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FAKULTETY SEMESTR LETNI 2012/2013 – 16 godzinne 
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) II rok 

 
Studenci muszą zrealizować TRZY spośród niżej wymienionych fakultetów – 
przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. 
Wybór prosimy zgłaszać mail’em na adres isns-z@isns.uw.edu.pl  
do czwartku 4 kwietnia br.  
Decyduje kolejność zgłoszeń, limit przyjęć – 12 osób. 
Prosimy o zwrócenie uwagi na rozmieszczenie fakultetów na planie zajęć- wybór 
pomiędzy fakultetami: 1 lub 2, 3 lub 4 oraz 5 lub 6 - strona ISNS- 
http://www.isns.uw.edu.pl/studenci_niestacjonarne_plan_zajec.php) 

 
FAKULTET 1 „Alkoholizm. Problemy psychologiczne i społeczne” dr Beata 
Hoffmann 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć 
związanych z chorobą alkoholową, teorii wyjaśniających przyczyny uzależnienia, analiza 
podstawowych zaburzeń występujących w trakcie jej trwania. Zajmujemy 
się omówieniem biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań 
alkoholizmu,  współuzależnienia, alkoholizmu kobiecego, poczucia winy i wstydu, 
występujących u osób uzależnionych.  
 

FAKULTET 2 „Polityka społeczna wobec rodziny” dr Mariola Racław  
Fakultet poświecony jest polityce rodzinnej jako subdyscyplinie polityki społecznej (w 
ujęciu dyscypliny akademickiej) i działalności praktycznej. W trakcie kursu studenci 
zapoznają się z modelami polityki rodzinnej oraz praktycznymi rozwiązaniami 
stosowanymi w krajach europejskich (wzory polityki rodzinnej). Omówiony zostanie 
również polski system wsparcia rodzin, w tym lokalna polityka rodzinna.  
Fakultet kończy się zaliczeniem na ocenę (studenci przygotowują krótki esej na wybrany 
przez siebie temat z zakresu polityki rodzinnej). Dopuszczalna jest 1 nieobecność (2 
godziny akademickie). 
 

FAKULTET 3 „Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów” dr hab. 
Jolanta Arcimowicz / mgr Paulina Trojanowska 
Przedmiot koncentruje się na analizie funkcjonowania sądowych i pozasądowych procedur 
rozwiązywania sporów, ma za zadani upowszechnić wiedzę na temat ADR-ów, a także 
społecznych i prawnych konsekwencji ich funkcjonowania 
Cele nauczania: zapoznanie studentów w instytucjonalnymi formami rozwiązywania 
sporów, w tym stosowanymi pozasądowymi procedurami (mediacje, sądy polubowne, 
arbitraż); opanowanie wiadomości na temat genezy i instytucjonalizacji ADR-ów w 
Polsce, analiza i ocena działalności wybranych instytucji pod kątem prawnych i 
społecznych konsekwencji ich funkcjonowania.  
Program:  
1. Spory, sposoby ich rozstrzygania i rozwiązywania... 
Korybski, A.: Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993, rozdział I: Spory, 
ich rozwiązywanie oraz rozstrzyganie..., rozdział II: Kształtowanie się i rozwój 
alternatywnego rozwiązywania sporów w USA..., rozdział III: Formy alternatywnego 
rozwiązywania sporów...  
2. Spory, sposoby ich rozstrzygania i rozwiązywania...cd.  
Kurczewski, J.: „Spór i sądy”, Warszawa 1982 
Kurczewski, J., Friske, K.: Działalność społecznych komisji pojednawczych, [w:] Elementy 
socjologii prawa, Wyd. UW, Warszawa 1990 
3. Instytucje społeczne i ich rola w rozstrzyganiu sporów 
Podgórecki, A.: Badania nad sądami robotniczymi, [w:] Socjologia prawa, WP, Warszawa 
1970  

Podgórecki, A.: Sądy robotnicze jako eksperyment socjologii prawa, [w:] Elementy 
socjologii prawa, Wyd. UW, Warszawa 1990 
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Górski, J.: „Doświadczenia i perspektywy sądów robotniczych w Polsce”, Wyd. KiW, 
Warszawa 1967 
4. Instytucje społeczne i ich rola w rozstrzyganiu sporów (CD..) 
Kliniki prawa, Biura porad obywatelskich 
Studencka Klinika Prawa UW 
Bojarski Ł.: Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu. Warszawa 
2003 
http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/ulotka_pomoc.pdf  
5. Rozstrzyganie sporów przez sądy powszechne 
Kurczewski, J.: „Spory i sądy dwadzieścia pięć lat później” [w:] Kurczewski, J. Fuszara, 
M.: Polskie spory i sądy, ISNS, Warszawa 2004 
Bojarski, Ł.: Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, Warszawa 2004, wyd. wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia", ss. 1-134 
6. Rozstrzyganie sporów przez sądy powszechne cd. 
Borucka-Arctowa, Pałecki: „Sądy w opinii społeczeństwa polskiego…” 
7.Sądownictwo polubowne – sądy konsumenckie 
Krajewska, A.: Rozwiązywanie sporów konsumenckich, [w:] Kurczewski, J.: Fuszara, M.: 
„Polskie spory i sądy”, Warszawa 2004 
8. Instytucje ombudsmańskie i ich rola w rozwiązywaniu sporów 
Rzecznik Praw Ofiar,  
Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Konsumenta .. 
9. Mediacja w sprawach cywilnych 
Pieckowski, S.: „Mediacja w sprawach cywilnych”, Warszawa 2006 
Gmurzyńska, E.: „Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym”, 
Warszawa 2007 
10. Mediacja w sprawach karnych 
Bieńkowska, E.: „Mediator sądowy: nowy zawód w orbicie wymiaru sprawiedliwości”, [w:] 
W. Kaczyńska (red.), „O etyce służb społecznych”, IPSiR, Warszawa 1998  
Bieńkowska E.: „Poradnik Mediatora”, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 
Warszawa 1999 
Agnieszka Rekas, Mediacja w polskim prawie karnym.... 
http://www.prawnik24.pl/Dokumenty/Broszury%20MS/przew11.pdf 
Wójcik, D, Czarnecka-Dzialuk, B.: „Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary”, Warszawa 
1999 
Czarnecka – Dzialuk B., Wójcik D.: „Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i 
badań”, Typografika, Warszawa 2001. 
11. Mediacja w sporach zbiorowych, stowarzyszenie mediatorów 
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz. U. z 1991 Nr. 55, poz. 236 
12. Etyka zawodów prawniczych, etyka mediatorów 
„Kodeks Etyki Mediatorów”, wyd. PCM, 2002 
„Dyskusja redakcyjna wokół etyki zawodowej”, [w:] Etyka nr 27/1994 
„Etyka dla sędziów”, Romer, Najda, 2007 cz. III Kodyfikacja zasad etyki sędziowskiej 
13/14. Rynek mediacji w Polsce - CENTRUM MEDIACJI „PARTNERS”/ POLSKIE CENTRUM 
MEDIACJI 

 
 

FAKULTET 4  
„Starość w teoriach i badaniach socjologicznych” dr Magdalena Rosochacka-
Gmitrzak 
Przedmiot  wprowadza w podstawowe pojęcia i wybrane zagadnienia z obszaru 
gerontologii społecznej (i jej subdyscypliny – gerontosocjologii). Pokazuje związki między 
czynnikami społecznymi a starzeniem się społeczeństw. Dostarcza wiedzy na temat 
głównych kierunków zmian w społecznej percepcji starości. Ukazuje obszary 
funkcjonowania seniorów (rodzina, praca zawodowa, życie społeczne, edukacja) i 
zagrożenia tkwiące w środowisku społecznym. Pozwala na dyskusję i kształtowanie 
własnego stosunku do omawianych zagadnień.  
Zakres tematów: 

• Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku 
• Społeczne konstruowanie starości a przygotowanie do starości  
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• Człowiek stary w rodzinie 
• Starość a miłość i seks 
• Edukacja do starości: aktywne życie na emeryturze 
• Starość a rynek pracy 
• Cybersenior 
• Przemoc wobec osób starszych jako problem społeczny 

 
 

FAKULTETY PIĄTKOWE: 24.05, 07.06, 14.06, 21.06.2013 

Piątki 17.00-20.15:  

FAKULTET 5  
„Teoria i metody badania osobowości” dr Joanna Kowalczewska  
Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat klasycznych i współczesnych 
teorii osobowości oraz niektórych metod diagnozy i pomiaru i osobowości. Uczestnicy  
zyskają umiejętność analizowania i wyjaśniania ludzkich zachowań w kategoriach 
wybranych teorii osobowości.   
Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat wybranych psychologicznych i 
socjologicznych podejść do teorii osobowości, nauczą się rozróżniać terminy pokrewne, tj. 
temperament, charakter, postawy, nawyki; dowiedzą się jakie jest miejsce psychologii 
osobowości wśród innych nauk; poznają podstawowe pytania i kontrowersje  psychologii 
osobowości; nauczą się dostrzegać silne i słabe strony wybranych teorii oraz zdobędą 
umiejętność analizowania i wyjaśniania konkretnych ludzkich zachowań w kategoriach 
różnych teorii osobowości.  Zajęcia obejmować będą następujące podejścia teoretyczne: 
podejście cechowe; podejście psychoanalityczne (klasyczna teoria Freuda, 
neopsychoanalityczne teorie Horney i Eriksona, teorie relacji z obiektem); podejście 
egzystencjalne i humanistyczne; podejście społeczno-uczeniowe (teoria Bandury); 
podejście poznawcze (teoria schematów Ja wg Markus, motywy związane z Ja, teoria 
rozbieżności Ja Higginsa); biologiczne podejście do osobowości (teoria PEN Eysencka); 
kulturowe podejście do osobowości (koncepcja R. Lintona).    
 
Tematyka zajęć i literatura  

Wprowadzenie do 
teorii osobowości. 
Podejście klasyczne – 
teorie cech.   

Definicje osobowości, ważne pytania w teorii osobowości; 
różne podejścia do teorii osobowości; kryteria oceny teorii 
osobowości. Podejście cechowe – model Wielkiej Piątki, 
kwestionariusz NEO_PI-R  

• Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. 
Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 1-26 

• Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. 
Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 265 - 287 

Biologiczne podstawy 
osobowości. 

Psychologia ewolucyjna; teorie temperamentu: teoria PEN H. 
Eysencka, test EPQR .  

• Strelau, J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau 
(red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, s.535-546 

• Pisula, W. (2000). Psychologia ewolucyjna. W: J. Strelau (red.) 
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1, s. 179-204. 
Gdańsk: GWP. 

Wpływ kultury na 
rozwój osobowości.  

Podejście culture and personality: koncepcja R. Lintona; 
kultura a pojęcie Ja.  

• Linton,  R. (2000). Kulturowe podstawy osobowości . 
Warszawa: WN PWN, s.104-182  

• Matsumo, D. Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. 
Gdańsk: GWP, s. 367-394 

Psychodynamiczne Klasyczna teoria psychoananalityczna Freuda; teoria 
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podejście do 
osobowości –
klasyczna teoria 
Freuda oraz 
neofruedowskie teorie 
akcentujące czynniki 
społeczne i kulturowe   

Fromma; teoria Horney; metody badań: studia przypadków, 
testy projekcyjne TAT i Test Rorschacha. 

• Drat-Ruszczak, K. (2000). Teorie osobowości – podejście 
psychodynamiczne i humanistyczne. W: J. Strelau (red.) 
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, s. 601-617 

• Freud, Z.  (1967). Człowiek, religia, kultura. Warszawa: Książka 
i Wiedza, Kultura jako źródło cierpień (fragmenty) lub Freud, Z.  
(1995). Kultura jako źródło cierpień, przełożył Robert Reszke, 
Warszawa: Wydawnictwo KR 

• Hall, C. C; Lindzey, G. (2004). Teorie osobowości.  Warszawa: 
WN PWN  (r. 4: Teorie psychospołeczne – Fromm i Horney, s. 
154-166) . 

Psychodynamiczne 
podejście do 
osobowości – 
współczesne teorie 
psychodynamiczne  

Psychospołeczna teoria rozwoju Eriksona; psychologia ego, 
teoria relacji z obiektem, psychologia self. 

• Hall, C. C; Lindzey, G. (2004). Teorie osobowości.Warszawa: 
WN PWN, (r.5 : E. Erikson i współczesna teoria 
psychonalityczna, s. 200-223).  

• Drat-Ruszczak, K. (2000). Teorie osobowości – podejście 
psychodynamiczne i humanistyczne. W: J. Strelau (red.) 
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, s. 624- 636. 

Podejście 
egzystencjalne i  
humanistyczne 

Teorie egzystencjalne oraz fenomenologiczna teoria 
Rogersa. 

• Bugental, F. F. (1979). W poszukiwaniu autentyczności. W: K. 
Jankowski (red.), Przełom w psychologii. Warszawa:  Czytelnik, 
s. 325-340. 

• Drat-Ruszczak, K. (2000). Teorie osobowości – podejście 
psychodynamiczne i humanistyczne. W: J. Strelau (red.) 
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, s. 640- 646. 

• Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. 
Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 169-196 

Podejście społeczno-
uczeniowe  

Społeczno-poznawcza teoria Bandury.  

• Hall, C. C; Lindzey, G. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: 
WN PWN, (r. 14: Albert Bandura i teoria uczenia się 
społecznego, s. 572-596). 

• Bandura, A. (2007). Społeczna teoria uczenia się. Warszawa: 
PWN (r. 4: Determinanty następcze, s. 117-153).  

Podejście poznawcze  Osobowość jako system samowiedzy. Obraz siebie jako 
poznawcza podstawa integracji zachowania. Motywy 
związane z Ja.   

• Kofta, M., Doliński, D. (2000). Poznawcze podejście do 
osobowości W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik 
akademicki, T. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, s. 561-586. 

• Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdansk: GWP, s. 
252 - 273; s. 281 - 304. 
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FAKULTET 6 „Analiza medialnych przekazów informacyjnych” dr Marek 
Kłosiński  
Celem przedmiotu jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności ilościowej i ilościowo-
jakościowej analizy medialnych przekazów informacyjnych, oraz przekazanie wiedzy o 
sposobach ich konstrukcji i zasadach komunikatywnej prezentacji. W trakcie zajęć, 
adresowanych przede wszystkim do studentów szeroko rozumianych nauk społecznych i 
humanistycznych, słuchacze zapoznają się z zestawem konkretnych metod i technik 
badawczych, umożliwiających odczytywanie znaczeń i identyfikację wiedzy o otaczającej 
rzeczywistości, przekazywanej przez media. 
Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wszechstronnej analizy 
prasowych i telewizyjnych przekazów informacyjnych, pod kątem ich, zawartości, treści, 
sposobu jej przekazywania, przepływu oraz makro- i mikrostruktury formalnej. 
Omówiony zostanie wpływ różnych sposobów prezentacji informacji na ich zrozumienie i 
zapamiętanie, w tym pomiar poziomu trudności i wyeksponowania. Przedstawione będą 
też podstawowe zasady konstruowania przekazów informacyjnych z punktu widzenia 
psychologii poznawczej. Zajęcia ilustrowane są licznymi przykładami (plansze, schematy, 
prezentacje wideo). Słuchacze biorą w nich czynny udział, w znacznej mierze 
samodzielnie przeprowadzając różnego rodzaju badania i analizy.  
 
Zakres tematów 
Różnice w funkcjonowaniu mediów (prasa, radio, telewizja, internet).  
Podstawowe mechanizmy przetwarzania informacji zaangażowane w procesie odbioru 
przekazów masowych. 
Podstawowe elementy strukturalne przekazu prasowego. 
Współczynnik ekspozycyjności wypowiedzi prasowej – zastosowanie w porównawczej 
analizie zawartości prasy. 
Podstawowe sposoby konstrukcji tekstu zasadniczego wypowiedzi prasowej. 
Analiza czytelności (trudności i zrozumiałości) tekstów pisanych – wskaźniki 
Zasady zrozumiałego pisania tekstów. 
Analiza treści przekazów (analiza wizerunku, pole semantyczne, analiza określeń 
wartościujących Osgooda). 
Telewizyjne programy informacyjne (dzienniki telewizyjne) – typologia, definicja 
komunikatu. Struktura logiczna dziennika. Rola prezentera, elementy kadru prezentera. 
Elementy struktury formalnej komunikatu. 
Makrostruktura dziennika telewizyjnego – podstawowe elementy i układy. 
Wskaźnik Ekspozycyjności Formalnej komunikatu – geneza, wzór, sposób obliczania. 
Zapisywanie makrostruktury formalnej dziennika , sporządzanie metryczki komunikatu, 
jako punkt wyjścia do analizy zawartości telewizyjnych programów informacyjnych. 
Kryteria selekcji informacji przekazywanych w dziennikach telewizyjnych. 
Analiza obrazu świata przedstawionego w telewizyjnych programach informacyjnych. 
Interpretacja badań telemetrycznych 


