Lista efektów uczenia się wchodzących w zakres testu dla kandydatów na studia
II stopnia na kierunku Psychologia, prowadzonym w SWPS Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym na Wydziale Psychologii we Wrocławiu
w roku akademickim 2022/2023
Egzamin ma formę testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu efektów uczenia
się na kierunku Psychologia studia I stopnia.
Kandydat na Psychologię studia II stopnia posiada kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK
oraz kompetencje niezbędne do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
na tym kierunku, w szczególności:
● zna i rozumie biologiczne podstawy zachowania człowieka
● zna i rozumie problematykę funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym, teorie
wyjaśniające i sposoby prowadzenia badań w psychologii społecznej
● zna i rozumie pojęcie emocji i motywacji oraz teorie wyjaśniające w tym zakresie i sposoby
badania tych zjawisk
● zna i rozumie pojęcie procesów poznawczych oraz teorie wyjaśniające w tym zakresie
i sposoby badania tych zjawisk
● zna i rozumie pojęcie osobowości i jej rolę w wyjaśnianiu zachowań człowieka oraz
sposoby jej badania
● zna i rozumie pojęcie różnic indywidualnych i ich rolę w wyjaśnianiu zachowań człowieka
oraz sposoby ich badania
● zna i rozumie psychologiczną perspektywę ujęcia rozwoju człowieka w cyklu życia oraz
teorie wyjaśniające w tym zakresie i specyfikę badań
● zna i rozumie złożoność pojęcia normy i patologii w psychologii
●

zna

najważniejsze

systemy

klasyfikacji

zaburzeń,

rozumie

ich

kontekst

historycznokulturowy oraz zna teorie wyjaśniające w obszarze psychopatologii
● zna i rozumie podstawy metodologii badań psychologicznych
● zna i rozumie podstawy zastosowania statystyki w psychologii
● zna i rozumie teorie i zasady dotyczące pomiaru konstruktów psychologicznych, w tym
w szczególności uwarunkowania rzetelności i trafności pomiaru
● formułuje problem badawczy i proponuje jego rozwiązanie, posługując się wiedzą
psychologiczną:

dobiera

teorię

psychologiczną

i

metody

rozwiązania

problemu,

przeprowadza kwerendę źródłową, analizuje i syntetyzuje pozyskane informacje.
● potrafi wykorzystać wiedzę z powyższych obszarów psychologii i jej subdyscyplin do opisu
i wyjaśnienia zachowania człowieka.
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