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Tematy Podstawy psychologii klinicznej 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 

4,0 punkty / 120 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Egzamin 

Nauczyciel Romanyuk Vladimir Leontievich 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

http://www.rshu.edu.ua 

E-mail nauczyciela: volynnaukarv@ukr.net  

Link do konwencji edukacyjnej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje  Konsultacje okulistyczne: 2 lata tygodniowo zgodnie z 

harmonogramem 

Konsultacje online: zgodnie z harmonogramem 

konsultacji 

 
Cele dyscypliny 

Celem zajęć jest kształtowanie teoretycznych podstaw psychologii klinicznej studentów, 

rozumienie historii rozwoju i struktury współczesnej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, umiejętności 

psychologicznej analizy złożonych sytuacji interakcji z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. 

Zrozumienie znaczenia relacji wiedzy teoretycznej i praktycznej, ich zastosowania w 

rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin psychologii i medycyny. 

Zadania dydaktyczne dyscypliny to kształtowanie wiedzy na temat specyfiki występowania, 

przebiegu nieprawidłowości w rozwoju umysłowym oraz stosowania metod pomocy 

psychologicznej w zaburzeniach rozwoju psychicznego. 

Zgodnie z programem pedagogiczno-zawodowym „Psychologia praktyczna” specjalności 053 

„Psychologia” studenci muszą posiadać następujące kompetencje: 

ZK2. Znajomość i zrozumienie tematu oraz rozumienie działalności zawodowej. 

ZK5. Zdolność do bycia krytycznym i samokrytycznym. 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 

SC2. Umiejętność retrospektywnej analizy doświadczeń krajowych i zagranicznych w rozumieniu 

istoty powstawania, funkcjonowania i rozwoju zjawisk psychicznych. 

SC8. Umiejętność organizowania i udzielania pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej).  

Efekty uczenia się programu: 

PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska psychiczne, identyfikuj problemy psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich rozwiązywania 

PR4. Uzasadnić własne stanowisko, wyciągnąć niezależne wnioski na podstawie wyników 

własnych badań i analizy źródeł literaturowych. 
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PR8. Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / pisemnie profesjonalistom i niespecjalistom. 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozstrzygania problemów psychologicznych i problemów w 

toku aktywności zawodowej, akceptować i argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji 

PR12. Skompiluj i zrealizuj program zajęć psychoprofilaktyczno-edukacyjnych, zajęć pomocy 

psychologicznej w formie wykładów, rozmów, okrągłych stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z 

wymaganiami klienta 

Studenci muszą znać podstawowe teoretyczne podstawy psychologii klinicznej; podstawowe 

metody badań diagnostycznych i patopsychologicznych w poradni; główne objawy kliniczne i 

współczesne poglądy na mechanizmy choroby; główne ogniwa etiopatogenezy chorób, systemowo-

dynamiczna koncepcja rozwoju i klasyfikacja zaburzeń; ogólne psychologiczne podstawowe 

problemy rozwiązywane przez psychologię kliniczną. 

Studenci rozwijają umiejętność formułowania zadań badań diagnostycznych w poradni i 

uzasadniania ich; podstawowe metody badań diagnostycznych w poradni; ogólne psychologiczne 

podstawowe problemy rozwiązywane przez psychologię kliniczną; zebrać wywiad dla dorosłych, 

sformułować zadania badań patopsychologicznych na ten temat; sporządzić program badań 

patopsychologicznych, podać jego uzasadnienie. 
 

 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów 

uczenia się i kompetencji 
Efektywność opanowania treści dyscypliny „Podstawy psychologii klinicznej” znacznie 

wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: „Psychologia 

ogólna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia społeczna”, „Psychofizjologia”, „Warsztaty z 

psychologii ogólnej”, „ Warsztaty z psychologii wieku ”i inne. 

W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i 

zewnętrzną studentów, a mianowicie: różne metody motywowania, stymulowania, zaangażowania 

w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują 

zdolności twórcze i kreatywność studentów. 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 swoją pracę. 

Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe obejmuje: przygotowanie 

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.; udział w pracach naukowych i 

naukowo-metodycznych działów, udział w konferencjach naukowych i naukowo-praktycznych, 

seminariach, konkursach, olimpiadach itp. 

 

Lista tematów 

Moduł treści 1 

Pojęcie psychologii klinicznej i zdrowia, definicja i zakres pojęciowy dyscypliny. Związki 

psychologii klinicznej, psychopatologii i psychiatrii. Problemy normy i patologii w psychologii 

klinicznej. Modele zdrowia; składowe zdrowia psychicznego i społecznego. Modele choroby; 

biopsychospołeczny model choroby. Aktualne trendy w klasyfikacji chorób i zaburzeń 

psychicznych, klasyfikacja ICD-10; różnice w podejściu do etiologii zaburzeń między głównymi 

teoriami psychologicznymi. Somatyczne zaburzenia psychiczne jako problem psychologii 

klinicznej. Zaburzenia psychiczne typu borderline jako problem psychologii klinicznej. Systemy 

sygnalizacji człowieka w stanie normalnym i patologicznym. Nerwice: neurastenia, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsywne, histeria, psychastenia. Eksperymentalne nerwice. Nerwice informacyjne 

jako problem psychologii klinicznej. Psychopatia: pobudliwi psychopaci, 

Moduł treści 2 



Psychologia nieprawidłowego rozwoju. Pojęcie „nienormalnego dziecka”. Stosunek 

biologicznych i społecznych w rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci. Zachowanie podobne do 

psychopaty: reakcja protestu, reakcja naśladowania, reakcja kompensacyjna. Charakterystyka 

psychologiczna dzieci z różnymi formami nieprawidłowego rozwoju (dzieci upośledzone 

umysłowo, upośledzenie umysłowe, idiotyzm, głupota, demencja, autyzm, psychopatia). 

Profilaktyka i psychoterapia nerwic, psychopatii i psychoz. Nerwice, psychopatia i psychoza 

w świetle ICD-10. Genetyczne aspekty nerwic, psychopatii i psychoz. 

Podstawy nozologii: choroby psychosomatyczne. Problemy klasyfikacji zaburzeń 

psychosomatycznych. Klasyczne zaburzenia psychosomatyczne. Regionalne aspekty zaburzeń 

psychosomatycznych. Struktura osobowości psychosomatycznej: egocentryzm, kontrola 

emocjonalna, niedojrzałość emocjonalna, aleksytymia, infantylizm, ambiwalencja, agresja, 

perfekcjonizm, aktywność poszukiwawcza, wyuczona bezradność. Profilaktyka i psychoterapia 

zaburzeń psychosomatycznych. Kliniczne aspekty medycyny holistycznej (holotropowej). 

Zaburzenia psychosomatyczne w świetle ICD-10. 

 

Moduł treści 3 

Problemy adaptacji w świetle psychologii klinicznej. Pojęcie zachowania dewiacyjnego 

(dewiacyjnego) i uzależniającego (uzależnienia). Kliniczne i fizjologiczne podstawy zachowań 

dewiacyjnych. Społeczno-psychologiczne czynniki zachowań dewiacyjnych. Główne formy 

zachowań dewiacyjnych (alkoholizm, narkomania, nadużywanie substancji odurzających; 

zachowania agresywne; zachowania samobójcze; dewiacje seksualne). Aspekty wieku i płci 

zachowań dewiacyjnych i uzależniających. Problemy z akceleracją w świetle psychologii 

klinicznej. Problemy palenia w świetle psychologii klinicznej. Problemy alkoholizmu w świetle 

psychologii klinicznej. Problemy narkomanii i narkomanii w świetle psychologii klinicznej. 

Problemy seksualne w świetle psychologii klinicznej. Kliniczne aspekty zachowań samobójczych. 

Uzależnienie od pracy (robotyka). Uzależnienie od gry (hazard). Wirtualna zależność 

(cyberradykacja). Problemy profilaktyki zachowań dewiacyjnych i uzależniających. Genetyczne 

aspekty zachowań dewiacyjnych i uzależniających. Problemy eugeniki w świetle psychologii 

klinicznej. Zachowanie dewiacyjne i uzależniające w świetle ICD-10. Genetyczne aspekty 

zachowań dewiacyjnych i uzależniających. 

 

Moduł treści 4. 

Cechy psychoterapii w poradni psychiatrycznej. Kliniczne aspekty psychoterapii: racjonalna 

psychoterapia. Kliniczne aspekty psychoterapii: psychoanaliza. Kliniczne aspekty psychoterapii: 

autotrening. Zewnętrzne metody korekcji stanu psychicznego (funkcjonalnego): muzyka 

funkcjonalna (muzykoterapia), aromaterapia, fototerapia (koloroterapia), masaż kontaktowy i 

bezkontaktowy, korekta farmakologiczna, hipnoza i sugestia, NLP - programowanie 

neurolingwistyczne. Techniki samoregulacji stanu psychicznego (funkcjonalnego). Biologiczne 

metody zapobiegania i leczenia zaburzeń psychicznych i behawioralnych.  

 

Zalecana literatura i źródła informacji 

Podstawowy 

1. Psychologia kliniczna / wyd. B.D. Карвасарского. Petersburg, 2006. 

2. Psychologia medyczna: notatki z wykładów / Sost. S.L. Соловьева. Moskwa, 2004. 

3. Prevo Claude-M. Psychologia kliniczna / Per. z fr. Yu.V. Крижевской. Moskwa, 2005. 

4. Psychologiczne wsparcie zdrowia psychicznego i fizycznego / wyd. SM Korolchuk. Kijów, 2002. 

5. Seredina NV, Shkurenko DA Podstawy psychologii medycznej: ogólna, kliniczna, 

patopsychologia. Rostów nad Donem, 2003. 

 
dodatkowo 

1. Greenberg J. Zarządzanie stresem. Petersburg, 2004. 

2. Malkina-Pykh IG Psychosomatics: A Handbook for Practical Psychologists. Moskwa, 2005. 

3. Talanov VL, Malkina-Pykh IG Podręcznik praktycznego psychologa. Petersburg, 2004 

4. Podstawy psychologii ogólnej i medycznej / Wyd. IS Vitenko, OS Pasterz. Tarnopol, 2003. 



5. Encyklopedia psychoterapeutyczna / wyd. B.D. Карвасарского. Petersburg, 2002. 

6. Яншин П.В. Warsztaty z psychologii klinicznej. Metody badań osobowości. Petersburg, 2004.  
 

Zasoby informacji 
http://library.rshu.edu.ua 

http://www.twirpx.com.ua  
www.students.net.ua  

www.osvita.org.ua  

http://pidruchniki.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 i nazwa kompetencji 

(wg OPP) 

Kod i nazwa wyniku programu Metody 

nauczania 

Metody oceny 

wyników 

ZK2. Znajomość i 

zrozumienie tematu oraz 

rozumienie działalności 

zawodowej. 

 

ZK6. Umiejętność 

podejmowania świadomych 

decyzji 

PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska 

psychiczne, identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj sposoby 

ich rozwiązywania. 

MH1, MH2, 

MH3,  

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO8, 

MO7, MO9 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w kontekście zadań 

zawodowych. 

MH1, MH2, 

MH3, MH5, 

MH4, MH6, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO3, MO4, 

MO5, MO6, 

MO8, MO7, 

MO9 

PR4. Uzasadnić własne stanowisko, 

wyciągnąć niezależne wnioski na 

podstawie wyników własnych 

badań i analizy źródeł 

literaturowych. 

MH1, MH2, 

MH3, MH4 

MH6YU MH7 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

PR8. Przedstaw wyniki własnych 

badań ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i niespecjalistom. 

MH1, MH2, 

MH3, MH5 

MO1, MO5, 

MO6, MO8, 

MO7, MO9  

PR9. Zaproponować własne 

sposoby rozwiązywania problemów 

psychologicznych i problemów 

występujących w toku aktywności 

zawodowej, akceptować i 

argumentować własne decyzje 

dotyczące ich decyzji. 

MH1, MH2, 

MH4, MH7, 

MH8 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

http://library.rshu.edu.ua/
http://www.twirpx.com.ua/
http://www.students.net.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://pidruchniki.com/


PR12. Skompiluj i zrealizuj 

program zajęć 

psychoprofilaktyczno-

edukacyjnych, zajęć pomocy 

psychologicznej w formie 

wykładów, rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z 

wymaganiami klienta 

MH1, MH2, 

MH4, MH6, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

ZK5. Zdolność do bycia 

krytycznym i 

samokrytycznym 

PR4. Uzasadnić własne stanowisko, 

wyciągnąć niezależne wnioski na 

podstawie wyników własnych 

badań i analizy źródeł 

literaturowych. 

MH1, MH2, 

MH3, MH4 

MH6YU MH7 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

PR8. Przedstaw wyniki własnych 

badań ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i niespecjalistom. 

MH1, MH2, 

MH3, MH5 

MO1, MO5, 

MO6, MO8, 

MO7, MO9  

PR9. Zaproponować własne 

sposoby rozwiązywania problemów 

psychologicznych i problemów 

występujących w toku aktywności 

zawodowej, akceptować i 

argumentować własne decyzje 

dotyczące ich decyzji. 

MH1, MH2, 

MH4, MH7, 

MH8 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

PR12. Skompiluj i zrealizuj 

program zajęć 

psychoprofilaktyczno-

edukacyjnych, zajęć pomocy 

psychologicznej w formie 

wykładów, rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z 

wymaganiami klienta 

MH1, MH2, 

MH4, MH6, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

SC2. Umiejętność 

retrospektywnej analizy 

krajowych i zagranicznych 

doświadczeń w rozumieniu 

istoty powstawania, 

funkcjonowania i rozwoju 

zjawisk psychicznych 

PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska 

psychiczne, identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj sposoby 

ich rozwiązywania. 

MH1, MH2, 

MH3,  

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO8, 

MO7, MO9 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w kontekście zadań 

zawodowych. 

MH1, MH2, 

MH3, MH5, 

MH4, MH6, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO3, MO4, 

MO5, MO6, 

MO8, MO7, 

MO9 

PR4. Uzasadnić własne stanowisko, 

wyciągnąć niezależne wnioski na 

podstawie wyników własnych 

badań i analizy źródeł 

literaturowych. 

MH1, MH2, 

MH3, MH4 

MH6YU MH7 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

SC8. Umiejętność 

organizowania i udzielania 

pomocy psychologicznej 

PR8. Przedstaw wyniki własnych 

badań ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i niespecjalistom. 

MH1, MH2, 

MH3, MH5 

MO1, MO5, 

MO6, MO8, 

MO7, MO9  



(indywidualnej i grupowej) PR9. Zaproponować własne 

sposoby rozwiązywania problemów 

psychologicznych i problemów 

występujących w toku aktywności 

zawodowej, akceptować i 

argumentować własne decyzje 

dotyczące ich decyzji. 

MH1, MH2, 

MH4, MH7, 

MH8 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

 PR12. Skompiluj i zrealizuj 

program zajęć 

psychoprofilaktyczno-

edukacyjnych, zajęć pomocy 

psychologicznej w formie 

wykładów, rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z 

wymaganiami klienta 

MH1, MH2, 

MH4, MH6, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

 

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 (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie 

adnotacjami, recenzja, opracowanie abstraktu); 

MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i 

komputerowymi narzędziami uczenia się (na odległość, multimedia, zorientowanie na sieć 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 
„Podstawy psychologii klinicznej» 

Bieżące testy i niezależna praca Test 

końcowy 
(egzamin) 

Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 Moduł treści 3 Moduł treści 4 IND

Z 
40 100 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0 

T1
1 

T1
2 

T1
3 

T1
4 25 

  

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4   

Sterowanie 

modułowe - 10 
punktów 

Sterowanie 

modułowe - 
10 punktów 

Sterowanie 

modułowe - 10 
punktów 

Sterowanie 

modułowe - 10 
punktów 

   

Łącznie 120 punktów. Współczynnik redukcji wynosi 0,5 



System i kryteria oceny na Równieńskim Państwowym Uniwersytecie 

Humanistycznym 

. 

Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z 

Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności kandydatów na studia wyższe RPUH 

według następujących poziomów i kryteriów: 

 

Ilości 

punkt

ów za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie 

90-100 A doskonale 

Kandydat na studia wyższe wykazuje 

szczególne zdolności twórcze, potrafi 

samodzielnie zdobywać wiedzę, bez 

pomocy nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne informacje, potrafi 

wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności do podejmowania decyzji w 

nietypowych sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, samodzielnie 

ujawnia swoje umiejętności. 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

82-89 B 
bardzo 

dobrze 

Absolwent biegle posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i 

problemy w standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, których 

liczba jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 

74-81 C w porządku 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

potrafi porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje doprowadziło

 nauczyciel na ogół 

samodzielnie stosuje go w praktyce; 

kontrolować własne działania; poprawiać 

błędy, wśród których są istotne, wybierać 

argumenty potwierdzające opinie 



64-73 D 
zadowalaj

ąco 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

odtwarza znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje znajomość i 

zrozumienie podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela może analizować 

materiał dydaktyczny, poprawiać błędy, 

wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 

60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają 

materiał dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż podstawowy, znaczna jego 

część odtwarza na poziomie 

reprodukcyjnym. 

35-59 FX 

niezadowal

ający z 

możliwości

ą 

ponownego 

montażu 

kontroli 

semestralne

j 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na 

poziomie poszczególnych fragmentów, 

które stanowią niewielką część materiału 

edukacyjnego. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

1-34 F 

niezadowal

ający z 

obowiązko

wym 

ponownym 

studiowanie

m 

dyscypliny 

Kandydat na studia wyższe dysponuje 

materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

poszczególnych faktów, elementów, 

przedmiotów. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

 

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 nauki z dyscypliny. 
 

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają 

zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w RDGU, Regulaminem rzetelności 

akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, 

Regulaminem praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 

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. 
 


