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do 12.00 (2 godziny akademickie). 
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godzinach od 11.00 do 13.00; w każdą środę od 

11.00 do 13.00. 

 

 

Cele dyscypliny 

 

Celem nauczania dyscypliny „Psychologia prawna” jest: zapoznanie studentów z teorią i 

praktyką wykorzystania wiedzy psychologicznej w dziedzinie prawa, nauczenie przyszłych 

psychologów rozumienia i analizy źródeł pierwotnych, przekształcania ich z materiału badawczego 

w materiał badawczy, tworzenia obrazu holistycznego postrzegania świata poprzez relacje 

pokrewnych przedmiotów. . 

Osiągnięcie celu zapewnia wykonywanie ćwiczeń i indywidualnych zadań mających na celu 

rozwój kreatywności przyszłych profesjonalistów. W procesie uczenia się kształtują się takie cechy 

osobowości jak samodzielność w rozwoju zainteresowań poznawczych, logika i zdolność 

analitycznego myślenia, odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, pamięć, uwaga, intuicja 

językowa, umiejętności i zdolności do samodzielnej i zbiorowej pracy itp. 

Główne zadania studiowania dyscypliny „Psychologia prawna” to 

- określić metody wykorzystania wiedzy psychologicznej z zakresu prawa; 

- rozumieć znaczenie badań psychologicznych w działalności prawniczej, aw szczególności 

w kontaktach z przestępcami; 

- opanować treść i cele badań psychologicznych w działalności prawniczej; 

- promowanie stosowania wiedzy psychologicznej w praktyce prawniczej.  

Kompetencje i efekty uczenia się, których powstanie ułatwia dyscyplina (związek z 

normatywną treścią kształcenia wyższego, sformułowaną w zakresie efektów uczenia się w 

Standardzie). 

Zgodnie z wymaganiami normy dyscyplina zapewnia nabycie w szkolnictwie wyższym 

kompetencji: 

I. Kompetencje integralne - umiejętność rozwiązywania złożonych problemów 
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specjalistycznych i problemów praktycznych z zakresu psychologii, które polegają na zastosowaniu 

podstawowych teorii i metod psychologicznych oraz charakteryzują się złożonością i niepewnością 

warunków.  

ІІ. Kompetencje ogólne: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 

ZK8. Umiejętności interpersonalne. 

III. Kompetencje specjalne (zawodowe, przedmiotowe) (SC): 
SC3. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów. 

SC4. Umiejętność samodzielnego gromadzenia i krytycznego przetwarzania, analizowania i 

podsumowywania informacji psychologicznych z różnych źródeł. 

SK7. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych 

wniosków i rekomendacji. 

Efekty uczenia się programu: 
PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska psychiczne, identyfikuj problemy psychologiczne i 

sugeruj sposoby ich rozwiązywania. 

PR8. Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / pisemnie profesjonalistom i 

niespecjalistom. 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozwiązywania problemów psychologicznych i 

problemów występujących w trakcie wykonywania zawodu, akceptować i argumentować własne 

decyzje dotyczące ich decyzji. 

 

 

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 

program efektów uczenia się i kompetencji 

 

Efektywność opanowania treści dyscypliny „Psychologia prawna” znacznie wzrośnie, jeśli 

kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia 

społeczna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia pedagogiczna”, „Patopsychologia”, „Prawo”. 

„Pedagogika”, „Filozofia”, „Historia”, „Ekonomia”. 

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 wyższe wykształcenie 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.; udział w pracach naukowych i 

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

seminariach, konkursach, olimpiadach itp. 

 

 



Lista tematów 

 

Moduł merytoryczny 1. Psychologia prawna w systemie wiedzy psychologicznej 

Temat 1. Przedmiot i system psychologii prawniczej 
Psychologia prawna jako dziedzina wiedzy psychologicznej i dyscyplina naukowa. 

Przedmiot psychologii prawniczej. Główne zadania psychologii prawnej. Struktura psychologii 

prawniczej, główne działy. Miejsce psychologii prawnej w systemie nauk psychologicznych i 

prawa. Interdyscyplinarne powiązania psychologii prawniczej. Współczesne problemy psychologii 

prawnej. 

 

Temat 2. Metodologiczne podstawy psychologii prawnej 

Metodologiczne zasady psychologii prawnej. Metody psychologii prawniczej. Klasyfikacja 

metod. Metody badawcze. Psychologiczne metody badawcze. Główne metody badań naukowych w 

psychologii prawniczej: obserwacja, eksperyment, badanie produktów (wyników) działań, 

testowanie (kwestionariusze) i ekspertyza. Ograniczenia stosowania metod psychologii prawniczej 

w postępowaniu karnym. 

Temat 3. Historia psychologii prawniczej 

Główne etapy powstawania i rozwoju psychologii prawa: wczesna historia psychologii 

prawa (IV wpne - pierwsza połowa XIX wieku), ukształtowanie się psychologii prawa jako 

samodzielnej nauki (koniec XIX - początek XX wieku), rozwój psychologii prawa w dwudziestym 

wieku. Aktualny stan psychologii prawniczej. 

 

 

Moduł treści 2. Osobowość i grupa jako kategorie psychologii prawniczej  

Temat 4. Psychologiczne cechy socjalizacji prawnej jednostki 

Pojęcie zachowania prawnego. Oznaki legalnego zachowania. Psychologiczne aspekty 

socjalizacji prawnej jednostki. Składniki socjalizacji prawnej. Psychologiczne cechy świadomości 

prawnej (ideologia prawa, psychologia prawa). Psychologia prawna osobowości (indywidualna 

psychologia prawna). Kultura prawna. 

Temat 5. Tożsamość sprawcy jako przedmiot badań psychologicznych  
Tożsamość sprawcy jako szczególny przedmiot badań psychologicznych, pojęcie tożsamości 

sprawcy. Koncepcje tożsamości sprawcy. Biologizujące koncepcje osobowości 

przestępcy.Socjologizujące koncepcje osobowości przestępcy. Podstawy badania i ocena 

psychologii sprawcy. Psychologia indywidualnej dopuszczalności popełnienia przestępstwa. 

Temat 6. Struktura i typologia osobowości sprawcy 

Struktura osobowości sprawcy. Badanie osobowości sprawcy, jego sfera motywacyjna we 

wstępnym śledztwie, rozpatrzenie sprawy w sądzie. Typologia typów przestępców. Kształtowanie 

się osobowości przestępcy. 

Temat 7. Cechy psychologiczne młodocianych przestępców  

Pojęcie zachowania młodzieży jako ofiary. Tożsamość młodocianego przestępcy. Pojęcie 

tożsamości młodocianego przestępcy. Struktura osobowości młodocianego przestępcy. 

Indywidualne cechy psychologiczne młodocianych przestępców. Niekorzystne warunki społeczne, 

które kształtują osobowość młodocianego przestępcy. Przyczyny przestępczości nieletnich, 

zapobieganie przestępczości nieletnich. 

Temat 8. Psychologiczna analiza osobowości skazanych 

Charakterystyka psychologiczna osobowości skazanego. Rodzaje skazanych. 

Przystosowanie osadzonego do warunków izolacji społecznej. Rodzaje adaptacji: społeczne i 

psychologiczne. Trudne sytuacje adaptacyjne doświadczane przez skazanych. Typy osobowości 

zależne od specyfiki adaptacji do warunków izolacji społecznej. 

Psychologiczne cechy mikrośrodowiska skazanych. Warstwy (egzekucje) skazanych. 

Zjawiska społeczno-psychologiczne wśród skazanych i zapobieganie ich negatywnym skutkom. 

Resocjalizacja i korekta zachowania skazanych. Psychologiczne podstawy procesu reedukacji 



skazanych. Zapobieganie zachowaniom przestępczym. Problemy społecznej i psychologicznej 

adaptacji wypuszczanych do warunków życia w ogóle. 

Temat 9. Cechy stanów psychicznych osób skazanych na kary pozbawienia wolności 

Charakterystyka psychologiczna osób pozbawionych wolności. Ogólna teoria stanów 

psychicznych. Klasyfikacja stanów psychicznych osób pozbawionych wolności. Dynamika 

osobowości w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności. Ogólne wzorce wpływu na 

zmianę stanów psychicznych skazanych. 

Temat 10. Psychologiczne cechy grup przestępczych 
Pojęcie grupy przestępczej. Psychologiczna i prawna ocena grup (grup) przestępczych, ich 

nielegalnej działalności. Rodzaje grup przestępczych (grupy przestępcze składające się z nieletnich 

i młodych ludzi; grupy przestępcze byłych skazanych; grupy przestępcze złodziei mienia 

publicznego lub prywatnego; grupy przestępcze dokonujące rabunków i rabunków w celu zajęcia 

mienia publicznego i prywatnego; grupy przestępcze popełniające przestępstwa z użyciem 

przemocy). Struktura formacji przestępczych. Społeczno-psychologiczne cechy przestępczości 

zorganizowanej. 

Temat 11. Psychologiczna analiza osobowości prawników  
Prawnik. Istotne osobiście cechy prawnika. Dojrzałość osobista prawnika.Orientacja 

zawodowa osobowości prawnika. Umiejętności zawodowe prawnika i jego komponenty 

psychologiczne. Kształcenie zawodowe i psychologiczne prawnika. Profesjogram legalnych 

pracowników. Profesjonalny dobór prawników. Szkolenie psychologiczne prawników do działania 

w ekstremalnych warunkach. 

Temat 12. Struktura osobowości prawników 
Zainteresowania, potrzeby, motywacja legalnych pracowników. Sfera poznawcza 

pracowników - prawnicy. Emocjonalny i wolicjonalny składnik osobowości prawnika. I - koncepcja 

osobowości prawnika. Odporność na stres jako indywidualna psychologiczna cecha prawników. 

 

Moduł treści 3. Zachowanie i aktywność w kontekście psychologii prawniczej  

Temat 13. Normatywna regulacja zachowań społecznych i zaburzeń zachowania 
Pojęcie norm społecznych, ich rola w socjalizacji jednostki. Regulacja stosunków 

społecznych. Pojęcie normatywnej regulacji zachowania i jej wpływ na zachowanie jednostki. 

Psychologiczne aspekty zachowania prawnego. Odchylenia behawioralne. Pojęcie zachowania 

dewiacyjnego. Teoretyczne podejścia do analizy zachowań dewiacyjnych: filozoficzne, prawne, 

socjologiczne, biologiczne, psychologiczne, pedagogiczne. Przyczyny dewiacyjnego zachowania. 

Rodzaje zachowań dewiacyjnych. Analiza psychologiczna zachowań przestępczych. 

Temat 14. Psychologiczna analiza zachowań przestępczych 

Zachowanie przestępcze jako zjawisko społeczne. Cechy zachowania przestępczego. Etapy 

kształtowania się zachowań przestępczych. Mechanizmy zachowań przestępczych. Determinanty 

zachowań przestępczych. Analiza psychologiczna przestępstwa. Interakcja obiektywnych i 

subiektywnych czynników przestępczości. Społeczno-psychologiczne konsekwencje przestępstwa. 

Społeczno-psychologiczne przyczyny przestępczości nieletnich. 

Temat 15. Strukturalna i psychologiczna analiza działalności przestępczej 

Psychologiczne oznaki działalności przestępczej. Struktura działalności przestępczej. 

Osobiste motywacje działań przestępczych. Przywództwo w grupach przestępczych. Aspołeczny 

charakter działalności przestępczej. 

Temat 16. Społeczno-psychologiczne podstawy działalności prawnej 

Pojęcie działalności prawnej. Rodzaje czynności prawnych. Charakterystyka działalności 

prawnej: celowość, obecność określonych celów; cechy podmiotów i przedmiotów działalności; 

konkretne metody i środki osiągnięcia celu; obecność określonych warunków działalności. 

Psychologiczna struktura działalności prawnej (działalność poznawcza, komunikatywna, 

konstruktywna, organizacyjna; pomocnicze rodzaje działalności prawnej - profilaktyczna i 

poświadczająca). Stresujący charakter legalnej działalności. Ekstremalne warunki legalnej 

działalności. 



Temat 17. Psychologiczne podstawy śledztwa w sprawie przestępstw  

Ogólna charakterystyka psychologicznych cech działalności śledczej. Cechy myślenia 

badacza. Profesjonalna intuicja i logiczne procesy. Psychologiczne cechy przeglądu sceny. 

Psychologiczna istota prezentacji do uznania. Biorąc pod uwagę psychologiczne czynniki 

odtworzenia sytuacji i okoliczności zdarzenia. Psychologiczne cechy poszukiwania i zajęcia. 

Psychologia eksperymentu śledczego, odtworzenie sytuacji i okoliczności zdarzenia. Wykorzystanie 

psychologa jako konsultanta i specjalisty we wstępnym dochodzeniu. 

Temat 18. Psychologiczne podstawy przesłuchania  
Przesłuchanie jako forma dochodzenia w sprawie okoliczności przestępstwa. Psychologia 

formowania wskazań. Psychologia przesłuchania ofiary. Psychologia przesłuchania podejrzanego i 

oskarżonego. Psychologia przesłuchań świadków. Psychologiczne cechy przesłuchania nieletnich. 

Psychologia częstości oczu. 

Temat 19. Psychologiczno-organizacyjno-prawne podstawy psychologicznego badania 

sądowego 
Pojęcie kryminalistycznego badania psychologicznego. Kompetencje kryminalistycznego 

badania psychologicznego (SPE). Zadanie SPE. Podstawy wyznaczenia kryminalistycznych badań 

psychologicznych i pytań do SPE. Rodzaje sądowych badań psychologicznych. Metody 

prowadzenia SPE. Etapy prowadzenia i rejestracji wyników SPE. Cechy złożonego SPE. 

Temat 20. Psychologia procesu sądowego  

Psychologiczna struktura działalności sądowniczej. Ogólna struktura działalności 

poznawczej sądu. Ogólna charakterystyka psychologiczna procesu. Sekwencja formowania się 

wewnętrznego przekonania sędziego Psychologiczne cechy przesłuchania sądowego. Psychologia 

debaty sądowej. Psychologiczne podstawy wychowawczej funkcji procesu sądowego. 

Psychologiczne cechy podejmowania decyzji przez sędziego. Psychologia orzekania. Analiza 

psychologiczna zachowania oskarżonego. Stany psychiczne oskarżonego. Analiza psychologiczna 

świadomości wyroku sądu. 

Temat 21. Psychologiczne zasady prokuratora i rzecznictwa 

Psychologiczne aspekty działalności prokuratora. Wsparcie prokuratury w sądzie. 

Psychologiczne aspekty działalności prawnika.Psychologiczna struktura rzecznictwa. Gotowość 

psychologiczna prawnika. Psychologiczne aspekty wypowiedzi adwokackiej. 

Temat 22. Psychologiczno-pedagogiczne zasady działań profilaktycznych 

Funkcjonalne i psychologiczne cechy działań profilaktycznych. Psychologiczne cechy 

działalności profilaktycznej. Treść psychologiczna i pośrednictwo w obowiązkach funkcjonalnych 

inspektora okręgowego policji. 
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 Zasoby informacji 

 

1. Biblioteka elektroniczna Biblioteki Narodowej Ukrainy im. VI Wernadskiego 

(www.nbuv.gov.ua)  

2. http://tu5.do.am/load/psikhologija  

3. http://www.br.com.ua/kurs/Psychology 

4. http://yurpsy.com/ 

5. Psychojournal - http://psychojournal.ru/ 

 

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 

kompeten

cja 

(według 

Nazwa 

kompetencja 

Kod 

oprogramowa
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wynik 

Nazwa 

oprogramowanie 

wynik 

nauczanie 

Metody 

nauczanie 

Metody 

ocena 

wynik 

te 

http://www.br.com.ua/kurs/Psychology
http://yurpsy.com/


OPP) nauczanie nauczanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZK1 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość 

aplikowania 

wiedzę w 

praktycznych 

sytuacjach 

 

 

PR 8 

Przedstaw wyniki 

własnych badań ustnie / 

pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

ZK6  

 

 

 

Umiejętność 

podejmowani

a 

świadomych 

decyzji 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

ZK8 

Umiejętności 

interpersonal

ne. 

 

 

PR 8 

Przedstaw wyniki 

własnych badań ustnie / 

pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 



 

SC3 

Umiejętność 

zrozumienia 

natury 

zachowań, 

czynności i 

czynów 

 

PR1 

 Analizuj i wyjaśniaj 

zjawiska psychiczne, 

identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1, 

MH2,  

MH4, 

MH7 

MO2, 

MO4,  

MO7, 

MO9 

 

 

 

 

 

SC4 

Umiejętność 

samodzielneg

o 

gromadzenia 

i krytycznego 

przetwarzania

, 

analizowania 

i 

podsumowyw

ania 

psychologicz

nego 

oraz 

informacje z 

różnych 

źródeł 

 

PR1 

 Analizuj i wyjaśniaj 

zjawiska psychiczne, 

identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1, 

MH2,  

MH4, 

MH7 

MO2, 

MO4,  

MO7, 

MO9 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK7 

 

 

 

 

 

Umiejętność 

analizy i 

systematyzacj

i wyników, 

sformułowan

ych 

uzasadniłeś 

wnioski i 

zalecenia  

 

 

PR1 
 Analizuj i wyjaśniaj 

zjawiska psychiczne, 

identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1, 

MH2,  

MH4, 

MH7 

MO2, 

MO4,  

MO7, 

MO9 

 

 

PR 8 

Przedstaw wyniki 

własnych badań ustnie / 

pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

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 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); 

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 prawna” 

Bieżąca kontrola i samodzielna praca  Suma 

Moduł 

treści 1 

Moduł treści 2 Moduł treści 3 
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 190 

(100) 

4 4 3 3 9 4 4 9 4 9 4 3 6 6 3 9 3 3 9 3 3 3 12 40  

Moduł 

kontrola 1 

10 

Sterowanie modułowe 2 

10 

Sterowanie modułowe 3 

10 

   

Razem  

21 

Razem  

59 

Razem  

58 

   

Współczynnik konwersji: 190: 100 = 1,9 

 

System oceny i wymagania 
Rodzaje sterowania: prądowe, modułowe, końcowe.  

Metody kontroli: obserwacja zajęć dydaktycznych studentów, egzamin ustny, kontrola 

pisemna, kontrola sprawdzianowa.  

Forma kontroli: zaliczenie.  

Frekwencja na wykładach szacowana jest na 1 punkt (suma punktów - 1 * 12 = 12). 



Udział w seminariach praktycznych, realizacja zadań do ćwiczeń praktycznych - 5 pkt 

(Suma punktów - 5 * 6 = 30). 

Wykonanie zadań samodzielnej pracy - 3 punkty za każdy temat (Łączna liczba punktów - 3 

* 22 = 66). 

Sterowanie modułowe zawartości 10 punktów (Łączna liczba punktów - 10 * 3 = 30). 

INDZ - 12 punktów 

Końcowe testy - 40 punktów 

Dodatkowe punkty (nie więcej niż 5 punktów): wnioskodawca może otrzymać za 

ujawnioną twórczość i szczególną aktywność w różnego rodzaju działalności.  

 

 

System i kryteria oceny 

na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, łączna liczba 

punktów za dany temat jest określana w podziale 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: 

 

Sumy 

punkty 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 kandydat na studia wyższe 

wykazuje szczególne 
zdolności twórcze, potrafi 

samodzielnie zdobywać 

wiedzę, bez pomocy 

nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne 

informacje, potrafi 

wykorzystuje zdobytą 

wiedzę i umiejętności do 

podejmowania decyzji w 

niestandardowych 

sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, 
samodzielnie ujawnia 

własne możliwości 

Wysoki 

(twórczy) 
doskonale  uznany 

82-89 B bardzo 

dobrze 
kandydat na studia wyższe 

biegle posługuje się 

materiałem teoretycznym, 

stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje 

ćwiczenia i problemy w 

standardowych sytuacjach, 

samokoryguje 

popełniane są błędy, których 

liczba jest nieznaczna 

Wystarczający 

(formalnie- 

zmienna) 

w 

porządku 



74-81  C  w 

porządku 
osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 

porównywać, uogólniać, 

usystematyzować informacje 

pod 

wskazówki nauczyciela, 

generalnie niezależnie 

zastosować go w praktyce; 

kontrolować własne 
działania; poprawiać błędy, 

wśród których są istotne, 

wybierać argumenty 

aby potwierdzić opinie 
64-73  D zadowalają

co 
osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 

odtwarza znaczną część 

materiał teoretyczny, 

wykazuje wiedzę i 

zrozumienie 

podstawowe przepisy 

dotyczące 
z pomocą nauczyciela może 

analizować materiał 

edukacyjny, poprawiać 

błędy, wśród których jest 

znaczna liczba znaczących 

Średni 

(rozrodczy 

ny) 

 

zadowalają

co 

60-63  E dość osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 

posiada szkolenie 

materiał na poziomie 

wyższym niż wyjściowy, 

znaczna jego część 

rozmnaża się na poziomie 

reprodukcyjnym 

   

35-59  
 

FX niezadowal
ające z 

możliwość 

tu 

wielokrotni

e 

mu 

redakcja 

semestr 

вого 

kontrola 

osoba ubiegająca się o 
wyższe wykształcenie 

ma materiał na poziomie 

pojedynczych fragmentów, 

które są nieistotne 

część szkolenia 

materiał 

Niska 
(chłonny- 

produktywny) 

niedostatec
znie  

 

nie 
uznany 

1-34  

 

F niezadowal

ające z 
wymagany 

krzepkość 

powtarzać 

mu 

nauka 

dyscyplina 

nas 

osoba ubiegająca się o 

wyższe wykształcenie 
posiada materiał na 

poziomie elementarnego 

rozpoznawania i 

odtwarzania odrębnych 

faktów, elementów, 

przedmiotów 

Niska 

(chłonny- 
produktywny) 

niedostatec

znie  
 

nie 

uznany 

 

Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) uzyskanych za 

poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i końcowa ocena stopnia 

przyswojenia materiału teoretycznego na zajęciach i pracy samodzielnej (sterowanie modułowe); 

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, nauczyciele, metodycy i administracja działają 

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

akademickiej, Regulaminem oceniania 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. 


