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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ 

Nazwa modułu  Nowe trendy w badaniach różnic indywidualnych 

Język kształcenia polski  

Cele kształcenia Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką 

temperamentu, osobowości, inteligencji, stylów i 

zdolności poznawczych w ujęciu psychologii różnic 

indywidualnych. Studenci spoza obszaru psychologii 

będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi 

ustaleniami w zakresie badania i diagnozy różnic 

indywidualnych. Duży nacisk zostanie położony na 

relacje pomiędzy psychologią różnicowa a innymi 

działami psychologii oraz innymi dziedzinami nauk 

humanistycznych. Natomiast studenci psychologii będą 

mogli przyjrzeć się najnowszym trendom 

metodologicznym i teoretycznym w tym obszarze, 

aktualizując swoją wiedzę. 

Efekty kształcenia dla modułu  W zakresie wiedzy: po ukończeniu kursu student 

wykazuje się pogłębioną wiedzą w zakresie 

współczesnych psychologicznych teorii różnic 

indywidualnych  dotyczących osobowości, 

temperamentu i poznania; zna wybrane metody i 

narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla 

psychologii różnic indywidualnych; rozumie odniesienia 

tej wiedzy do innych dyscyplin. 

 

W zakresie kompetencji: po ukończeniu kursu student 

wykazuje wrażliwość na problemy i zjawiska społeczne 

związane ze społecznymi konsekwencjami różnic 

indywidualnych. 

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

Wiedza i kompetencje będą sprawdzone za pomocą testu 

jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia z 

wykładów i lektur. 

Typ modułu Fakultatywny 

Rok studiów I 

Semestr Letni 

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

Prof. dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

Prof. dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska 



w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

Sposób realizacji wykład  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Brak. 

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

 30 godz. 

 

Liczba punktów ECTS 

przypisana modułowi 

2 ECTS 

 

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 

wykład – 30 h 

 

Praca własna studenta: 

• przygotowanie do egzaminu – 15 h 

• lektura wskazanych przez prowadzącego 

publikacji – 15 h 

 

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS 

 

 

Stosowane metody dydaktyczne Należy opisać stosowane sposoby pracy ze studentami 

np.:  

• wykład informacyjny 

• wykład problemowy, wykład konwersatoryjny 

• dyskusja dydaktyczna 

Forma i warunki zaliczenia 

modułu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć 

wchodzących w zakres danego 

modułu 

• egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru 

• warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 

co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi na 

teście 

 

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

1. Różnice indywidualne (RI) w psychologii: 

podstawowe pojęcia, trendy metodologiczne. 

2. Dlaczego się różnimy? Biologia i środowisko   

3. Psychologia różnicowa w natarciu: 200 teorii 

temperamentu u dorosłych 

4. Teorie temperamentu u dzieci 

5. Psychologia różnicowa w odwrocie: 3, 5, 6 czy 1 

czynnik osobowości? 

6. Biologiczne podłoże osobowości – modele 

psychofizjologiczne, ujęcia ewolucyjne, badania na 

zwierzętach 

7. Co czyni nas inteligentnymi? 



8. Co czyni nas inteligentnymi inaczej? 

9. Inne oblicza zdolności 

10. Na swój sposób - style poznawcze jako konstrukty 

psychologiczne  

11. Czym jeszcze się różnimy? Perspektywa temporalna, 

postawy. 

12. W kierunku zastosowań: „epidemiologia” różnicowa 

13.  RI a konsekwencje społeczne: sukces i porażka, 

nierówność, związki romantyczne, szczęście 

14. Patologia zachowania w ujęciu różnicowym. 

15. Skąd wiemy, jak bardzo się różnimy: zagadnienia 

związane z pomiarem RI 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej 

do zaliczenia danego modułu 

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich 

studentów); 

 

Strelau J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych; 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. 

(Wydanie drugie rozszerzone). 

 

 

Literatura uzupełniająca: 

  

Matczak, A. (2001). Style poznawcze. W: J. Strelau 

(red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. II) 

(761-783); Gdańsk: GWP.  

Nęcka, E. (2001). Twórczość. W: J. Strelau (red.). 

Psychologia. Podręcznik akademicki; (t II). (783-809); 

Gdańsk: GWP.  

Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura – 

Funkcje; Gdańsk: GWP (rozdz. 2, 3, 4). 

Plomin, R., DeFeries, J., McClearn, G. i McGuffin, P. 

(2001). Genetyka zachowania; Warszawa: PWN; 

Rozdz. 5., str. 79-111.  

 

 

Literatura uzupełniająca - zaawansowana: 

 

Phil. Trans. R. Soc. B Vol. 373, Issue 1744;  

Issue 1756   
 


