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Konsultacje Konsultacje okulistyczne : godzina 2, środa - od 10 do 11, czwartek 

- od 14.30 do 15.30. 

Konsultacje online : Viber , e - mail . 

  
Cele dyscypliny 

  
Cel dyscypliny - nabycie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i stosowanej o indywidualnych, typologicznych i grupowych różnicach psychologicznych 

między ludźmi, wykształcenie umiejętności wyjaśniania i analizowania ich tradycyjnych i współczesnych klasyfikacji;czynniki i wzorce przejawiania się 

indywidualnych różnic psychologicznych, kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznej działalności zawodowej.  
Zadania studiowania dyscypliny: 

1. Znać główne kategorie i pojęcia psychologii różnicowej.  
2. Znać i umieć wyjaśnić psychologiczne różnice różnych wymiarów indywidualności: formalno-dynamicznej, podmiotowo-semantycznej i 

duchowo-światopoglądowej, znać i potrafić wyjaśnić wzorce ich przejawiania się.  
3. Znać i potrafić wyjaśnić główne teorie psychologii różnicowej.  
4. Potrafi przeprowadzić zróżnicowaną psychologiczną analizę indywidualnego zachowania .  
  

W wyniku studiowania dyscypliny student musi opanować następujące kompetencje programowe : 
Kompetencje integralne: 
Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów specjalistycznych i praktycznych z zakresu psychologii, obejmujących zastosowanie 

podstawowych teorii i metod psychologicznych oraz charakteryzujących się złożonością i niepewnością warunków i wymagań.  
Kompetencje ogólne: 
ЗК01. Umiejętność abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy. 
ЗК02. Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach aktywności zawodowej. 
ЗК10. Docenianie i szacunek dla różnorodności i wielokulturowości. 
Kompetencje zawodowe specjalności: 
FC08. Zdolność do samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju 
Efekty uczenia się programu: 
PRN09. Przedstawienie wyników własnych badań ustnie / pisemnie poinformowanej publiczności, sformułowanie szczegółowej analizy i streszczenia 

badań. 
PRN14. Współczuj z empatią, komunikuj się, bądź zrozumiały, tolerancyjny wobec osób o innych cechach kulturowych lub związanych z wiekiem. 
PRN18. Wykazuj społecznie odpowiedzialne i świadome zachowanie, kieruj się wartościami humanistycznymi i demokratycznymi.  
  

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 
program efektów uczenia się i kompetencji 



  

Skuteczność opanowania treści dyscypliny „Psychologia różnicowa” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin 

jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia społeczna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia pedagogiczna”. 

W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów uczelni wyższych, a mianowicie: różne 

metody motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności 

twórcze i kreatywność szkolnictwa wyższego. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli.  

Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności 

za efekty ich pracy. 

Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe polega na: przygotowaniu do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach itp.; uczestniczyć 

w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i nie tylko . 
  

Lista tematów 
Moduł treści nr 1 

Formalne i dynamiczne właściwości indywidualności 
1.1. Geneza psychologii różnicowej. Przedmiot i metody psychologii różnicowej. Ogólne zasady różnicowej analizy psychologicznej.  
Przedmiot psychologii różnicowej. Kształtowanie się psychologii różnicowej jako nauki. Prehistoria psychologii różnicowej. Pierwsze naukowe 

badania różnic indywidualnych (F. Bessel, W. Wundt, F. Galton). Trzy światowe tradycje rozwoju psychologii różnicowej: europejska, amerykańska, 

rosyjska. V. Sterna na temat i zadania psychologii różnicowej. Psychofizjologia różnicowa jako dział psychologii różnicowej. 
Specyfika psychologii różnicowej, jej związek z innymi naukami, rola w psychologii praktycznej. Kierunki różnicowych badań psychologicznych wg 

V. Sterna. 
Ogólne zasady różnicowej analizy psychologicznej. Tradycje podejścia formalnego. Formotwórcze elementy struktury indywidualności. Różnice 

wewnątrzosobnicze i międzyosobnicze. Endofaktory i egzofaktory o indywidualnej zmienności. Psychodiagnostyczne pomiary różnic między 

ludźmi. Statystyczna ocena mierzonych zjawisk. 
Różnice indywidualne, typologiczne i grupowe. Cecha, usposobienie, typ. Indywidualność jako integralna koncepcja psychologii różnicowej. Struktura 

indywidualności według B. Ananieva, V. Merlina, E. Golubevy. 
Metody psychologii różnicowej. Rola dziedziczności i środowiska w kształtowaniu indywidualności. 

  
1. 2. Osobowość i typy temperamentów. Psychologia różnicowa o temperamencie 
Historia doktryny temperamentu - poszukiwanie biologicznych podstaw temperamentu (Hipokrates - Galen, A. Haller, G. Vriesberg, P. Lesgaft, I. 

Henle, A. Fulle, P. Blonsky, B. Zavadovsky itp.). Formalny opis klasycznej typologii I. Kanta: temperamenty działania i temperamenty uczuć. Energetyczna 

teoria temperamentu Wundta. 



Konstytucyjne teorie temperamentu: K. Sigo, E. Kretschmer, W. Sheldon. Rodzaje budowy ciała i temperament wg E. Kretschmera. Proporcje 

diatetyczne i psychoestetyczne. Postawa społeczna. Psychologia różnic konstytucyjnych wg W. Sheldona: somatotyp, skala temperamentu. Analiza różnic 

konstytucyjnych na podstawie danych biograficznych. 
Badania czynnikowe temperamentu. Badania G. Heymansa i E. Wirsmy. Typologia temperamentu R. Le Senna. Czynniki temperamentu według J. 

Guilforda, K. Lowella, L. Thurstona, A. Bassa i R. Plomina. Oznaki temperamentu wg A. Bassa i R. Plomina. Badanie czynnikowe temperamentu G. Yu. 

Eisenko. Porównanie modeli E. Kretschmera i KG Junga. 
Cechy temperamentu i cechy osobowe. Modyfikujący wpływ temperamentu na wykształcenie człowieka. 
Teoria akcentowanych osobowości K. Leongarda. Definicja akcentowania. Rodzaje akcentów temperamentu i charakteru wg 

K. Leonhard. Ekstrawersja i introwersja K. Leonhard. 
  
1. 3. Właściwości układu nerwowego jako naturalna podstawa różnic indywidualnych. Psychofizjologiczne badania temperamentu 
Ogólna charakterystyka różnicowych badań psychofizjologicznych. Temperament i wyższa aktywność nerwowa według I. Pawłowa. Badania typów 

układu nerwowego przez AG Ivanov - Smolensky i NI Krasnogorsky. 
Badanie temperamentu w szkole psychofizjologicznej BM Teplova i VD Nebilitsyna. Struktura właściwości temperamentalnych i 12-wymiarowa 

klasyfikacja właściwości układu nerwowego według VD Nebilitsyn. Pierwotne i wtórne właściwości układu nerwowego.  
Szkoła psychofizjologiczna VS Merlin: podstawy biologiczne, znaki, właściwości i typy temperamentu 
Struktura własności formalno-dynamicznych według VM Rusalov. 
Badanie związku między właściwościami temperamentu a właściwościami układu nerwowego (V. Merlin, G. Eisenk, E. Ilyin, V. Nebilitsyn i in.).  
Studium temperamentu w szkole Jana Streliau. Reaktywność i aktywność jako charakterystyka poziomu energetycznego zachowania. Optymalne 

wzbudzenie i optymalne pobudzenie. Parametry czasowe zachowania. 
1. 4. Różnice motywacyjne. 
Teoretyczne i empiryczne klasyfikacje osobowości i charakteru. Cechy podejścia typologicznego w badaniu osobowości. Typy psychologiczne według 

KG Junga. 
Indywidualne cechy motywacji. Ciekawość jako indywidualna cecha osobowości. Styl i motywacja. Motywacja do sukcesu. Różnice w samoocenie i 

poziomie roszczeń. Sugestia, konformizm, negatywizm jako indywidualne cechy wpływające na proces motywacji.Indywidualność wyrażania chęci 

osiągnięcia celów. 
  

  
Moduł treści nr 2 

Osobiste właściwości indywidualności 
2.1 . Zdolności i talenty. 
Zdolności jako parametry indywidualnych różnic psychologicznych. Pojęcie zdolności. Dwa podejścia w badaniu zdolności: aktywność osobista i 

genetyka funkcjonalna. Zdolności, talenty, talent, geniusz. D yferentsialno studium psychologiczne kreatywności. Problemy pomiaru 

kreatywności. Poznawcze czynniki uzdolnień i talentu. 



Stosunek zdolności i skłonności. Rodzaje umiejętności. Charakterystyka psychologiczna zdolności ogólnych. Badanie powiązań wskaźników ogólnych 

zdolności (pamięć, intelekt), sukcesów akademickich z ogólnymi właściwościami DNB oraz ze szczególnymi ludzkimi typami DNB (umysłowy, 

artystyczny, średni). 
Umiejętności językowe. Rodzaje sprawności językowych: komunikatywno-lingwistyczne i poznawczo-lingwistyczne. Oznaki umiejętności 

językowych. 
Zdolności matematyczne. Struktura zdolności matematycznych. Badanie powiązań wskaźników zdolności matematycznych z ogólnymi 

właściwościami DNB ze szczególnym uwzględnieniem ludzkich typów DNB. Dwa rodzaje zdolności matematycznych to intuicja geometryczna i 

konstrukcja abstrakcyjno-algebraiczna. Charakterystyka osobowa osób uzdolnionych matematycznie. 
Zdolności muzyczne, ich budowa. Typologia percepcji muzycznej. Funkcjonalna symetria-asymetria półkul u muzyków. Cechy osobowe 

muzyków. Umiejętność działania figuratywnego i twórczego. Cechy percepcji jako warunek wstępny talentu do sztuk pięknych. 
Zdolności i inteligencja. Inteligencja w strukturze poszczególnych właściwości. 
              Indywidualne różnice intelektualne. Różnicowe psychologiczne modele inteligencji (C. Spearman, L. Thurston, J. Guilford, R. Cattell, G. 

Eisenk ). Przyczyny indywidualnych różnic w poziomie rozwoju inteligencji.      
  
2.2 . Różnice płci w zróżnicowanej psychologii cial pierwszej. 
Psychologia różnicowa kobiet i mężczyzn. Czynniki płci i psychiki: stereotypy ról płciowych. Różnice płci w funkcjach i zdolnościach 

poznawczych. Różnice między płciami w sferze werbalnej, emocjonalnej, wolicjonalnej i osobistej. Uwzględnienie psychologii różnicpłciowych w 

pracy. Zróżnicowanie właściwości układu nerwowego ze względu na wiek . 
Płeć i tożsamość płciowa. Męskość, kobiecość i androgynia jako zróżnicowane pod względem płci cechy osobowości. Psychologiczne cechy 

seksualności męskiej i żeńskiej. 

  
2.3 . Zróżnicowanie wieku 
Metody badania różnic wieku. Metoda przekrojów. Metoda przekrojów podłużnych. Krytyka metod. Wykresy wzrostu. Fazy rozwoju 

ontogenetycznego. Różnice wieku. Szczytowe okresy podstawowych funkcji psychofizjologicznych. Różnice uwarunkowane społecznie . 
  
2.4 . Styl osobowości jako aspekt studiów nad psychologią różnicową. Skuteczność różnych działań i cechy typologiczne. 
Korelacja pojęć „temperament”, „charakter”, „styl”. Styl męski. 
Charakter jako stabilna struktura poszczególnych właściwości. Formalno-dynamiczny model osobowości. Styl osobowości. Styl życia. 
Indywidualny styl działania. Naturalne podstawy stylistycznych cech działalności. Czynniki wpływające na wybór stylu działania. Style i umiejętności 

aktywności. Rodzaje stylów działania. Struktura stylu działania. Sposoby i mechanizmy kształtowania stylu działania. 
Efektywność wykonywania czynności w stosunku do stylu działania. 
Pojęcie stylu poznawczego. Rodzaje stylów poznawczych.  
Style przywództwa, połączenie z cechami osobistymi. Style komunikacyjne, style autoprezentacji i inne indywidualne style zachowania. 



Style działania w różnych sferach. Klasyfikacje stylów działania: style produkcji, działalność pedagogiczna, sportowa; style działalności muzyków-

wykonawców; style uczenia się. 
Badania efektywności wykonywania różnego rodzaju czynności w zależności od typologicznych cech DNB: sprawności monotonnej, w sytuacjach 

ekstremalnych, administracyjnej, artystycznej, zawodowej, intelektualnej, grupowej. 
Różnicowe - psychofizjologiczne aspekty kariery zawodowej . 
  
2.5 . Zróżnicowane podejście do nauczania i wychowania. 
Podstawy naukowo-teoretyczne i organizacyjne zróżnicowania treści kształcenia. Różnica między zróżnicowanym uczeniem się a innymi 

grupowymi formami pracy wychowawczej. Różnice w zróżnicowanym uczeniu się w klasach młodszych i starszych. Podejście zróżnicowane jako sposób 

indywidualizacji edukacji i wychowania. Powszechne i różne w koncepcjach „indywidualnego” i „zróżnicowanego” podejścia do nauczania i 

wychowania. Cechy indywidualnego podejścia w tworzeniu zespołu dziecięcego . 
Cechy układu nerwowego i charakterystyczne cechy zajęć edukacyjnych. Charakterystyka aktywności umysłowej. Różnice w motywacji aktywności 

edukacyjnej. Treningi motywacji działalności edukacyjnej, motywacji przyczynowej i dążenia do sukcesu.Uwzględnienie cech typologicznych w 

projektowaniu programów edukacyjnych. 
  
2.6 . Aspekty etniczne i psychologia różnicowa. 
Charakter narodowy: pojęcia, czynniki wpływu, badania. Postacie narodowe poszczególnych narodów świata. Charakter narodowy Ukraińców. 
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Zasoby informacji 
1. http://psychology.net.ru/ 
2. http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 
3. http://psy.com.ru 
4. http://www.pssp.nm.ru/ 
5. http://psihogarmonik.narod.ru/ 
6. http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 
7. http://passion.sitecity.ru/ 
8. http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ 
9. http://psy.piter.com/ 
  
Sprzęt i oprogramowanie 
Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych : edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów;Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i analizy 

danych; program do tworzenia prezentacji ( Microsoft Power Point ) . 
  

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 



  
Kod 

kompetencja 

(według OPP) 

Nazwa 

kompetencja 

Kod 

oprogramowanie 

wynik 

nauczanie 

Nazwa 

oprogramowanie 

wynik 

nauczanie 

Metody 

nauczanie 

Metody 

ocena 

wyniki 

nauczanie 

ZK _ 01 _ Umiejętność 

abstrakcyjnego 

myślenia, analizy i 

syntezy 

PRN 09 ___ Przedstawienie wyników 

własnych badań ustnie / 

pisemnie poinformowanej 

publiczności, 

sformułowanie 

szczegółowych analiz i 

streszczeń badań 

MH1 

MN 2 

MN 3 

MN 4 

MN 5 

MN 6 

MO 2 

MO 3 

MO 4 

MO 5 

MO 6 

MO 7 

MO 8 

MO 9 

З К _ 02 _ Umiejętność 

zastosowania 

zdobytej wiedzy w 

praktycznych 

sytuacjach 

aktywności 

zawodowej 

PRN _ 09 __ Przedstawienie wyników 

własnych badań ustnie / 

pisemnie poinformowanej 

publiczności, 

sformułowanie 

szczegółowej analizy i 

streszczenia badań. 

  

MH1 

MN 2 

MN 3 

MN 4 

MN 5 

MN 6 

MN 7 

MO 1 

MO 2 

MO 3 

MO 4 

MO 5 

MO 6 

MO 7 

MO 8 

MO 9 

MO 10 

PRN _14__ Okazuj empatię, 

komunikuj się, bądź 

zrozumiały, bądź 

tolerancyjny w stosunku 

do ludzi z innymi 

kulturami lub cechami płci 

i wieku. 

  

MH1 

MN 2 

MN 3 

MN 4 

MN 5 

MN 6 

MN 7 

MO 1 

MO 2 

MO 3 

MO 4 

MO 5 

MO 10 

ЗК _10_ Docenianie i 

szacunek dla 

różnorodności i 

PRN _14__ Współczuj z empatią, 

komunikuj się, bądź 

zrozumiały, tolerancyjny 

MH1 

MN 2 

MN 7 

MO 1 

MO 2 

MO 3 



wielokulturowości 

  

wobec osób o innych 

cechach kulturowych lub 

związanych z wiekiem. 

  

MO 5 

MO 6 

MO 10 

PRN _18__ Wykazuj społecznie 

odpowiedzialne i 

świadome zachowanie, 

kieruj się wartościami 

humanistycznymi i 

demokratycznymi. 

  

  

MH1 

MN 2 

MN 3 

MN 5 

MN 7 

MO 1 

MO 2 

MO 3 

MO 4 

MO 5 

MO 6 

MO 7 

MO 8 

MO 9 

MO 10 

ФК_08 Umiejętność 

samodoskonalenia 

osobistego i 

zawodowego, 

uczenia się i 

samorozwoju 

  

PRN_ 09 Przedstawienie wyników 

własnych badań ustnie / 

pisemnie poinformowanej 

publiczności, 

sformułowanie 

szczegółowej analizy i 

streszczenia badań. 

  

MH1 

MN 2 

MN 3 

MN 4 

MN 5 

MN 6 

MN 7 

MO 1 

MO 2 

MO 3 

MO 4 

MO 5 

MO 6 

MO 7 

MO 8 

MO 9 

MO 10 

PRN_14 Współczuj z empatią, 

komunikuj się, bądź 

zrozumiały, tolerancyjny 

wobec osób o innych 

cechach kulturowych lub 

związanych z wiekiem. 

  

MH1 

MN 2 

MN 3 

MN 5 

MN 6 

MN 7 

MO 1 

MO 2 

MO 3 

MO 4 

MO 5 

MO 6 

MO 7 

MO 8 

MO 9 

MO 10 



  
  

METODY NAUCZANIA 
MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); 
MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne); 
MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 
MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (streszczenia, streszczenia, adnotacje, 
recenzowanie, opracowywanie streszczenia); 
MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informatycznymi i komputerami 
pomoce dydaktyczne (na odległość, multimedia, zorientowane w Internecie itp.); 
MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); 
MH7 - samodzielna praca naukowa. 
  
METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 
MO1 - egzaminy; 
MO2 - ankieta ustna lub pisemna 
MO3 - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe; 
MO6 - eseje, eseje; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 
MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 
MO10 - kredyt. 

  



Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 
„Psychologia różnicowa” 

  
Bieżące testy i niezależna praca 

INDZ 

Suma 
Moduł treści nr 1 Moduł treści nr 2 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 
Sterowanie modułowe 1 

1 5 

Sterowanie modułowe 2 

1 5 

 
  

  
System i kryteria oceny 

na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 
  

Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, sumaryczna liczba punktów za dany temat jest określana w rozkładzie 

punktów uzyskanych przez studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Wynik działalności edukacyjnej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności kandydatów na 

studia wyższe RDGU na następujących poziomach i kryteriach: 

  

Suma 

punktów 

za 

100- 

sala 

balowa 

skala 

Ocena 

w 

ECTS 

Wartość 

Oceny ECTS 

Kryteria oceny Poziom 

kompetencja 

Wynik dla 

skalę krajową 

  

badanie test 

90-100 A doskonale osoba ubiegająca się o Wysoki doskonale uznany 



wyższe wykształcenie 
wykazuje szczególną 

kreatywność 
umiejętność, potrafi 

samodzielnie 
zdobywać wiedzę bez 
pomoc nauczyciela 
znajduje i przetwarza 
niezbędne informacje, 

potrafi 
użyj zakupionego 
wiedza i umiejętności dla 
podejmowanie decyzji w 
nietypowe sytuacje, 
przekonująco argumentuje 
odpowiedzi samodzielnie 
ujawnia swoje umiejętności 

(twórczy) 

82-89 B bardzo dobrze osoba ubiegająca się o 

wykształcenie wyższe jest 

bezpłatna 
ma teorię 
materiał, stosuje to 
w praktyce rozwiązuje 

swobodnie 
ćwiczenia i zadania w 
standardowe sytuacje, 
samokoryguje 
błędy, liczba 
co jest nieistotne 

Wystarczający 
(konstruktywnie- 

zmienna 

w porządku 

74-81 C w porządku osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 
porównywać, uogólniać, 
systematyzować 
informacje pod 
wskazówki nauczyciela, 
generalnie niezależnie 



zastosować go w praktyce; 
kontroluj własne 
czynność; poprawny 
błąd - pomizhyakyh jest 
istotne, wybierz argumenty 
aby potwierdzić opinie 

64-73 D z zadowalającym osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 
odtwarza znaczną część 
materiał teoretyczny, 
wykazuje wiedzę i 

zrozumienie 
podstawowe przepisy 

dotyczące 
z pomocą nauczyciela może 
analizować szkolenie 
materiał do poprawienia 
błąd - wśród których są 
znaczna liczba znaczących 

Średni 
(rozrodczy) 

zadowalająco 

60-63 E d ostatni osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 
posiada szkolenie 
materiał na wyższym 

poziomie 
dla początkowej, znaczącej 
jego część rozmnaża się 
poziom reprodukcyjny 

35-59 FX niezadowalające 

z 
okazja 

re 
redakcja 
semestr 
kontrola 

osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 
posiada materiał na 

poziomie 
poszczególne fragmenty 
są nieistotne 
część szkolenia 
materiał 

Niska 
(otwarty - 

produktywny) 

niedostatecznie nie 

przypisano 

1-34 F niezadowalające osoba ubiegająca się o Niska niedostatecznie nie 



z 
obowiązkowy 

powtarzający się 
nauka 

dyscyplina 

wyższe wykształcenie 
posiada materiał na 

poziomie 
elementarne uznanie i 
reprodukcja indywidualnych 

faktów, 
elementy, przedmioty 

(otwarty - 
produktywny) 

przypisano 

  
  
  

Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) ocenianych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i końcowa 

ocena stopnia opanowania materiału teoretycznego na zajęciach oraz samodzielnej pracy ( kontrola modułowa ); ocena (punkty) za testy laboratoryjne; ocena 

(punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, 

przygotowywanie publikacji naukowych itp. Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko na 

egzaminach (końcowej kontroli modułowej) zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego 

sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu studiów dyscypliny. 
  

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia kandydaci na studia wyższe, nauczyciele, metodycy i administracja postępują zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu 

kształcenia w RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceniania wiedzy i umiejętności szkolnictwa wyższego, Regulaminem praktyk, 

Regulaminem wewnętrznej jakości kształcenia . Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na 

zajęciach, informuje ich o zasadach wykonywania różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na 

zajęciach praktycznych ; (nie) dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń 

mobilnych podczas lekcji; nieterminowe wykonanie zadania itp. 
  

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe , wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną , muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie. 
 


