Warunki zaliczenia: Sprawozdanie 

14 14 

RZAEM 28 28 

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

Forma kształcenia (np. projekt, e-learning, badania terenowe): projekt  

Liczba godzin: przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

Założenia: przygotowanie przez studentów w grupach 3-4 osobowych projektu na jeden z 

zaproponowanych przez prowadzącego temat  

Warunki zaliczenia: dostarczenie projektu  

36 45 

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

Egzamin ustny  

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Egzamin (wykład) 

Nr Sposób Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu Forma dokumentu do 

 
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. 
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efektu 
uczenia 
się5 

weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

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

złożenia w 
dziekanacie Wydziału 

Wiedza: 

1 Egzamin ustny  Indywidualnie określone prze prowadzącego Zagadnienia i pytania 
do egzaminu  
Lista ocen  

2 Egzamin ustny  Indywidualnie określone prze prowadzącego Zagadnienia i pytania 
do egzaminu  
Lista ocen 

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 przygotowywanie 
projektu, 
kolokwium 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Kolokwium 
Projekt  

2 przygotowywanie 
projektu, 
kolokwium 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Kolokwium 
Projekt 

Umiejętności: 

1 Zajęcia terenowe, 
aktywność, 
odpowiedzi ustne 
na zajęciach 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Sprawozdanie z zajęć 
terenowych  
Lista aktywności  

2 Zaliczenie ćwiczeń, 
przedstawienie 
projektu, 
aktywność 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Projekt  
Lista aktywności  

3 Zaliczenie ćwiczeń, 
przedstawienie 
projektu, 
aktywność 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Projekt  
Lista aktywności 

Kompetencje społeczne: 

1 Debaty, dyskusje, 
konsultacje, 
stosowna postawa 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności  
Lista aktywności  

2 Debaty, dyskusje, 
konsultacje, 
stosowna postawa 

Indywidualnie określone prze prowadzącego Lista obecności  
Lista aktywności 

 
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. 
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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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): 

1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, T. 1 Zagadnienia 

ogólne, Warszawa 2014 

2. Harwas-Napierała B.,Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 2 Charakterystyka 

okresów życia człowieka, Warszawa 2014 

3. Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 3 Rozwój funkcji 

psychicznych, Warszawa 2014 

Uzupełniająca: 

1. Kalat J. W., Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2010 

2. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania ludzi i zwierząt, Warszawa 2013 

3. Schaffer R., Psychologia dziecka, Warszawa 2014 

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) 

14 14 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

14 14 

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć 

bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze 

studentem9 (przynajmniej 60% godzin zajęć 

realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem) 

36 45 

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) 

24 30 

konsultacje, instruktaże, narady, seminaria, egzaminy, 
zaliczenia 

32 32 

 
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. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 150 

Punkty ECTS za przedmiot: 6 6 

Uwagi: 

 

 
      Data i podpis wykładowcy: 

Data złożenia sylabusa: 

 

 

 


