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Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studenta z głównymi zjawiskami wyodrębnianymi na gruncie psychologii społecznej, szczegółowa
analiza najbardziej doniosłych eksperymentów przeprowadzonych w ramach tej dziedziny; zdobywanie umiejętności
aplikacji teorii do analizy współcześnie występujących problemów życia społecznego.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw problematyki psychologicznej, umiejętność posługiwania się terminologią wyniesioną z zajęć z
wprowadzenia do psychologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiedzę na temat wpływu społecznego; rozumie
psychologiczne zasady komunikacji społecznej K_W05

K_W061 EP1

zna przyczyny powstawania uprzedzeń oraz manipulacji
społecznych; posiada wiedzę o uwarunkowaniach
atrakcyjności interpersonalnej

K_W05
K_W062 EP2

umiejętności

umie wyprowadzać wnioski na temat relacji społecznych
dla funkcjonowania jednostki i rodziny; wykazuje się
zrozumieniem społecznych procesów percepcji
społecznej

K_U011 EP3

potrafi dostrzegać i krytycznie oceniać oddziaływanie
manipulacji społecznej K_U072 EP4

kompetencje społeczne

jest przygotowany do poprawnej komunikacji
interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów
interpersonalnych

K_K031 EP5

jest zdolny wyodrębnić i ocenić zachowania wynikłe z
wpływu społecznego K_K022 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: psychologia społeczna

Forma zajęć: wykład

31. Sytuacja społeczna, związek z innymi dyscyplinami, wpływ społeczny 4 0

32. Koncepcje teoretyczne w psychologii społecznej 4 0

33. Postawy społeczne 4 0
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34. Komunikacja interpersonalna 4 0

35. Teoria dysonansu poznawczego 4 0

36. Teorie atrybucji 4 0

37. Atrakcyjność interpersonalna 4 0

38. Percepcje społeczne 4 0

39. Manipulacje społeczne, uprzedzenia 4 0

310. Agresja i jej uwarunkowania 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Analiza zjawiska masowego samobójstwa w Jonestown 4 0

22. Atrybucje - rodzaje, spostrzeganie społeczne, rola ukrytych teorii osobowości 4 0

23. Dysonans poznawczy -  dysonans podecyzyjny, redukcja dysonansu, działania racjonalizujące 4 0

44. Konformizm - wpływ społeczny, film S. Lumeta pt. "12 gniewnych ludzi" 4 0

25. Stereotypy i uprzedzenia - cechy, trwałość, geneza, funkcje, sposoby modyfikacji 4 0

26. Postawy - komponenty, rodzaje, siła i dostępność, komunikaty perswazyjne, reklama 4 0

17. Analiza eksperymentów Milgrama i Zimbardo, "Efekt Lucyfera" - Abu Ghraib 4 0

wykład informacyjny
dyskusja
prezentacja
praca własna na zajęciach

Metody kształcenia

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997): Psychologia społeczna - serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań

Brown R. (2006): Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, GWP, Gdańsk

Nelson T. (2003): Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk

Strelau J. (red.) (2001): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii
stosowanej, GWP, Gdańsk

Wojciszke B. (2003): Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Wosińska W. (2004): Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach, prezentacja, kolokwium pisemne dotyczące
treści teoretycznych, zaliczenie pisemne lektury.
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie 50% + 1 punktów w egzaminie (teście) pisemnym z treści wykładu
oraz wskazanych zagadnień z literatury podstawowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 2/3 oceny z zaliczenia wykładów + 1/3 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena z przedmiotu - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie
ocen pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z
form zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 psychologia społeczna Ważona

4 psychologia społeczna [wykład] egzamin 0,67

4 psychologia społeczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Cialdini R. (2010): Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk

Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R. (2006): Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk

LeBon G. (2007): Psychologia tłumu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty

Manstead A.S. (1995): Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

35Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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