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WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

- zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii ogólnej, 

- rozumienie założeń i podstawowych kierunków teoretycznych w psychologii, 

- nabycie podstawowych informacji na temat psychologii spostrzegania i przetwarzania 

informacji przez człowieka, 

- rozumienie przebiegu podstawowych procesów poznawczych, 

- znajomość podstaw procesu i czynności uczenia się i ich wpływu na zachowanie się 

człowieka, 

- znajomość przebiegu reakcji emocjonalnych i ich wpływu na zachowanie się 

człowieka, 

- znajomość podstawowych praw motywacji człowieka, 

- znajomość przebiegu reakcji stresowej i sposobów zapobiegania nadmiernemu jej 

poziomowi, 

- poznanie przebiegu podstawowych pojęć z zakresu psychologii społecznej,  

- poznanie podstawowych informacji z zakresu rozwoju człowieka. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Test pisemny obejmujący treści wykładów. 

 

Treści programowe: 

1. Psychologia: definicje, cele, zadania. Historyczne podstawy psychologii. Współczesne 

kierunki psychologii. Perspektywy rozwoju psychologii jako nauki. 

2. Badania psychologiczne: odkrywanie i uzasadnianie. Wybrane metody badań. Zasady 

uważnego interpretowania wyników badań psychologicznych. 



3. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy i funkcji centralnego układu nerwowego. 

Ewolucja, dziedziczność i zachowanie się. Mózgowa organizacja zachowania. 

Działanie układu nerwowego.  

4. Psychika, świadomość i stany alternatywne. Mózg, psychiki i dusza. Natura 

świadomości i jej zmiany. Stany rozszerzonej świadomości. 

5. Rozwój człowieka w ciągu całego życia. Rozwijające się dziecko. Cykl życia 

człowieka i rodziny. Rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny.  

6. Psychologia spostrzegania. Złudzenia w spostrzeganiu. Wrażenia. System wzrokowy 

i słuchowy. Inne zmysły. 

7. Psychologia uczenia się. Warunkowanie. Znaczenie uczenia się w zachowaniu 

człowieka. Uczenie jako czynność i jako proces. 

8. Pamięć. Metody wspomagania pamięci. Mnemotechniki. Proces zapamiętywania, 

przechowywania, przypominania i zapominania. Neurobiologia pamięci. 

9. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Struktura i przebieg czynności myślenia. 

Mierzenie umysłu. Rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. 

10. Podstawowe prawa motywacji człowieka. Rozumienie motywacji. Głód i jedzenie. 

Motywacja seksualna. Motywacja osiągnięć i pracy. Poziom aspiracji i jego wpływ na 

skuteczność zachowania. 

11. Emocje i ich wpływ na zachowanie się człowieka. Komponenty emocji. Funkcje 

emocji. Pojęcie stresu i radzenie sobie z nim. Strategie radzenia sobie ze stresem. 

12. Rozumienie ludzkiej osobowości. Przegląd wybranych teorii osobowości 

i podstawowych pojęć. Charakter. Różnice indywidualne: temperament, styl 

poznawczy. 

13.  Inteligencja i jej pomiar. Geneza inteligencji. Iloraz inteligencji. Kontrowersje wokół 

pomiaru inteligencji. Inteligencja emocjonalna. 

14. Psychologia społeczna. Spostrzeganie społeczne. Stereotypy i uprzedzenia. 

Konformizm. Podstawowe procesy  zachodzące w grupie. 

15. Wybrane zagadnienia psychopatologii. Uzależnienia. Teoretyczne modele 

uzależnienia i jego terapii. 

16. Psychologia zdrowia. Zachowania prozdrowotne. Salutogeneza. Psychologiczne 

uwarunkowania zachowań zdrowotnych.  

17. Obszary stosowania psychologii. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii pracy, 

marketingu i reklamy, psychologii klinicznej.  
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3. Strelau J. (red.), Psychologia, podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2000. 
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Literatura uzupełniająca: 

1. Berryman J., Psychologia moje hobby, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk, 2002. 

2. Eysneck H., Eysenck M., Podpatrywanie ludzkiego umysłu, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 1998.  



3. Łukaszewski W., Wielkie pytania współczesnej psychologii, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2003. 

4. Tavris C., Wade C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, Poznań 1999. 

 

Efekty kształcenia:  

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien posiadać podstawową znajomość pojęć 

psychologicznych i zwiększoną świadomość wpływu procesów psychologicznych na 

zachowanie. 
 

Język wykładowy: polski 
 

Osoba(y) prowadząca(e):   

Nauczyciel Wydziału Humanistycznego KK 


