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Tematy Podstawy psychokorekcji 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 

6,0 punktow / 180 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Egzamin 

Nauczyciel Babak Konstantin Valerievich 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

http://kppp-rshu.org.ua/ 

https://www.facebook.com/me/  

E-mail nauczyciela: babakkv@gmail.com 

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: 4 lata. Wtorek od 9:00 do 

11:00, środa od 9:00 do 11:00 na auli. 14 

Konsultacje online: Piątek od 13:00 do 15:00 

 
Cele dyscypliny 

Cel nauczaniakurs polega na zapoznaniu studentów z podstawami pracy psychokorekcyjnej, cechami pracy indywidualnej i grupowej; etapy pracy 

psychokorekcyjnej; metody psychologicznego oddziaływania na klienta; cechy pracy korekcyjnej psychologa z klientami w różnym wieku. 

Zadanie dyscyplina nauczania 

http://kppp-rshu.org.ua/
mailto:Kaminolga1@gmail.com
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


- dać wiedzę o specyficznych cechach psychokorekcji; 

- nauczyć się komponować programy psychokorekcyjne; 

- zapoznanie się z cechami indywidualnej psychokorekcji; 

- sformułować pojęcie specyfiki psychokorekcji grupowej, jej dynamiki; 

- przekazanie wiedzy o cechach pracy korekcyjnej psychologa z klientami w różnym wieku. 

Kod i nazwa kompetencji: 

- ЗК1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

- ЗК2. Znajomość i zrozumienie tematyki oraz rozumienie działalności zawodowej. 

- ЗК6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 

-СК5. Umiejętność korzystania z trafnych i wiarygodnych narzędzi psychodiagnostycznych. 

-СК7. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji 

 -SK12 Zdolność do samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju. 

 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 
Skuteczność opanowania treści dyscypliny „Podstawy psychokorekty” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich 

dyscyplin jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia wieku”, „Psychodiagnostyka”, „Aktywny trening społeczno-psychologiczny”. 

 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 

 1.1 Korekta psychologiczna jako dziedzina działalności praktycznego psychologa.  



Ogólna koncepcja psychokorekcji. Rodzaje psychokorekcji. Podstawowe zasady pracy psychokorekcyjnej. Cele i zadania pracy psychokorekcyjnej. Sytuacja 

psychokorekty. Wymagania dla psychologa, który ma efekt psychokorekcyjny. Teoretyczny, praktyczny i osobisty komponent gotowości psychologa do 

wykonywania pracy psychokorekty. 

1.2 Podstawy teoretyczne i przesłanki praktyki psychokorekty. 
Pedagogika terapeutyczna. Psychoanaliza. Psychologia indywidualna A. Adlera. Behawioryzm. Psychologia Gestalt. Analiza transakcyjna. Psychologia 

humanistyczna. Psychologia wieku domowego i psychoterapia. 

1.3 Główne rodzaje psychokorekcji.  

Rodzaje korekty psychologicznej ze względu na charakter orientacji. Indywidualna i grupowa forma psychokorekcji.Korekta przyczynowa ukierunkowana 

na źródła i przyczyny odchyleń. Objawowa korekta - krótkotrwała ekspozycja w celu złagodzenia ostrych objawów zaburzeń rozwojowych. Rodzaje korekty 

psychologicznej według zawartości (sfera poznawcza; osobisty; sfera afektywno-wolicjonalna); aspekty behawioralne; Relacje interpersonalne; relacje 

wewnątrzgrupowe (małżeńskie, zbiorowe); relacja dziecko-rodzic. Psychologiczne uwarunkowania korekty zachowań dewiacyjnych. 

1.4 Metody korekty psychologicznej.  
Ogólna charakterystyka metod psychokorekcji. Metody korekcji negatywnych stanów emocjonalnych. Zastosowanie arteterapii w psychokorekcji. Analiza 

metod korygowania zaburzeń stresu pourazowego. Podstawowe techniki psychodramy w korekcji psychologicznej. Psychodynamiczny kierunek korekty 

psychologicznej. Zorientowane na klienta podejście K. Rogersa w korekcji psychologicznej. Kierunek egzystencjalny i logoterapia w korekcji 

psychologicznej. Zorientowane na ciało grupy korekcji psychologicznej. Analiza transakcyjna E. Berna: analiza transakcji, analiza gier, analiza scenariuszy. 

Głęboka psychokorekcja: wskazania i przeciwwskazania; metody głębokiej psychokorekcji. Kierunek poznawczy w korekcji psychologicznej. Podstawowe 

techniki psychodramy w korekcji psychologicznej. Wskazania do stosowania i rodzaje relaksacji. Naukowe podejście do korekcji negatywnych stanów 

emocjonalnych. 

 

1.5 Indywidualna psychokorekcja. 

 Warunki wyboru indywidualnej psychokorekcji. Przeciwko wskazaniom do grupowej psychokorekcji. Podstawowe metody indywidualnego oddziaływania 

psychokorekcyjnego. Cechy metody perswazji. Warunki stosowania metody sugestii. Psychologiczne cechy indywidualnej psychokorekcji. Strategie 

podejścia klienta do sytuacji problemowej. Zadania indywidualnej psychokorekcji. Główne etapy indywidualnej psychokorekcji psychologicznej. 

Sporządzenie umowy między klientem a psychologiem. Poziomy poufności. Badanie problemów klienta. Wartość kontaktu werbalnego i niewerbalnego. 

Opcje na stanowisko psychologa. Znajdowanie sposobów rozwiązywania problemów. Stworzenie programu poprawczego przez psychologa. Realizacja 

zaplanowanego programu zgodnie z umową. Ocena efektywności pracy. 

1.6 Grupowe metody pracy psychokorekcyjnej. 

 Specyfika grupowej formy psychokorekcji. Cele grupowej psychokorekcji. Mechanizmy działań naprawczych. Czynniki wpływające na efektywność pracy 

psychokorekcyjnej. Cechy grup personelu. Skład grupy wiekowej i płciowej. Profesjonalny skład grupy. Wielkość grupy. Częstotliwość i czas trwania 

spotkań. Przygotowanie do korekty grupowej. Podstawowe zasady pracy grupowej. Dynamika grupowa. Zadania i normy grupy. Struktura grupy, role 

grupowe. Spójność grupy. Napięcie grupowe. Fazy rozwoju grupy. Przywództwo w grupie psychokorekcyjnej. Główne zadania psychologa grupowego. 

Pracuj pod okiem przełożonego. Typowe błędy lidera grupy. Wymagania etyczne dla lidera grupy. 

1.7 Cechy tworzenia programów psychokorekcyjnych.  



 Zasady programów psychokorekcyjnych. Zasada systematycznych zadań korekcyjnych, profilaktycznych i rozwojowych. Zasada jedności korekty i 

diagnozy. Zasada pierwszeństwa korekcji typu przyczynowego. Zasada działania korekcji. Zasada uwzględnienia psychologicznych, wiekowych i 

indywidualnych cech klienta. Zasada złożoności metod oddziaływania psychologicznego. Zasada aktywnego zaangażowania najbliższego otoczenia w udział 

w programie poprawczym. Zasada uwzględnienia objętości i stopnia różnorodności materiału. Zasada uwzględnienia emocjonalnej złożoności materiału. 

Rodzaje programów psychokorekcyjnych. Ocena skuteczności oddziaływania psychokorekcyjnego. 

 

Moduł treści 2 

2.1 Rozwój osobowości w ontogenezie.  
Okresy ontogenezy. Okres prenatalny. Narodziny jako jakościowo nowy etap życia. Okres noworodkowy. Okres niemowlęcy. Młodym w ieku. Wiek 

przedszkolny. Wiek gimnazjalny. Okres dojrzewania i wczesna adolescencja. 

2.2 Praca korekcyjna z dziećmi w wieku przedszkolnym.  

Charakterystyka głównych problemów rozwoju dziecka. Kryteria oceny odchyleń w zachowaniu wg M. Ruttera. Zaburzenia zachowania: agresja, 

impulsywność, nadpobudliwość, bierność. Upośledzenie umysłowe. Przyczyny upośledzenia umysłowego. Oznaki prawidłowego rozwoju dziecka. Sposoby 

korygowania upośledzenia umysłowego dziecka. Oznaki upośledzenia umysłowego. Praca korekcyjna z dziećmi chodzącymi do szkoły. 

2.3 Praca psychokorekcyjna z dziećmi w wieku szkolnym. 

 Praca nad rozwojem procesów poznawczych u uczniów gimnazjów. Rozwój uwagi. Rozwój pamięci. Rozwój myślenia. Rozwój arbitralnych zachowań. 

Praca korekcyjna z zagrożonymi uczniami. Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Cechy rozwoju sfery poznawczej. Praca korekcyjna z dziećmi z 

zaburzeniami koncentracji. Cechy pracy korekcyjnej z powolnymi dziećmi. Demonstracyjne dzieci, korekta zachowania. Przyczyny niepokoju dzieci. 

korekta lęku. Dzieci leworęczne. Cechy pracy poprawczej z dziećmi leworęcznymi. 

2.4 Praca psychokorekcyjna z młodzieżą. 

 Oznaki zaburzeń neuropsychiatrycznych. Przyczyny chorób psychicznych nastolatków. Psychokorekta akcentów charakteru nastolatków. Rodzina jako 

źródło urazów psychicznych nastolatka. Związek między akcentami a najbardziej niekorzystnymi typami wychowania rodzinnego. Neurotyczny rozwój 

osobowości nastolatka. Metody pracy z nastolatkami neurotycznymi. Używanie substancji psychoaktywnych i uzależnienie chemiczne u młodzieży. Korekta 

zespołu mózgowo-rdzeniowego. Zachowania samobójcze młodzieży, obszary pracy poprawczej. korekta problemów związanych z rozwojem seksualnym.  

2.5 Praca psycho-korektorska z chłopcami i dziewczętami we wczesnym okresie dojrzewania. Odchylenia konstruktywnego rozwoju w okresie 

wczesnej adolescencji. Zachowania addytywne, przyczyny, główne etapy pracy korekcyjnej. Młodzieńcza seksualność. Pozytywne i negatywne czynniki 

wpływające na kształtowanie się tożsamości płciowej. Etapy rozwoju zachowań aspołecznych. Wewnętrzne czynniki psychologiczne, które prowadzą do 

popełnienia przestępstwa. Czynniki mikro społeczne: rodzina, szkoła, grupa odniesienia. Rodzaje przestępstw - agresywno-defensywne, opozycyjne. Praca 

korekcyjna z klientami agresywnymi i defensywnymi. Psychokorekcja klientów opozycji. 
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Sprzęt i oprogramowanie / sprzęt 

Laptop, komputer osobisty, urządzenie mobilne (telefon, tablet) z połączeniem internetowym. 

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 

http://library.rshu.edu.ua/
http://www.twirpx.com.ua/
http://www.artconsult.com.ua/


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 

kompetencji 

(wg OPP) 

Nazwa 

kompetencji 

Kod wyniku 

programu 

szkolenia 

Nazwa 

wyniku 

uczenia się 
programu 

Metody 

nauczania 

Metody 

oceny 

efektów 
uczenia 

się 

 ZK1 

  

Umiejętność 

zastosowania 

wiedzy w 

praktycznych 

sytuacjach. 

PR02   

Rozumie wzorce 

i cechy rozwoju 

i 

funkcjonowania 

zjawisk 

psychicznych w 

kontekście zadań 

zawodowych 

 

 

MH, MH2, 

MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

PR04 

Uzasadniać 

własne 

stanowisko, 

wyciągać 

niezależne 

wnioski na 

podstawie 

wyników 

własnych badań 

i analizy źródeł 

literaturowych. 
 

MH, MH2, 
MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 



ZK2 

Znajomość i 

zrozumienie 

tematyki oraz 

rozumienie 

działalności 

zawodowej. 

PR05 

Wybierz i 

zastosuj 

aktualne i 

wiarygodne 

narzędzia 

psychodiagnosty

czne (testy, 

kwestionariusze, 

techniki 

projekcyjne, 

itp.) Badań 

psychologicznyc

h i technologii 

pomocy 

psychologicznej. 

MH, MH2, 

MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 
MO4, MO9 

PR06 

Sformułuj cel, 

cele badań, 

umieć zebrać 

materiał 

wyjściowy, 

postępuj zgodnie 

z procedurą 

badawczą. 

MH, MH2, 

MH5, MH6 
 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

ZK6 

Umiejętność 

podejmowania 

świadomych 

decyzji. 

PR08 

Przedstaw 

wyniki własnych 

badań ustnie / 

pisemnie 

profesjonalistom 

i 

niespecjalistom. 

MH, MH2, 

MH5, MH6 
 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 



PR09 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznyc

h i problemów w 

toku aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

MH, MH2, 
MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

SC5 

Umiejętność 

korzystania z 

trafnych i 

wiarygodnych 

narzędzi 

psychodiagnosty

cznych. 
 

PR11 

Sporządzić i 

wdrożyć plan 

procesu 

doradczego 

uwzględniający 

specyfikę 

zlecenia oraz 

indywidualne 

cechy klienta, 

aby zapewnić 

skuteczność 

własnych 

działań 

MH, MH2, 
MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 

PR13 

Współpracuj, komunikuj 

się, bądź zrozumiały, 

tolerancyjny wobec ludzi 

z innymi różnicami 

kulturowymi lub 

płciowymi. 

MH, MH2, 

MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 
MO4, MO9 

SK7 

Umiejętność 

analizy i 

systematyzacji 

wyników, 

formułowania 

uzasadnionych 

wniosków i 

rekomendacji 
 

PR14 

Skutecznie pełnić 

różne role w zespole 

w procesie 

rozwiązywania 

zadań zawodowych, 

w tym wykazywać 

się cechami 

przywódczymi. 

MH, MH2, 

MH5, MH6 
 

MO1, MO2, 

MO4, MO9 



SK12 

Umiejętność 

samodoskonalenia 
osobistego i 

zawodowego, 

uczenia się i 

samorozwoju 

PR16 

Znać, rozumieć i 

przestrzegać 

etycznych zasad 

działalności 

zawodowej 
psychologa 

MH, MH2, 

MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 
MO4, MO9 

PR18 

Podejmij skuteczne 

działania w celu 

zachowania zdrowia 

(własnego i 

środowiska) oraz w 

razie potrzeby ustal 

treść wniosku o 

nadzór. 

MH, MH2, 
MH5, MH6 

 

MO1, MO2, 

MO4, 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 
„Podstawy psychokorekcji” 

Bieżące testy i niezależna praca IND

Z 

Test końcowy 

(egzamin) 

 

40 

Suma 

 

 

100 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 

Sterowanie modułowe 9 Sterowanie modułowe 5  

10 
Razem 30 Razem 30 

 

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 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 

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 

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 

 

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. 
 


