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Linki do treści edukacyjnych z tej dyscypliny w 

CMS Moodle lub w innym zasobie 

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

Język instrukcji  
 ukraiński 

Konsultacje  

Konsultacje okulistyczne: 4 lata tygodniowo (poniedziałek od 11:00 do 13:00; wtorek od 

10:00 do 12:00) 

Konsultacje online: zgodnie z harmonogramem na stronie wydziału kppp-rshu.org.ua 

 

 

 

Cele dyscypliny 

 

adnotacja 

 

Kurs szkoleniowy „Teoria i metody organizacji psychotreningu” jest integralną częścią programu szkoleniowego z zakresu psychologii 

praktycznej. Kurs omawia podstawowe pojęcia i aspekty pracy grupowej i percepcji społecznej: metody, modele, komponenty treningu; umiejętności 

organizowania i prowadzenia treningu psychologicznego (zadania, zasady budowania i prowadzenia pracy grupowej). Kurs jest połączeniem wiedzy 

teoretycznej psychologów studentów z praktycznymi umiejętnościami komunikacji zawodowej (praca w grupach, indywidualne poradnictwo 

https://www.facebook.com/Helena.Storozh
https://kppp-rshu.org.ua/
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/
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psychologiczne) z wykorzystaniem różnorodnych technik psychologicznych. W trakcie studiowania kursu uwzględniane są aktualne zagadnienia 

treningu społeczno-psychologicznego: dynamika grupy, rozwój umiejętności wspomagających i empatii, cechy uczenia się dorosłych itp. 

Przedmiot studiów dyscypliny to zbiór wiedzy na temat treningu społeczno-psychologicznego jako wielofunkcyjnej metody i formy rozwoju 

społecznego i osobistego, jako środka celowej zmiany grupy lub organizacji.  

Dyscyplina ta stanowi integralną część zbioru wiedzy i umiejętności, które tworzą profil zawodowy przyszłego psychologa, stworzy warunki 

do świadomego podejścia do pracy praktycznej. 

 

Cel i zadania dyscypliny 

 

Cel nauczania dyscypliny ma kształtowanie umiejętności organizowania treningu psychologicznego, poznawania różnorodnych technik, 

technik, ćwiczeń do pracy w grupie, rozwijania kompetencji coachingowych w zakresie profesjonalnych interakcji w grupie.  

 

Zadania nauczania dyscypliny: 

 zapoznanie się z historią treningu psychologicznego; 

 zapoznanie się z typami grup szkoleniowych; 

 sformułować jasne wyobrażenie o osobliwościach organizacji psychotreningu; 

 ujawnić psychologiczne znaczenie interakcji w grupie szkoleniowej; 

 pokazać studentom różne elementy szkolenia: techniki, techniki, ćwiczenia itp.; 

 opisać niezbędne wyposażenie techniczne, proces planowania i projekt szkolenia; 

 uczyć oceny skuteczności treningu; 

 promowanie społeczno-psychologicznej adaptacji uczniów w zakresie umiejętności trenerskich; 

 stworzenie warunków do kształtowania się ważnych zawodowo cech trenerskich przyszłego psychologa-praktyka; 

 kształtowanie umiejętności obserwacji, samoanalizy i samodoskonalenia; 

 zapewnić studentom możliwość zdobycia odpowiedniego osobistego doświadczenia w coachingu. 

 
Kod i nazwa kompetencji: 
ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK3. Umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

ZK8. Umiejętności interpersonalne. 

SC3. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów. 

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

SC9. Umiejętność wykonywania pracy wychowawczej i psychoprofilaktycznej zgodnie z żądaniem.  

SK11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej. 

SK12. Umiejętność samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju. 

 

Oczekiwane efekty uczenia się. 
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PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych. 

PR5. Wybierz i zastosuj ważne i wiarygodne narzędzia psychodiagnostyczne (testy, kwestionariusze, metody projekcyjne, itp.) Badań 

psychologicznych i technologii pomocy psychologicznej. 

PR7. Refleksja i krytyczna ocena wiarygodności uzyskanych wyników badań psychologicznych, formułowanie uzasadnionych wniosków. 

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

PR9. Zaproponować własne sposoby rozwiązywania problemów psychologicznych i problemów występujących w toku aktywności 

zawodowej, akceptować i argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji. 

PR10. Formułować opinię w sposób logiczny, przystępny, dyskutować, bronić własnego stanowiska, modyfikować wypowiedź zgodnie z 

kulturową specyfiką rozmówcy. 

PR12. Skompiluj i zrealizuj program zajęć psychoprofilaktyczno-edukacyjnych, zajęć pomocy psychologicznej w formie wykładów, 

pogadanek, okrągłych stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z wymaganiami klienta. 

PR13. Współpracuj, komunikuj się, bądź zrozumiały, tolerancyjny wobec ludzi z innymi różnicami kulturowymi lub płciowymi.  

PR14. Skutecznie pełnić różne role w zespole w procesie rozwiązywania zadań zawodowych, w tym wykazywać się cechami przywódczymi. 

PR15. Odpowiedzialnie traktuj samodoskonalenie, szkolenie i samorozwój zawodowy. 

PR18. Podejmij skuteczne działania w celu zachowania zdrowia (własnego i środowiska) oraz w razie potrzeby ustal treść wniosku o nadzór. 

 

Zdobądź umiejętności społeczne (umiejętności miękkie): komunikacja; umiejętność uczenia się przez całe życie; kreatywność. 

 

 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 
Efektywność opanowania materiału dyscypliny „Teoria i metody psychotreningu” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej 

materiały z takich dyscyplin jak: „Psychologia ogólna”, „Warsztaty z psychologii ogólnej”, „Język specjalności”, „Wprowadzenie do specjalności” 

psychologia ”,„ Aktywny trening społeczno-psychologiczny ”,„ Poradnictwo psychologiczne ”,„ Psychologia społeczna ”,„ Psychodiagnostyka ”,„ 

Psychologia eksperymentalna ”,„ Patopsychologia ”,„ Metody matematyczne w psychologii ”.  

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. 
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Lista tematów 

 

TREŚĆ moduł I. 

Teoria psychotreningu we współczesnej nauce  
Omówienie głównych założeń teoretycznych dotyczących organizacji zajęć coachingowych. Przeprowadzenie wycieczki historycznej.  Wybór 

głównych typów grup szkoleniowych. Ujawnienie wszystkich wewnętrznych procesów interakcji grupowej. Prezentacja odpowiednich elementów 

szkolenia w celu osiągnięcia skutecznej interakcji w grupie. Uzasadnienie potrzeby sprawdzenia efektywności pracy szkoleniowej. Podkreślanie 

ważnych cech osobistych i zawodowych trenera. 

 

TEMAT 1. Pojęcie treningu psychologicznego i historia jego powstania 

Ujawnienie pojęć „trening”, „trening społeczno-psychologiczny”. Zrozumienie treningu jako jednego z rodzajów aktywnego uczenia się, jako 

metody zmiany behawioralnego stereotypu osoby oraz jako środka celowej zmiany grupy lub organizacji. Praca grupowa w kulturze tradycyjnej. 

Korelacja pojęć: „trening grupowy”, „psychokorekcja grupowa”, „psychoterapia”. Paradygmaty szkoleniowe: szkolenia, tutoring, mentoring, rozwój. 

 

TEMAT 2. Klasyfikacja i główne typy grup szkoleniowych 
Kryteria klasyfikacji grup szkoleniowych. Rodzaje grup szkoleniowych: grupy T; grupy rozwoju umiejętności i zdolności komunikacyjnych, 

grupy umiejętności: asertywność, autoafirmacja itp .; grupy samopomocy; grupy rozwoju osobistego: grupy wrażliwości, grupy spotkań, grupy Balint; 

grupy promocyjne, budowanie zespołu itp. Klasyfikacja grup według prądów psychologicznych: podejście behawioralne, podejście gestaltowe, 

podejście analityczno-grupowe, analiza transakcyjna w grupie, podejście psychodramatyczne, podejście zorientowane na ciało, metody pracy 

grupowej w programowaniu neurolingwistycznym (NLP) itp. 

 

TEMAT 3. Psychologiczne treści interakcji w grupie szkoleniowej 

Zjawisko małej grupy. Cel i cele szkoleń. Zasady i normy pracy grupowej. Zalety grupowej formy pracy psychologicznej. Pojęcie spójności 

grupowej. Dynamika grupowa. Jednorodność i niejednorodność grup szkoleniowych. Skład jakościowy i ilościowy grupy szkoleniowej. Role w 

grupie. Jedność i rywalizacja w grupie. Problem odporności psychicznej. Struktura społeczno-psychologiczna grupy. Etapy rozwoju grupy: z 

dynamiką spontaniczną, z dynamiką kontrolowaną. Etapy pracy szkoleniowej. 

 

TEMAT 4. Elementy szkolenia 

Prezentacja, mini wykłady, dyskusja grupowa i burza mózgów. Ćwiczenia: strukturalne, ruchowe, relaksacyjne, medytacyjne, muzyczne. 

Rysowanie, taniec, pokazy i obrona projektów. Gra fabularna i biznesowa. Metafory i rytuały w pracy treningowej. Gra: jej atrybuty i znaczenia. 

Procedury gry na treningach. 

 

TEMAT 5. Organizacja i wymagania dotyczące pracy szkoleniowej 
Zlecenie szkolenia. Określenie głównej potrzeby pracy szkoleniowej. Zadania i plan treningowy. Harmonogram szkoleń i wyposażenie 

techniczne. Cechy, zalety i ograniczenia szkoleń o różnym czasie trwania. Wymagania dotyczące pomieszczeń i materiałów biurowych. Instrukcje i 
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materiały drukowane. Rozpoczęcie, zapoznanie się, przerwy i zakończenie pracy szkoleniowej. Kieruj pracą uczestników i stymuluj aktywność w 

grupie. Sygnały i ruchy sygnałowe podczas treningu. Podsumowując. Podstawowe wymagania dotyczące opracowania programu szkoleniowego. 

 

TEMAT 6. Ocena skuteczności szkolenia 
Kontrakt psychologiczny podczas pracy treningowej. Kwestionariusz uczestników lekcji. Ankiety uczestników, obserwacje, zadania testowe. 

Czynniki decydujące o skuteczności szkoleń. Rola psychodiagnostyki w pracy z grupą szkoleniową. Ekspertyza klienta. 

 

TEMAT 7. Standardy coachingu i indywidualny styl coacha 
Wymagania dotyczące osobowości i wykształcenia trenera. Główne role lidera grupy. Style przywództwa w grupie. Charakterystyka 

kwalifikacji zawodowych trenera. Rodzaje kompetencji coachingowych: kontekstowe, techniczne, komunikatywne, adaptacyjne, interaktywne. 

Etyczne problemy coachingu. Praca trenerów w parach: zalety, zagrożenia. Pułapki na prezentera. Szkolenie trenerów do pracy w grupach. 

 

 

TREŚĆ moduł II. 

Warsztaty treningu psychologicznego 

Omówienie głównych praktycznych założeń organizacji zajęć coachingowych. Przegrupowanie niezbędnych gier i technik psychologicznych 

w pracy psychotreningowej. Ujawnienie odpowiednich elementów technik komunikacyjnych. 

 

 

 

TEMAT 1. Arsenał gier i ćwiczeń psychologicznych dla trenera  

Rozgrzewające gry i psychotechnika. Gry nastawione na otrzymywanie informacji zwrotnej, gry o orientacji społeczno-percepcyjnej, gry 

komunikacyjne, psychotechnika, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów, wizualizacja medytacyjna itp. 

TEMAT 2. Techniki komunikacyjne 
Klasyfikacja technik aktywnego słuchania. Techniki konstruowania pytań. Techniki small talk. Techniki werbalizacji. Techniki komunikacji 

niewerbalnej. Techniki regulacji stresu emocjonalnego. 

 

Zalecana literatura i źródła informacji 

 

Podstawowy 
1. Bolshakov V. Yu. Psychotraining: socjodynamika, gry, ćwiczenia / V. Yu. Bolshakov - SPb .: Svetoch. - 1994. - 316 pkt. 

2. Vachkov IV Główne typy grup szkoleniowych w zachodniej psychologii praktycznej / IV Vachkov. - Dep. w ITOP RAW. - № 20-96. - M., 

1996. - 24 pkt. 

3. Vachkov IV Trening psychologiczny jako sposób na rozwój samoświadomości zawodowej nauczycieli / IV Vachkov // Szkoła Zdrowia. - 

1995. - № 3. - P.73-84. 

4. Zhukov Yu. M., Petrovskaya LA, Rastyannikov PV Diagnostyka i rozwój kompetencji w komunikacji / Yu. M. Zhukov, LA Petrovskaya, LA 
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Rastyannikov. - Moskwa: Moscow University Press. - 1990. 

5. Zubchenko VV Trening samorozumienia indywidualności: podstawowe definicje i stanowiska teoretyczne / VV Zubchenko // Praktyczna 

psychologia i praca socjalna. - 2004. - № 2. - Str. 74-77. 

6. Zubchenko WW Psychologiczne metody rozwoju odruchowych mechanizmów aktualizacji indywidualności / WW Zubchenko // Praktyczna 

psychologia i praca socjalna. - 2004. - № 8-9. - str. 45–51, 46–52. 

7. Kipper David Clinical gry fabularne i psychodramat / D. Kipper. - M .: „Klasa”. - 1993. - 222 pkt. 

8. Makshanov SI Psychologia treningu / SI Makshanov. - СПб. - 1997. 

9. Marasanov GI Metody modelowania i analizy sytuacji w treningu społeczno-psychologicznym / GI Marasanov. - Kirov. - 1995 r. - 152 pkt. 

10. Marasanov GI Trening społeczno-psychologiczny / GI Marasanov. - Moskwa: Wydawnictwo Perfection. - 1998. - 208 pkt. 

11. Technologia szkolenia / Kompilator O. Hlavnyk, G. Bevz / Pod redakcją S. Maksymenko. - К.: Главник. - 2005. - 112 pkt. 

12. Harin SS Sztuka psychotreningu. Uzupełnij swój gestalt / SS Harin. - M.: Izd. Wiceprezes Ilyin. - 1998. - 352 pkt. 

 

Opcjonalny 

 

1. Lefterov VA Szkolenie „Komunikacja-Stres-Bezpieczeństwo” („Baza szkoleniowa”): Podręcznik szkoleniowy (aby pomóc praktycznemu 

psychologowi ATS) / V.A. Lefterov. - Donieck: Drukarnia DIVD, 2001. - 32 str. 

2. Sidorenko EV Terapia i trening według Alfred Adler / Sidorenko EV - St. Petersburg. : Речь, 2000. - 346 с. 

3. Sidorenko EV Psychodramatyczne i niedyrektywne podejście do pracy grupowej z ludźmi / Sidorenko EV - St. Petersburg. : Речь, 2001. - 

90 с. 

4. Sitnikov AP Szkolenie akmeologiczne: Teoria. Metoda. Psychology / Sitnikov AP - M .: Texnological school of business, 1996. - 428 str. 

5. Skripyuk II 111 bajek dla trenerów: opowiadania, mity, baśnie, anegdoty / II Skripyuk. - СПб: Питер, 2006. - 176 с. 15 

6. Smith M. Trening pewności siebie: Per with English / M. Smith - St. Petersburg: Speech LLC, 2002. - 244 str.  

7. Stuart J. Szkolenie w zakresie zmiany organizacyjnej / Stuart J. - St. Petersburg. : Питер, 2001. - 256 с. 

8. Technologie pracy psychologów organizacji: Podręcznik. sposób. Dla studentów wyższych. podręcznik zamek oraz studenci instytutów po 

ukończeniu studiów. edukacja / Nauka. wyd. L.M. Karamushki. - K .: Firma „INCOS”, 2005. - 366 str. 

9. Thorne K. Szkolenie. Książka na biurku trenera / K. Thorne, D. McKay. - СПб. : Питер, 2001. - 208 с. 

 

Linki do witryn 

 

1. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3246/1/  

2. : http://library.rehab.org.ua/  

3. http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20664/1  
4. https://subject.com.ua/pdf/215.pdf  

5. http://psihologia.biz  

6. https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/4564/  

 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3246/1/
http://library.rehab.org.ua/
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20664/1%20/Блінов%20О.А.%20Особливості%20організації%20проведення%20психологічного%20тренінгу.pdf
https://subject.com.ua/pdf/215.pdf
http://psihologia.biz/
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/4564/
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Sprzęt i oprogramowanie / sprzęt 

 

Do organizacji procesu edukacyjnego potrzebne są informacje, techniczne 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 praca z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywanie zamierzonych rodzajów 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 kompetencji 

(dla OPP) 

Nazwa kompetencji Kod wyniku 

programu 

szkolenia 

Nazwa wyniku uczenia 

się programu 

Metody 

nauczanie 

Metody oceny 

wyników 

ZK 01 Umiejętność zastosowania 

wiedzy w praktycznych 

sytuacjach 

 

PRN 02 Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 
kontekście zadań 

zawodowych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO5, MO6, 

MO7, MO9, 

MO10 

ZK 03 Umiejętności w zakresie 

korzystania z technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych 

 

PRN 05 Wybierz i zastosuj ważne i 
wiarygodne narzędzia 

psychodiagnostyczne (testy, 

kwestionariusze, metody 

projekcyjne itp.) Badań 
psychologicznych i 

technologii pomocy 

psychologicznej 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO6, MO7, 

MO10 

  PRN 07 Refleksja i krytyczna ocena 

rzetelności wyników badań 

psychologicznych, 

formułowanie 
uzasadnionych wniosków 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO7, MO10 

  PRN 08 Przedstaw wyniki 

własnych badań ustnie / 

pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO8, MO10 
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ZK 08 Umiejętności 

interpersonalne 

PRN 10 Formułuj opinię logicznie, 

przystępnie, dyskutuj, broń 
swojego stanowiska, 

modyfikuj wypowiedzi 

zgodnie ze specyfiką 

kulturową rozmówcy 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO5, MO6, 

MO7, MO8, 

MO10 

SC 03  

 

 

Umiejętność zrozumienia 

natury zachowań, czynności 

i czynów 

PRN 02 Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań 

zawodowych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO5, MO6, 

MO7, MO9, 

MO10 

SC 08 Umiejętność organizowania 

i udzielania pomocy 

psychologicznej 

(indywidualnej i grupowej) 

 

PRN 09 Zaproponować własne 
sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 
aktywności zawodowej, 

akceptować i argumentować 

własne decyzje dotyczące 
ich decyzji 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO8, MO10 

SC 09 

 

 

Umiejętność wykonywania 

pracy wychowawczej i 

psychoprofilaktycznej 

zgodnie z żądaniem. 

PRN 12 Skompilować i wdrożyć 

program zajęć 

psychoprofilaktycznych i 
edukacyjnych, działań 

pomocy psychologicznej w 

formie wykładów, rozmów, 
okrągłych stołów, gier, 

szkoleń itp. Zgodnie z 

wymaganiami klienta 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO 5, MO6, 

MO7, MO8, 

MO10 

SC 11 Umiejętność przestrzegania 

norm etyki zawodowej 

PRN 13 Współpracuj, komunikuj 

się, bądź zrozumiały, 

bądź tolerancyjny wobec 

ludzi z innymi różnicami 

kulturowymi lub 

płciowymi 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, MO10 
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  PRN 14 Skutecznie pełnić różne 

role w zespole w procesie 

rozwiązywania zadań 

zawodowych, w tym 

wykazywać się cechami 

przywódczymi 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO 5, MO6, 

MO7, MO8, 

MO10 

SC 12 Umiejętność 

samodoskonalenia 

osobistego i zawodowego, 

uczenia się i samorozwoju 

 

PRN 15 Odpowiedzialnie traktuj 

samodoskonalenie, 

szkolenie i samorozwój 

zawodowy 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

  PRN 16 Znać, rozumieć i 

przestrzegać etycznych 

zasad działalności 

zawodowej psychologa 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

  PRN 18 Podejmij skuteczne 

działania w celu 

zachowania zdrowia 

(własnego i środowiska) 

oraz w razie potrzeby 

ustal treść wniosku o 

nadzór 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

 

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 uwagami, recenzja, opracowanie abstraktu); 

MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, 

zorientowanie na sieć itp.); 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów programowych); 

MH7 - indywidualna praca naukowa studentów.  

 

METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy;  

MO2 - ankieta ustna lub pisemna 
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MO3 - kolokwium, 

MO4 - testowanie; 

MO5 - projekty zespołowe; 

MO6 - eseje, eseje; 

MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 

MO8 - prezentacje studentów i prelekcje na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 

MO10 - kredyt. 
 

Rozkład punktów uzyskanych przez kandydatów na studia wyższe w dyscyplinie „Teoria i metody psychotreningu”  

VIII semestr 

Bieżące testy i niezależna praca INDZ Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T1 T2  

30 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sterowanie modułowe - 35 Sterowanie modułowe 

- 10 

 
 

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 

punktó

w za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 
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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 

uznany 

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 
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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 nie przypisano 

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 nie przypisano 
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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. 

 


