
Sylabus modułu 

Nazwa przedmiotu Metody badań psychologicznych  

Kierunek Kognitywistyka 

Poziom kształcenia studia I st. Stacjonarne 

Jednostka prowadząca Instytut Filozofii 

Jednostka dla której 

przedmiot jest oferowany 

Instytut Filozofii 

Typ przedmiotu Wybieralny – blok logika i metodologie 

Rok studiów II, III 

Semestr studiów IV, VI 

Forma zajęć i liczba godzin 

w semestrze 

KW: 30 

Wymagania wstępne Kursy, których wcześniejsze zaliczenie jest 

sugerowane: Wybrane zagadnienia psychologii 

poznawczej 

Kontynuacje: Kursy sugerowane: psychologia uczenia się, psychologia 

ewolucyjna, cognitive modeling, Big Data 

Opis przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi metodami i technikami badań 

psychologicznych. Omówione zostaną zalety i ograniczenia 

metod ilościowych (psychometrycznych), jak i metod 

jakościowych stosowanych w psychologii. Zaprezentowane 

zostaną konkretne techniki badania inteligencji, 

temperamentu, osobowości, agresji, nastroju, 

ustosunkowań interpersonalnych itp. Poruszony zostanie 

problem statusu metodologicznego badań jakościowych w 

psychologii (wywiad psychologiczny strukturalizowany, 

wywiad narracyjny – fazy i analiza, analiza treści – 

ilościowa i jakościowa, technika obserwacji 
ukierunkowanej oraz techniki projekcyjne. Założenie 

„ekumenizmu metodologicznego”, łączenia paradygmatów 

i metod badawczych oraz ich adekwatnego dobierania do 

określonych problemów. Rygoryzm metodologiczny a 

wymiar etyczny badań w psychologii.  

Efekty kształcenia  metoda 

weryfikacji 

EK 

kierunkowe 

 1zna podstawowe metody badań psychologicznych Ocena 

uczestnictwa w 

zajęciach, 

zaliczenie 

pisemne 

K_W03, 

K_W08, 

K_W15, 

K_W17 

2wylicza metody testowe (metody badania inteligencji, 

kwestionariusze osobowości, testy badania emocji) 

Ocena 

aktywności na 

zajęciach, 

zaliczenie 

pisemne 

K_W17 

3zna metody psychometryczne oraz metody jakościowe Ocena 

aktywności na 

zajęciach, 

zaliczenie 

pisemne 

K_W17, 

K_W15, 

 

4zna składowe podtesty skali inteligencji dla dorosłych Ocena 

aktywności na 

zajęciach, 

K_W17 



zaliczenie 

pisemne 

5   

umiejętności:  

1umie wskazać właściwą metodę badania 

psychologicznego w zależności od problemu badawczego 

 K_U03, 

K_U05 

2wykorzystuje odpowiednie instrumentarium 

metodologiczne z zakresu psychologii do badania procesu 

poznawczego 

 

 K_U06, 

K_U08, 

K_U13, 

 

3umie zastosować skalę inteligencji do opisu 

funkcjonowania poznawczego osoby badanej 

 K_U08, 

K_U05 

4   

5   

Kompetencje społeczne:  

1wykazuje postawę badawczą wobec problemów 

społecznych 

 K_K01 

2aktywnie poszukuje nowych strategii i technik badania  K_K01 

3wykazuje świadomość metodologiczną i postawę 

odpowiedzialności etycznej za wyniki badań 

 K_K07 

Punkty ECTS 4  

Ogólna forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę 

Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu Jolanta Kociuba 

Dodatkowe informacje  

 

 

 


