Dalyko „Asmenybės psichologija“ mokymosi planas (mokantis grupėje)
Dėstytojo informacija:
Dėstytojas/ konsultantas – Aidas Perminas
Tikslas - supažindinti su asmenybės sąvoka, pagrindinėmis asmenybės teorijomis, asmenybės
psichologijos pagrindinėmis problemomis
Dalyko mokymosi rezultatai:
• apibrėžti pagrindines asmenybės psichologijos sąvokas;
• įvardinti pagrindines asmenybės teorijas;
• palyginti skirtingas asmenybės teorijas;
• atskleisti skirtingų asmenybės teorijų požiūrį į asmenybės motyvaciją;
• atskleisti skirtingų asmenybės teorijų asmenybės vystymosi supratimą;
• apibūdinti skirtingų asmenybės teorijų psichopatologijos supratimą;
• apibūdinti skirtingų asmenybės teorijų požiūrį į brandžią asmenybę;
• charakterizuoti pagrindinius asmenybės teorijų siūlomus psichoterapijos principus.
Studijų dalyko struktūra
Studijų dalyko struktūra – teorinės medžiagos perteikimas bei užsiėmimai, skirti teorijos taikymui
bei atsiskaitymai.
Dalyko studijos valandomis
Paskaitos – 42 val.
Konsultacijos – 15 val.
Namų darbas ir savarankiškos užduotys – 92 val.
Žinių patikrinimas – 6 val.
Iš viso - 155 val.
Medžiagos pateikimas virtualioje aplinkoje
Visa medžiaga, suskirstyta į keturiolika temų yra pateikiama virtualioje aplinkoje. Prie kiekvienos
temos rasite skaitinius, paskaitų skaidres, savikontrolės klausimus.
Turinys:
1 savaitė
2 savaitė

Įvadinė paskaita
1 tema: Asmenybės samprata. Asmenybės psichologijos problemos. S. Freud
psichoanalitinė asmenybės koncepcija.
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3 savaitė
4 savaitė
5 savaitė
6 savaitė
7 savaitė

2 tema: S. Freud psichoanalitinė asmenybės koncepcija.
3 tema: Asmenybė analitinėje psichologijoje (C. G. Jung)
4 tema: Asmenybė individualiojoje psichologijoje (A. Adler)
5 tema: K. Horney, E. Fromm, H. S., Sullivan asmenybės teorijos
6 tema: Asmenybė transakcinėje analizėje (E. Berne). Asmenybė ego
psichologijoje (A. Freud, H. Hartmann, M. S. Mahler, E. Erikson).Objektinių ryšių
teorijos, psichoanalitinės self teorijos (H. Kohut ir kt).
8 savaitė
Atsiskaitymas už 1-6 temas
9 savaitė
7 tema: Asmenybė ir išmokimo koncepcija (B. Skinner).
10 savaitė
8 tema: Kognityvinės asmenybės teorijos (A. Bandura, J. B. Rotter)
11 savaitė
9 tema: Kognityvinė asmenybės teorija (W. Mischel). Asmenybinių konstruktų
teorija (G. A. Kelly).
12 savaitė
10 tema: Asmenybės bruožų teorijos (G. Allport, R. B. Cattel, H. Eisenck).
13 savaitė
11 tema: Asmenybė humanistinėje psichologijoje (A. Maslow, K. Rogers).
14 savaitė
12 tema: Egzistencinė psichologija ir asmenybė (L. Binswanger).
15 savaitė
13 tema: Egzistencinė psichologija ir asmenybė (M. Boss, V. Frankl).
16 savaitė
14 tema: K. Lewin lauko teorija. H. Murray personologija. Asmenybės teorijų
palyginimas ir vystymosi perspektyvos.
Atsiskaitomoji Atsiskaitymas už 7-14 temas
savaitė
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