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Zajęcia fakultatywne: 3 ECTS, konwersatorium, 30 h, 2021/2022 
1  Nazwa zajęć po polsku i 

angielsku 
 Wyjaśnienie i zmiana  zachowań ludzkich. Explanation and changing 
human behaviour   
 

2 Imię i nazwisko wykładowcy, 
tytuł/stopień naukowy 

Cezary Mordka dr hab prof UMCS 

3  Język wykładowy  Polski 
4 Strona WWW    
5 Semestr zimowy 
6  Godzinowe 

ekwiwalenty 
punktów ECTS  

  Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)   
Wykład 30 h, 1 ECTS 
Konsultacje i zaliczenie     
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego   
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego  
   
Godziny niekontaktowe (praca własna studenta) 5 
Studiowanie literatury 0  
Przygotowanie się do zaliczenia  5 
Łączna liczba godzin niekontaktowych 10 
Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe  
 2 
Sumaryczna liczba punktów ECTS 3 

7  Wymagania wstępne   Brak 

8  Opis zajęć  W wykładzie prezentuję model rozumienia bytu ludzkiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem umysłu i systemu motywacyjnego. 
Struktury umysłowe cechuje złożoność w której istotną rolę odgrywa 
przetwarzanie informacyjne oraz zachowanie. Pojęcie wyjaśnienia 
zachowań wiąże się bezpośrednio z perspektywą ewolucyjno-kulturową. 
Omawiam różne perspektywy wyjaśnienia zachowań oraz przedstawiam 
projektowanie własnych  zachowań w ujęciu B.J.Fogga.  
 

9 Zakres tematów 1)Pojęcie i typy wyjaśnień 
 
2)Struktura  bytu ludzkiego  
 
3 i 4) Geny czy wychowanie ? (J.R.Harirs) 
 
5)Błąd atrybucji  w wyjaśnieniu zachowań. 
 
6)Irracjonalny racjonalizm (L. Festinger). 
 
7)Interpretator lewej półkuli (P.Gazzaniga).  
 
8 )Uczenie się zachowań ( Albert Badura).  
9 ) Autoocena i zachowanie (A. Tesser). 
 
10 ) Projektowanie własnego zachowania - B.J.Fogg.  
11 )Zmiana zachowań : - struktura zachowania. 
12) Zmiana zachowań: - motywacja. 
13) Zmiana zachowań - emocje tworzą nawyki. 
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14 )Zmiana zachowań - nawyki transformujące. 
14) Podsumowanie. 
 

10  Literatura (z podziałem na 
obowiązkową i 
uzupełniającą) 

Literatura obowiązkowa:  W.  Łukaszewski, Wielkie i te nieco 
mniejsze pytania psychologii, Sopot 2015. 
Ch.Frith, Od mózgu do umysłu, Kraków 2011. 
Literatura uzupełniająca: C.Mordka, Protagonista, Lublin UMCS 2016. 
B.J.Fogg, Mikronawyki, Warszawa 2021.  

11  Efekty uczenia się z 
przyporządkowaniem do 
efektów uczenia się 
kierunkowych  
 
(w przypadku zajęć 
dedykowanych kreatywności 
społecznej efekty zajęć 
należy przyporządkować do 
efektów kierunkowych 
kreatywności; w przypadku 
zajęć niededykowanych, 
efekty zajęć powinny być 
przyporządkowane do 
efektów kierunkowych 
również innych kierunków)    

Wiedza: 
 
W1, student uzyskuje całościowy obraz analizowanego obszaru 
W2, Student dokonuje transgresji edukacyjnej 
W3, Student rozpoznaje różne perspektywy ujęcia bytu ludzkiego 
 
Umiejętności: 
U1, Student potrafi dostrzec założenia teoretyczne danej koncepcji  
U2, Student potrafi dokonać krytycznej stylizacji określonej treści  
U3, Student podaje racje za przyjętym stanowiskiem 
 
Kompetencje społeczne: 
K1,Samodzielność przy korzystaniu i projektowaniu zachowania  
 K 2 W zespole interdyscyplinarnym potrafi podejmować decyzje w 
oparciu o dostępne informacje 
 

12 Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się (oddzielnie dla 
każdego efektu) 

W1 Potrafi podać typy wyjaśnień 
W2, Odróżnia genezę treści od jej wartości epistemicznej  
W3, Określa czym jest błąd atrybucji  
U1, Podaje strukturę zachowania ludzkiego  
U2, Zna pojęcie uczenia się i jego typów 
U3, Zna pojęcie projektowania zachowania  
K1, Zna związek umysł-motywacja 

 K2, Rozumie strukturę emocji  
13  Metody dydaktyczne   Wykład, dyskusja 

14 (1) Metody oceniania 
(2) Kryteria oceniania  
 

 1) Rozmowa egzaminacyjna  
2) Kryterium oceniania (A) stanowi trafność odpowiedzi na zadane 
pytania 
3)  Kryterium oceniania (B)  wynik testu powyżej 30 % 

15  Uwagi, w tym:  
 
1.Czy zajęcia są 
zalecane dla obu stopni 
studiów; jeżeli nie 
proszę określić dla 
którego stopnia   
 
2.Czy zajęcia są 
dedykowane kierunkowi 
„kreatywność 
społeczna”? 

 
3.Preferowana forma 
zajęć: zdalne/ 

 1. Tak 
 
2. Nie 
 
3. Stacjonarnie/ Hybrydowo Teams 
 
4. Nie 
5. Brak 
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stacjonarne (o ile 
będzie taka możliwość) 
W przypadku zajęć 
zdalnych proszę określić 
narzędzie (Wirtualny 
Kampus, Teams) 
 
4. Czy zajęcie były 
proponowane w roku 
akademickim 
2019/2020 lub 
2020/2021, jeżeli tak, 
to w którym?   
 
5.Inne uwagi 
 
Wyjaśnienia: 
Zajęcia dedykowane 
kierunkowi 
„kreatywność 
społeczna” – zajęcia, na 
które studenci 
kreatywności mają 
pierwszeństwo zapisu w 
I turze zapisów.   
 
Forma zajęć pozostaje 
uzależniona od sytuacji 
pandemicznej i 
rozwiązań, jakie 
zostaną przyjęte dla 
dydaktyki w przyszłym  
semestrze    
  

 


