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Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących systemu wartości, jego źródeł oraz wpływu na zachowanie
człowieka; problematyka podejmowana w ramach przedmiotu powinna kojarzyć się studentom z możliwością
świadomego i dojrzałego wyboru wartości przez człowieka. Rozwijanie umiejętności odnoszenie zdobytej wiedzy do
podejmowanych badań oraz praktycznego realizowania wartości.

Wymagania wstępne: Zaliczony przedmiot "Wprowadzenie do psychologii"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiedzę dotyczącą koncepcji wartości K_W021 EP1

zna psychologiczne uwarunkowania dotyczące
realizowania wartości K_W042 EP2

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do badania systemu
wartości K_U011 EP3

posiada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy do
praktycznego realizowania wartości

K_U06
K_U072 EP4

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz swoich
umiejętności, które podejmuje w pracy z osobami, które
zagubiły swój system wartości

K_K011 EP5

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań
zawodowych w odniesieniu realizowania wartości oraz
pomagania innym realizować system wartości

K_K03
K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: psychologia wartości

Forma zajęć: konwersatorium

21. Rozumienie wartości i ich klasyfikacja 2 0

22. Wartości instrumentalne a ostateczne 2 0

23. Realizacja wartości w procesie motywacyjnym 2 0

24. Wartości w kształtowaniu dojrzałości osobowej 2 0

25. Metody badania wartości 2 0

46. Analiza wybranych wartości 2 0
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17. Podsumowanie i synteza 2 0

dyskusja; prezentacja; praca własna na zajęciachMetody kształcenia

Cieciuch J. (2013): Kształtowanie sie systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Warszawa

Cieciuch J. (2001): Kwestionariuszowe pomiary preferencji wartości, w: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze w psychologii, s.
275-318, Warszawa

Cieciuch J. (2006): Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży, "Psychologia.
Edukacja i Społeczeństwo" (2006) 2, s. 121-137

Oleś P., Płużek Z. (1990): Osobowość a system akceptowanych wartości - analiza zależności, "Przegląd Psychologiczny"
(1990) 33, s. 313-324

Strelau J., Zawadzki B. (2008): Psychologia różnic indywidualnych, w: J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik
akademicki, t. 1, s. 765-846, Gdańsk

Literatura podstawowa

Brzozowski P. (2007): Wzorcowa hierarchia wartości: polska, europejska czy uniwersalna?, Lublin

Cieciuch J., Harasimczuk J., Döring A.K. (2010): Struktura wartości w późnym dzieciństwie, "Psychologia Rozwojowa" (2010)
2, s. 33-45

Gasiul H. (1984): Potrzeby i wartości. Próba analizy empirycznej wzajemnych zależności, "Acta Universitatis Nicolai Copernici,
Pedagogika" (1984) 11, s. 123-139

Matusewicz Cz. (1975): Psychologia wartości, Warszawa

Oleś P. (1984): Z zagadnień psychologii wartości, "Roczniki Filozoficzne" (1984) 4, s. 67-93

Wieczorkowska G., Smoleńska Z. (1991): Jak analizować dane o wartościach? Wpływ indywidualnego wzorca odpowiedzi na
stwierdzane zależności, "Psychologia Wychowawcza" (1991) 3, s. 353-361

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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 przedmiotu jest obecność na ćwiczeniach, prezentacja, kolokwium pisemne
dotyczące treści prezentowanych w ramach ćwiczeń, zaliczenie pisemne lektury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 psychologia wartości Ważona

2 psychologia wartości [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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