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Harmonogram zajęć 

• 10 czerwca (wtorek) 15.00-19.30 s. komputerowa 002 

• 11 czerwca (środa) 15.00-19.30 s. komputerowa 002 

• 13 czerwca (piątek) 15.00-19.30 s. komputerowa 002 

Zajęcia przeznaczone są 

dla osób 

• Studiujących dziennie lub zaocznie, które zaliczyły 1 rok 

studiów i obecnie są na 2, 3, 4 lub 5 roku studiów  

• Studiujących Psychologię dla magistrów, będących obecnie na 

1, 2 lub 3 roku studiów. 

Forma zajęć: warsztaty Liczba godzin dydaktycznych:  15 

Założenia i cele 

przedmiotu 

(1) Przedstawienie podstawowych metod badania związków 

przyczynowo-skutkowych: metody eksperymentalne i 

korelacyjne 

(2) SPSS i makro PROCESS jako narzędzia na analizy związków 

przyczynowo skutkowych 

(3) Uświadomienie ograniczeń badań nad mechanizmami 

psychologicznymi i ich związku z zachowaniem 

Treści programowe 

Podczas zajęć omówione będą następujące zagadnienia: 

(1) Kryteria identyfikacji przyczynowości 

(2) Procedury i plany badawcze umożliwiają badanie związków 

przyczynowo-skutkowych: eksperyment i badania podłużne 

(3) Analiza moderacji i mediacji przy pomocy SPSS i makra 

PROCESS 

(4) Korelacyjna analiza przyczynowości: modelowanie równań 

strukturalnych 

(5) Mechanizmy zachowania i ograniczenia badań 

psychologicznych w zakresie badania przyczyn zachowania 

Wykorzystywane metody 

dydaktyczne 

(1) Prezentacje 

(2) Dyskusje i praca w grupie 

(3) Analiza tekstów 
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Przykłady rozdział dostępny jest tutaj: 

http://www.guilford.com/p/hayes3.  
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