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Cel zajęć 

Nabycie wiedzy i umiejętności do krytycznej analizy literatury empirycznej w 

wybranym obszarze badawczym. 

Dzięki temu doktorant będzie w stanie krytycznie przeanalizować moc dowodów 

stojącymi za określonymi hipotezami, a wtórnie dzięki temu wiedzieć, jak duża jest 

szansa powtórzenia (dokładnego lub z modyfikacjami) określonego efektu we 

własnym badaniu. 

Treści kształcenia 

Stan psychologii jako nauki w kontekście tzw. kryzysu replikacyjnego.  

Stosowane i proponowane rozwiązania wyjścia z kryzysu replikacyjnego.  

Metody „wygładzania” danych i „hakowania” p stosowane przez badaczy w celu 

osiągania pożądanych wyników.  

Metody wykrywania nieprawidłowości i zniekształceń w literaturze empirycznej: 

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, 

analiza rozkładu wartości p.  

Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych cyklach badawczych.  

Elementy jakościowej analizy wartości badań empirycznych. 

Wymagania 
wstępne 

Brak 

Zasady zaliczania 
zajęć 

Praca zaliczeniowa 60%, zadania na zajęciach 40% 



 

 

 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji 

Przeanalizować jakościowo serię badań nad wybranym przez 

doktoranta efektem 

Praca zaliczeniowa 

Wyliczyć skumulowaną moc badań serii badań empirycznych Praca zaliczeniowa i 

rozwiązywanie zadań na 

zajęciach Wyliczyć korelację między wielkością próby a wielkością efektu 

Przeprowadzić analizę z wykorzystaniem rozkładu wartości p (p-curve 

analysis) i jakościowo i ilościowo zinterpretować wyniki 

Znać sposoby zniekształcania wyników, które prowadzą do 

podwyższonej liczby wyników fałszywie pozytywnych 
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