Tezy na egzamin magisterski z psychologii

Sekcja Psychologii Ogólnej i Metodologii Badań Psychologicznych

A. Psychologia ogólna
1. Życie śmierć, szczęście nadzieja (…) – możliwości i ograniczenia psychologii w ich
ujęciu
2. Podstawowe dylematy metodologiczne psychologii – perspektywa pierwszo/trzecio- osobowa; wyjaśnienie/rozumienie
3. Człowiek jako wyróżniony przedmiot badania psychologicznego – podstawy;
implikacje metodologiczne i metodyczne
4. Człowiek jako podmiot i przedmiot samowiedzy
5. Ingerencja człowieka we własne psychologiczne funkcjonowanie – perspektywy i
ograniczenia
6. Miejsce i pozycja psychologii w całości dyscyplin naukowych
7. Podstawowe dylematy etyczne uprawiania psychologii

B. Metodologia Badań Psychologicznych (Statystyka Psychometria Metodologia)
1. Charakterystyka klasy metod ANOVA
2. Charakterystyka testów parametrycznych
3. Wady związane z używaniem do oceny rzetelności testu współczynnika alfa
Cronbacha
4. Problem adekwatności definicji psychologicznych
5. Ocena trafności czynnikowej testu psychologicznego
6. Różnice pomiędzy składowymi głównymi w analizie czynnikowej a czynnikami
7. Adekwatność definicji psychologicznych
8. Pojęcie operacjonalizacji

Sekcja Psychologii Klinicznej i Osobowości
A. Psychologia osobowości, emocji i motywacji
1. Główne nurty interpretacyjne w psychologii osobowości
2. Sposoby analizy cech osobowości (podejścia, teorie, kontrowersje)
3. Kultura a osobowość
4. Współczesne teorie emocji – teorie oszacowania
5. Teorie „wartość – oczekiwanie” (teorie motywacji)

B. Psychologia różnic indywidualnych
1. Poglądy na strukturę inteligencji w koncepcjach psychometrycznych
2. Styl poznawczy jako wymiar różnic indywidualnych
3. Uwarunkowania kompetencji społecznych
4. Osobowościowe uwarunkowania twórczości
5. Regulacyjne funkcje temperamentu

C. Psychologia kliniczna
1. Przedmiot, zadania i cele psychologii klinicznej oraz obszar problemów, którymi
zajmuje się psychologia kliniczna
2. Kryteria zaburzeń psychicznych, ich podział
3. Sposoby diagnozy stosowane w psychologii klinicznej
4. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania, zaburzeń związanych
z uzależnieniem, zaburzeń tożsamości, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji
5. Zaburzenia świadomości i funkcji poznawczych

Sekcja Psychologii Pracy i Stresu

A. Psychologia pracy
1. Regulacyjna funkcja pracy z perspektywy psychologii idei: punitywna,
instrumentalna, autoteliczna
2. Człowiek w środowisku pracy w modelu: technocentrycznym, antropocentrycznym
i systemowym.
3. Zadania psychologa pracy: diagnostyczne, eksperckie, psychoterapeutyczne
4. Podobieństwa i różnice między doborem psychologicznym na stanowisko pracy
selekcją z perspektywy modelowej i metodycznej
5. Pozytywne i negatywne wpływy relacji: „praca-rodzina” i „rodzina-praca”

B. Psychologia organizacji i zarządzania
1. Rola czynników biograficzno-profesjonalnych (biodate) w diagnozie zdolności
kierowniczych
2. Kompetencje kierownicze: techniczne, intelektualne, interpersonalne
3. Czynniki utrudniające restrukturyzację firmy: indywidualne, organizacyjne,
procesualne
4. Konflikt „kultura narodowa” versus „kultura organizacyjna”
5. Czynniki psychologiczne ograniczające procesy globalizacji w okresie
ponowoczesności na przykładzie nasilających się ruchów migracyjnych

C. Psychologia stresu
1. Mechanizm psychologiczny zagrożenia w Transakcyjnej Teorii Stresu R. Lazarusa i S.
Folkman
2. Fizjologiczne, intelektualne, emocjonalne i behawioralne reakcje na stres
3. Naukowy status pojęć: "resistance to stress" oraz "coping stress"
4. Radzenie sobie ze stresem jako: proces, strategia i styl. Różnice teoretyczne i
metodyczne
5. Rodzaje i rola wsparcia społecznego w sytuacji stresu

Sekcja Psychologii Rozwojowej, Wychowawczej i Rodziny

A. Psychologia rozwoju człowieka
1. Stadia rozwoju myślenia ujęciu J. Piageta
2. Rozwój moralny w ujęciu J. Piageta
3. Kryzys tożsamości w okresie dorastania według E. H. Eriksona
4. Fazy w rozwoju rozumowania moralnego według L. Kohlberga
5. Kryzys przełomu połowy życia. Cechy charakterystyczne
6. Psychologiczne koncepcje mądrości
7. Starzenie się w wymiarze funkcjonowania psychicznego

B. Psychologia rodziny i małżeństwa
1. Podstawowe pojęcia w systemowym ujęciu rodziny
2. Typologia systemów rodzinnych
3. Wpływ systemu rodzinnego na rozwój wzrastających w nim dzieci
4. Dojrzałość do zawarcia małżeństwa
5. Różnice psychiczne pomiędzy kobietami i mężczyznami
6. Miłość i więź małżeńska
7. Komunikacja i konflikty w małżeństwie i w rodzinie
8. Postawy rodzicielskie i style wychowania

Sekcja Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

A. Psychologia społeczna
1. Źródła samowiedzy
2. Podstawowe zniekształcenia percepcji społecznej
3. Techniki manipulacji
4. Motywy zachowań prospołecznych
5. Sytuacyjne uwarunkowania agresji
6. Sposoby redukcji dysonansu poznawczego
7. Błędy atrybucji

B. Psychologia sądowa i penitencjarna
1. Nieletni sprawcy odpowiadający na zasadach kodeksu karnego dla dorosłych (art.
10, par. 2)
2. Świadek w procesie sądowym – wiarygodność zeznań
3. Teorie agresji
4. Proces prizonizacji
5. Osobowość a uzależnienie od alkoholu
6. Teorie wyjaśniające zachowania przestępcze (socjologiczne, kryminologiczne,
psychologiczne)
7. Nowe rodzaje przestępczości w Internecie
8. Psychologiczne opiniowanie o poczytalności (problemy, zawartość ekspertyzy)

Sekcja Psychologii Zdrowia i Niepełnosprawności

A. Psychologia niepełnosprawności

1. Rehabilitacja, rewalidacja, rodzaje i metody oddziaływania
2. Psychologiczna sytuacja osoby niepełnosprawnej: sytuacja trudna i sytuacja stresu
3. Kształtowanie odporności emocjonalnej u dziecka niepełnosprawnego
4. Kształtowanie optymizmu u dziecka niepełnosprawnego
5. Rola asertywności w życiu dziecka niepełnosprawnego

B. Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka
1. Teoretyczne podstawy psychologii zdrowia: – teoria własnej skuteczności Bandury,
– teoria planowego zachowania Ajzena
2. Salutogenetyczna koncepcja zdrowia Antonowskiego
3. Psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby (medycyna psychosomatyczna,
medycyna behawioralna, psychologia medyczna i psychologia zdrowia)
4. Profilaktyka zdrowotna: rola zmiennych psychologicznych
5. Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne (behawioralne immunogenny i
patogeny)

C. Psychologia religii
1. Specyfika doświadczeń religijnych
2. Kryteria dojrzałości religijnej wg G. Allporta, A. Vergota, Z. Chlewińskiego
3. Typologia i dynamika rozwoju grup religijnych
4. Kryzysy religijne (przyczyny, objawy, typologia, znaczenie)
5. Psychologia nawrócenia (definicje, częstotliwość, etapy nawrócenia)

