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1. Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem wiedzy w zakresie badań nad rozwojem
jednej z kluczowych funkcji wykonawczych – kontroli hamowania.
2. Omówienie specyfiki współczesnych badań nad rodzicielstwem.
3. Przekazanie podstawowych informacji o wpływie kontekstu prawnego na prowadzenie
badań w obszarze psychologii kryminalistycznej
4. Wyposażenie w wiedzę dotyczącą niekwestionariuszowych metod badania osobowości
i zakresu ich stosowania.
Cel zajęć

5. Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i koncepcjami z obszaru
psychologii stresu. Pokazanie wykorzystania transakcyjnej teorii stresu dla rozumienia
sytuacji osoby chorej przewlekle – implikacje dla badań i praktyki psychologicznej.
6. Prezentacja modeli praksji manualnej (wyuczonych zdolności ruchowych) z
perspektywy kontroli wzrokowej i dotykowej.
7. Zapoznanie uczestników z: (a) psychoanalityczną i fenomenologiczną konceptualizacją
schizofrenii; (b) sposobami diagnozy zakłóceń w doświadczaniu własnego ciała w
schizofrenii w oparciu o model Ja cielesnego; (c) metodami do badania cenestopatii.
1. Rozwój kontroli hamowania – wybrane problemy teoretyczne i badawcze
dr Sławomir Jabłoński 19.03.2021
2. Rodzicielstwo a rozwój psychiczny dorosłych. Badania z zakresu psychologii rodziny
i rozwoju jednostki w ujęciu life-span
prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera 26.03.2021

Treści kształcenia
3. Prowadzenie badań na styku psychologii i prawa
dr Filip Szumski 9.04.2021
4. Niekwestionariuszowe metody badania osobowości
prof. UAM dr hab. Anna Słysz 23.04.202

5. Koncepcje stresu psychologicznego w badaniach z obszaru psychologii zdrowia
prof. UAM dr hab. Michał Ziarko 21.05.2021
6. Rola kory ciemieniowej w interakcjach z narzędziami
prof. dr hab. Grzegorz Króliczak 11.06.2021
7. Zaburzenia Ja cielesnego w schizofrenii
dr Olga Sakson-Obada 18.06.2021
Wymagania
wstępne
Zasady zaliczania
zajęć

brak
obecność i aktywność na zajęciach, esej

Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć doktorant/doktorantka:
1. (a) Posiada wiedzę o znaczeniu kontroli hamowania dla funkcjonowania
człowieka; (b) potrafi wskazać główne problemy związane z pomiarem
rozwoju kontroli hamowania; (c) wykazuje znajomość współczesnych
sposobów konceptualizacji kontroli hamowania.
2. (a) Wykazuje wiedzę na temat problemów metodologicznych w zakresie
badań nad rozwojem człowieka dorosłego i rodzicielstwa; (b) potrafi
krytycznie ustosunkować się do wyników badań dotyczących rodzicielstwa;
(c) ma świadomość konieczności wrażliwego poszukiwania interpretacji
współczesnych problemów z zakresu życia rodzinnego (szczególnie
w odniesieniu do rodzicielstwa i rozwoju w dorosłości).
3. Potrafi wskazać, jak kontekst prawny wpływa na prowadzenie badań
w obszarze psychologii kryminalistycznej.
4. Potrafi wskazać możliwości i ograniczenia niekwestionariuszowych metod
badania osobowości.
5. Potrafi (a) opisać proces zmagania się z różnymi krytycznymi wydarzeniami
życiowymi w oparciu o założenia transakcyjnej teorii stresu; (b) wykorzystać
psychologiczną wiedzę o stresie dla projektowania badań naukowych
z wykorzystaniem konstruktów z obszaru transakcyjnej teorii stresu.
6. Potrafi (a) opisać sieć obszarów reprezentujących praksję manualną; (b)
wskazać główne mechanizmy poznawcze uwikłane w ich kontrolę (c) wskazać
podobieństwa i różnice w kontroli wzrokowej i dotykowej wyuczonych
zdolności manualnych.
7. (a) Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychoanalitycznej
konceptualizacji schizofrenii; (b) wykazuje orientację w sposobach badania
wybranych zakłóceń Ja cielesnego; (c) wykazuje wrażliwość na kwestie
etyczne w badaniu osób z diagnozą psychozy.
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