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PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
O1a-d. Język angielski
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
O1a-d. Język angielski

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Ogólnouczelniany, o charakterze praktycznym
I-II/1-4

Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

240

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

120

Konsultacje

16

Konsultacje

16

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

8

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

8

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia
laboratoryjne

metoda komunikatywna, praca indywidualna, praca w parach i w grupach, praca ze słownikiem,
identyfikowanie znaczenia słów poprzez kontekst, słuchanie segmentujące, rozumienie ogólnego sensu tekstu
oraz wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, skimming, scanning,
parafrazowanie i streszczanie, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi on-line,
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

P_U01

Umiejętności:
Student potrafi porozumiewać się i budować wypowiedzi związane z różnymi
dziedzinami, wykorzystując poznane na zajęciach słownictwo.
Student potrafi zredagować list motywacyjny inne formy wymagające użycia stylu
formalnego.

P_U02

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_U20
K_U20

P_U03

Student potrafi streścić i sparafrazować tekst czytany i słuchany.

K_U20

P_U04

Student potrafi wyszukiwać zarówno szczegółowe informacje, jak i zidentyfikować
główną myśl tekstu pisanego i czytanego.

K_U20

P_U05

Student potrafipisać zrozumiałe teksty na tematy poruszane podczas zajęć.

K_U20

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw.1
Ćw.2
Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5

Ćwiczenia:
Czas present simple oraz present continuous.Słownictwo związane z jedzeniem i
gotowaniem.
Słownictwo i zwroty związane z jedzeniem w restauracji. Utrwalenie czasów
teraźniejszych.
Słownictwo związane z opisem charakteru oraz rodziną. Sposoby wyrażania przyszłości (
present continuous, going to, will).
Słownictwo związane z pieniędzmi. Rozróżnienie między użyciem czasu present perfect a
past simple.
Słownictwo związane ze zmianą. Użycie czasu present perfect z for i since. Przymiotniki
mocne (strong adjectives).

Ćw.6

Stopniowanie przymiotników. Słownictwo związane z transportem.

Ćw.7

Przedimki. Dyskusja na temat stereotypów.

Ćw.8

Czasowniki can/could/be able to. Przymiotniki zakończone na –ed oraz –ing.

Ćw.9

Słownictwo związane z sukcesem. Metody efektywnej nauki języka obcego.

Ćw.10
Ćw.11

Czasowniki modalne wyrażające: konieczność, zakaz, powinność. Słownictwo związane z
telefonami i technologią.
Zestawienie czasów przeszłych: past simple, past continuous, past perfect. Słownictwo
związane ze sportem.

Ćw.12

Użycie konstrukcji used to. Słownictwo związane z relacjami międzyludzkimi.

Ćw.13

Strona bierna. Słownictwo związane z wydarzeniami kulturalnymi i kinem.

Ćw.14

Czasowniki modalne ( may/might/can’t/must). Słownictwo związane ze zdrowiem i ciałem
ludzkim.

Ćw.15

Pierwszy okres warunkowy. Słownictwo związane z edukacją.

Ćw.16

Drugi okres warunkowy. Słownictwo związane z miejscem zamieszkania.

Ćw.17
Ćw.18

Mowa zależna. Słownictwo związane z zakupami. Tworzenie rzeczowników z
czasowników.
Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem (to) oraz gerundium (ing). Słownictwo związane
z pracą.

Ćw.19

Redagowanie CV. Symulacje rozmowy o pracę.

Ćw.20

Redagowanie listu motywacyjnego. styl formalny w korespondencji.

Ćw.21

Trzeci okres warunkowy. Tworzenie przymiotników oraz przysłówków.

Ćw.22

Kwantyfikatory too much, too many, few, little, enough. Słownictwo związane z
technologią.

Ćw.23

Zdania względne z who, which, where, whose. Rzeczowniki złożone.

Ćw.24

Wyrażenia typu question tags. Słownictwo związane z przestępczością.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U02,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U02,
P_U04,P_U05
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04
P_U01,P_U03,
P_U04

Efekty
kształcenia

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Umiejętności:
Obserwacja pracy na zajęciach tj. praca w parach i grupach, prezentacje ustne,
sytuacyjne (role play), cząstkowa praca pisemna, końcowy egzamin pisemny.
Obserwacja pracy na zajęciach tj. praca w parach i grupach, prezentacje ustne,
sytuacyjne (role play), cząstkowa praca pisemna, końcowy egzamin pisemny.
Obserwacja pracy na zajęciach tj. praca w parach i grupach, prezentacje ustne,
sytuacyjne (role play), cząstkowa praca pisemna, końcowy egzamin pisemny.
Obserwacja pracy na zajęciach tj. praca w parach i grupach, prezentacje ustne,
sytuacyjne (role play), cząstkowa praca pisemna, końcowy egzamin pisemny.
Obserwacja pracy na zajęciach tj. praca w parach i grupach, prezentacje ustne,
sytuacyjne (role play), cząstkowa praca pisemna, końcowy egzamin pisemny.

dialogi
dialogi
dialogi
dialogi
dialogi

Ćw 1-24
Ćw 1-24
Ćw 1-24
Ćw 1-24
Ćw 1-24

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_U01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

nie porozumiewa się ani
nie buduje wypowiedzi
związanych z różnymi
dziedzinami,
wykorzystując poznane na
zajęciach słownictwo.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
porozumiewa się i
buduje proste
wypowiedzi, w których
pojawiają się błędy
gramatyczne, leksykalne
i fonetyczne, związane z
różnymi dziedzinami,
wykorzystując poznane
na zajęciach
słownictwo.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie /potrafi/jest
gotów:
porozumiewa się i
buduje rozbudowane
wypowiedzi, zwykle
poprawne pod
względem
gramatycznym,
leksykalnym i
fonetycznym,
związane z różnymi
dziedzinami,
wykorzystując
poznane na zajęciach
słownictwo.

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

porozumiewa się i buduje
rozbudowane wypowiedzi,
poprawne pod względem
gramatycznym,
leksykalnym i fonetycznym,
związane z różnymi
dziedzinami, wykorzystując
poznane na zajęciach
słownictwo.

P_U02

nie potrafi zredagować
listu motywacyjnego ani
innych form
wymagających użycia stylu
formalnego.

potrafi zredagować list
motywacyjny i inne
formy wymagające
użycia stylu formalnego,
popełniając przy tym
liczne błędy
gramatyczne, leksykalne
i stylistyczne.

potrafi zredagować
list motywacyjny i
inne formy
wymagające użycia
stylu formalnego
popełniając nieliczne
błędy gramatyczne,
leksykalne i
stylistyczne.

potrafi zredagować
poprawny pod względem
gramatycznym,
leksykalnym i stylistycznym
list motywacyjny oraz inne
formy wymagające użycia
stylu formalnego.

P_U03

nie potrafi streścić ani
sparafrazować tekstu
czytanego i słuchanego.

potrafi ogólnie streścić i
sparafrazować prosty
tekst czytany i słuchany.

potrafi szczegółowo
streścić i
sparafrazować
wybrany tekst
czytany i słuchany.

potrafi wyczerpująco
streścić i sparafrazować
dowolny tekst czytany i
słuchany.

P_U04

nie potrafi
wyszukiwaćszczegółowych
informacjiani
zidentyfikować głównej
myśli tekstu pisanego i
czytanego.

potrafi wyszukiwać
podstawowe informacje
oraz zidentyfikować
główną myśl tekstu
pisanego i czytanego.

potrafi wyszukiwać
kluczowe informacje
oraz zidentyfikować
główną myśl tekstu
pisanego i
czytanego.

potrafi wyszukiwać
wszystkie przydatne
informacje oraz
zidentyfikować główną
myśl tekstu pisanego i
czytanego.

P_U05

potrafi pisać proste
zrozumiałe teksty na
tematy poruszane
podczas zajęć, w
których pojawiają się
błędy leksykalnogramatyczne.

nie potrafipisać
zrozumiałych tekstów na
tematy poruszane podczas
zajęć.

potrafi pisać
zrozumiałe, dość
rozbudowane teksty
na tematy poruszane
podczas zajęć,
zwykle poprawne
pod względem
leksykalnogramatycznym.

potrafi pisać zrozumiałe,
rozbudowane teksty na
tematy poruszane podczas
zajęć, poprawne pod
względem leksykalnogramatycznym.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

240

120

Egzamin/zaliczenie

8

8

Udział w konsultacjach

16

16

40

80

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

80

140

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

16

36

400/16

400/16

264/ 10,6

144/5,8

250/10

250/10

Udział w zajęciach dydaktycznych
konwersatoria, seminaria)

(wykłady,

ćwiczenia,

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Latham Koenig Christina, Oxenden Clive, English File Intermediate+, 3rd edition, Oxford University Press,

Clare Antonia, Wilson J., Speak Out Intermediate, Pearson Longman.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Cotton David, Falvey David, Kent Simon, Language Leader Intermediate, Pearson Longman,

Swan Michael, Walter Catherine, The Good Grammar Book, Oxford University Press,

Cotton David, Falvey David, Kent Simon , Market Leader Intermediate 3rd edition, Pearson Longman.
Inne materiały dydaktyczne:


środki audio-wizualne, materiały własne, materiały autentyczne.

O2. Przedmiot ogólnokształcący 1 (do wyboru)

O2a. Wprowadzenie do pedagogiki
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
O2a. Wprowadzenie do pedagogiki

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

ogólnouczelniany, fakultatywny
I/1
dr Dorota Nawrat-Wyraz
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia
Wykład

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia,
egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, przykłady problemowe (case studies)
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

Wiedza:
Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o celach, sposobie organizacji i funkcjonowaniu
wybranych instytucji i placówek w obszarze systemu edukacyjnego oraz o specyfice
podstawowych środowisk wychowawczych.
Ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji w pedagogice,
obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w

K_W02
K_W08
K_W04

P_W03

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01

P_K02

wybranej sferze działalności pedagogicznej.
Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zastosowaniu pedagogiki w rozwiązywaniu
problemów szkolno-wychowawczych; zna w podstawowym zakresie wybrane metody i
techniki wychowawcze i dydaktyczne.
Umiejętności:
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do opisu i analizowania
przebiegu procesów wychowawczych i dydaktycznych, posługując się różnorodnymi
metodami i technikami w celu rozwiązywania problemów.
Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy pedagogicznej w różnych kontekstach
wychowawczych i dydaktycznych, w tym w pracy z uczniem SPE.
Potrafi pracować z jednostką–uczniem, jego rodziną i grupą oraz umie podejmować działania
na rzecz współpracy szkoła–rodzina.
Kompetencje społeczne:
Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego; jest gotów inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.
Jest wrażliwy na problemy pedagogiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z
otoczeniem – w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

K_W23

K_U02
K_U09
K_U11

K_K01

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
TREŚCI PRZYGOTOWANE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – STACJONARNI ROZKŁADAJĄ KAŻDĄ
JEDNOSTKE TEMATYCZNA NA DWA SPOTKANIA

Lp.

Wykłady:

Odniesienie
do przedmiot.
efektów
kształcenia

W1

Wprowadzenie do pedagogiki. Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Geneza pedagogiki.
Podstawowe pojęcia pedagogiki. Metody badań w pedagogice. Teoretyczne konteksty
wychowania. Proces wychowania, jego struktura, cechy, właściwości, dynamika. Cele i
wartości w wychowaniu. Poglądy i koncepcje wychowawcze wybranych pedagogów.

P_W02
K_U01
P_K02

W2

Szkoła jako instytucja wychowawcza. Zadania i funkcje szkoły. Środowisko społeczne klasy i
szkoły. Klasa szkolna jako grupa społeczna. Modele szkół. Szkoły i pedagogie alternatywne.

W3

Rodzina jako środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie i ich konsekwencje. Style
wychowania w rodzinie. Współpraca rodziny i szkoły – prawne uwarunkowania, formy i
metody organizowania współpracy.

W4

Metody i techniki wychowania i mechanizmy ich oddziaływania. Klasyfikacje metod. Metody
oddziaływań indywidualnych i grupowych. Umiejętności wychowawcze nauczyciela.

W5

Wybrane koncepcje i teorie uczenia się.

W6

Elementy dydaktyki. Proces kształcenia. Formułowanie celów dydaktycznych. Podział metod
kształcenia i ich charakterystyki. Zasady kształcenia.

W7

Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Odpowiedzialność prawna opiekuna,
nauczyciela, wychowawcy. Awans zawodowy nauczyciela.

P_W01
P_W03
K_U02
P_U03
P_K02
P_W01
P_W03
P_U03
P_K02
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K02
P_W02
P_U01
P_K01
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_K01
P_W01
P_W02
P_U01
P_K01

W8

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Klasyfikacja specjalnych potrzeb
edukacyjnych. Współpraca szkoły, poradni i rodziny w zakresie diagnozy i wsparcia. Zalecenia
dotyczące pracy z uczniem o specjalnych potrzebach – wybrane zagadnienia.

P_W01
P_W03
P_U02
P_U03
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W1

Test pisemny, udział w dyskusji, wypowiedź ustna.

W2, W3, W6,
W7, W8

P_W2

Test pisemny, udział w dyskusji, wypowiedź ustna.

W1,W4,W5W6,
W7

P_W3

Test pisemny, udział w dyskusji, wypowiedź ustna.

W2,W3,
W4,W6, W8

Umiejętności:
P_U01

Test pisemny z zadaniami problemowymi, udział w dyskusji

P_U02

Test pisemny z zadaniami problemowymi, udział w dyskusji

P_U03

Test pisemny z zadaniami problemowymi, udział w dyskusji

P_K01
P_K02

W1,
W4,W5,W6, W7
W2, W4, W6,
W8
W2, W3, W4,
W8

Kompetencje społeczne:
Samoocena własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności w odniesieniu do omawianych
zagadnień teoretycznych i praktycznych - udział w dyskusji, wypowiedź ustna.

W5,W6,W7
W1,W2,
W3,W4, W8

Udział w dyskusji, wypowiedź ustna.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:
nie ma
uporządkowanej
podstawowej wiedzy
o celach, sposobie
organizacji i
funkcjonowaniu
wybranych instytucji i
placówek w obszarze
systemu
edukacyjnego ani o
specyfice
podstawowych
środowisk
wychowawczych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma podstawową wiedzę
o niektórych celach,
sposobie organizacji i
funkcjonowaniu
wybranych instytucji i
placówek w obszarze
systemu edukacyjnego
oraz o specyfice
niektórych
podstawowych
środowisk
wychowawczych.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma uporządkowaną
podstawową wiedzę w
zakresie kluczowych celów,
sposobów organizacji i
funkcjonowania wybranych
instytucji i placówek w
obszarze systemu
edukacyjnego oraz zna
charakterystyki
podstawowych środowisk
wychowawczych.

ma uporządkowaną
podstawową wiedzę w
zakresie celów,
sposobów organizacji i
funkcjonowania
wybranych instytucji i
placówek w obszarze
systemu edukacyjnego
oraz rozumie ich
znaczenie i wzajemne
powiązania. Ma
uporządkowaną wiedzę w
zakresie pogłębionych
charakterystyk
podstawowych środowisk
wychowawczych i
rozumie ich zależności.

P_W02

P_W03

P_U01

P_U02

P_U03

nie ma
uporządkowanej
podstawowej wiedzy
na temat subdyscyplin
i specjalizacji w
pedagogice,
obejmującej
terminologię, teorię i
metodologię –
zorientowaną na
zastosowania
praktyczne w
wybranej sferze
działalności
pedagogicznej.
nie ma
uporządkowanej
podstawowej wiedzy
o zastosowaniu
pedagogiki w
rozwiązywaniu
problemów szkolnowychowawczych; nie
zna w podstawowym
zakresie wybranych
metod i technik
wychowawczych i
dydaktycznych.
nie potrafi
wykorzystywać
wiedzy teoretycznej z
zakresu pedagogiki
do opisu i
analizowania
przebiegu procesów
wychowawczych i
dydaktycznych,
posługując się
różnorodnymi
metodami i
technikami w celu
rozwiązywania
problemów.

ma podstawową wiedzę
na temat niektórych
subdyscyplin i
niektórych specjalizacji
w pedagogice,
obejmującą wybraną
terminologię, ogólną
teorię i metodologię –
zorientowaną na
zastosowania praktyczne
w wybranej sferze
działalności
pedagogicznej.
ma uporządkowaną
podstawową wiedzę o
zastosowaniu pedagogiki
w rozwiązywaniu
niektórych problemów
szkolnowychowawczych; zna w
podstawowym zakresie
niektóre metody i
techniki wychowawcze i
dydaktyczne.
potrafi wskazać
podstawowe możliwości
wykorzystywania wiedzy
teoretycznej z zakresu
pedagogiki do opisu
przebiegu procesów
wychowawczych i
dydaktycznych,
posługując się
podstawowymi
metodami i technikami w
celu rozwiązywania
prostych problemów.

ma podstawową
uporządkowaną wiedzę na
temat kluczowych
subdyscyplin i
najistotniejszych specjalizacji
w pedagogice, obejmującą
wybraną terminologię, teorię i
metodologię – zorientowaną
na zastosowania praktyczne w
wybranej sferze działalności
pedagogicznej.

ma podstawową
uporządkowaną wiedzę
dotyczącą subdyscyplin i
specjalizacji w
pedagogice, obejmującą
terminologię, teorię i
metodologię –
zorientowaną na
zastosowania praktyczne
w wybranej sferze
działalności
pedagogicznej oraz zna i
rozumie ich wzajemne
zależności.

ma uporządkowaną
podstawową wiedzę o
zastosowaniu pedagogiki w
rozwiązywaniu najczęściej
występujących problemów
szkolno-wychowawczych;
zna w podstawowym zakresie
kluczowe metody i techniki
wychowawcze i dydaktyczne.

ma uporządkowaną
podstawową wiedzę o
zastosowaniu pedagogiki
w rozwiązywaniu
różnorodnych
problemów szkolnowychowawczych; zna w
podstawowym zakresie
adekwatne metody i
techniki wychowawcze i
dydaktyczne.

potrafi omówić różnorodne
możliwości wykorzystywania
wiedzy teoretycznej z zakresu
pedagogiki do opisu i
analizowania przebiegu
procesów wychowawczych i
dydaktycznych posługując się
różnorodnymi metodami i
technikami w celu
rozwiązywania złożonych
problemów.

potrafi wykorzystywać
wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki do
opisu i pogłębionego
analizowania przebiegu
procesów
wychowawczych i
dydaktycznych
posługując się
różnorodnymi metodami i
technikami w celu
rozwiązywania złożonych
i niestandardowych
problemów.

nie potrafi
wykorzystywać
wiedzy pedagogicznej
w różnych
kontekstach
wychowawczych i
dydaktycznych, w
tym w pracy z
uczniem SPE.

potrafi w podstawowym
zakresie wykorzystać
wiedzę pedagogiczną w
różnych prostych
kontekstach
wychowawczych i
dydaktycznych, w tym w
pracy z uczniem SPE.

potrafi wykorzystać wiedzę
pedagogiczną w różnych
kontekstach wychowawczych
i dydaktycznych, w tym w
pracy z uczniem SPE.

nie potrafi pracować z
jednostką–uczniem,
jego rodziną i grupą
oraz nie umie
podejmować działań
na rzecz współpracy
szkoła– rodzina.

potrafi wskazać sposoby
pracy z jednostką–
uczniem, jego rodziną i
grupą oraz potrafi
wymienić przykładowe
działania na rzecz
współpracy szkoła–
rodzina.

potrafi odpowiednio dobrać i
omówić sposoby pracy z
jednostką–uczniem, jego
rodziną i grupą oraz potrafi
omówić działania na rzecz
współpracy szkoła– rodzina.

potrafi w pełni
wykorzystać wiedzę
pedagogiczną w różnych
kontekstach
wychowawczych i
dydaktycznych, w tym w
pracy z uczniem SPE
oraz uzasadnić cele i
sposoby wykorzystania
wiedzy.
potrafi odpowiednio
dobrać i
scharakteryzować
złożone sposoby pracy z
jednostką–uczniem, jego
rodziną i grupą oraz je
uzasadnić. Potrafi
kompleksowo planować
działania na rzecz
współpracy szkoła–

rodzina.

P_K01

nie dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, nie
rozumie potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego ani
dokształcania się
zawodowego; nie jest
gotów inspirować ani
organizować procesu
uczenia się innych
osób.

przy wsparciu
nauczyciela dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności; w
ograniczonym zakresie
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego;
uczestniczy w
działaniach mających na
celu inspirowanie i
organizowanie procesu
uczenia się innych osób.

P_K02

nie jest wrażliwy na
problemy
pedagogiczne ani
gotowy do
komunikowania się
i współpracy z
otoczeniem – w tym z
osobami niebędącymi
specjalistami w danej
dziedzinie oraz do
aktywnego
uczestnictwa w
grupach
i organizacjach
realizujących
działania
pedagogiczne.

jest wrażliwy na problemy pedagogiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy
z otoczeniem – w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

samodzielnie dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności; rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania się
zawodowego; pomaga w
organizowaniu i
inspirowaniu procesu uczenia
się innych osób.

samodzielnie i z
pogłębioną refleksją
dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności;
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; inspiruje i
organizuje proces uczenia
się innych osób.

Kryteria oceny testu pisemnego i testu z zadaniami problemoymi
(20 pytań/ zadań problemowych, za każdą prawidłowa odpowiedź 1 pkt)
2
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Ocena
Liczba
10 i pon.
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
punktów
KRYTERIA OCENY UDZIAŁU W DYSKUSJI I WYPOWIEDZI USTNYCH W TECZKACH PRZEDMIOTOWYCH I
WEKach
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
30

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

11

21

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

50/2ECTS

50/2ECTS

34/1,4

24/1

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna, PWN, Warszawa,

Kunowski S. (2004), Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa,

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2008),(red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa,

Gnitecki J. (2006), Wprowadzenie do pedagogiki,

Gaś Z.B. (2006), Profilaktyka w szkole, Wyd. WSiP, Warszawa,

Śliwerski B. (2014), Pedagogika.Tom 1. Podstawy nauk o wychowaniu, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk,

Kruszewski K. (2012), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Cudak H. (1999), Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Polskie Towarzystwo Higieny
Psychicznej, Warszawa,

Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, Wyd. Akad. i Prof., Warszawa,

Okoń W. (1999), Dziesięć szkół alternatywnych XX wieku, Warszawa,

Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, Wyd. WSiP, Warszawa,

Palka s., (red.) (2010), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.
Inne materiały dydaktyczne:


materiały ORE dotyczące pracy z uczniem SPE.

O2b. Podstawy ekonomii

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
O2b. Podstawy ekonomii

Kod i nazwa przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

praktyczny
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany, fakultatywny
I/2
prof. dr hab. W. Kwiatkowska
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia
Wykład

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia,
egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, przykłady problemowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i
regułach ich funkcjonowania (służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi porozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i
innych dziedzin, jak i z osobami spoza grona specjalistów.
Kompetencje społeczne:

K_U19

P_K01

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; angażuje się we
współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

Wykłady:
Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Czym się zajmuje ekonomia? Potrzeby
ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji. Proces gospodarowania, podmioty i
decyzje gospodarcze. Własność. Gospodarka i systemy gospodarcze. Ograniczoność
zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny.
Badania i modele ekonomiczne. Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa
ekonomiczne. Modele ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Charakterystyka
gospodarki centralnie planowanej. Proces transformacji.
Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków. Funkcjonowanie rynku. Popyt i
czynniki go określające Podaż i czynniki je określające. Cena równowagi rynkowej.
Elastyczność popytu i podaży. Graficzna interpretacja elastyczności. Nachylenie.
Mierzenie elastyczności. Mierzenie elastyczności popytu i podaży. Mierzenie
elastyczności za pomocą metod graficznych.
Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce. Zalety rynku. Niedoskonałości
rynku. Straty społeczne spowodowane istnieniem monopoli. Efekty zewnętrzne.
Efektywność a sprawiedliwość. Pojęcie i funkcje państwa. Teoretyczne koncepcje
roli państwa w gospodarce. Rola państwa w procesie transformacji gospodarki
polskiej. Efektywność społeczna (optimum w sensie Pareto) w warunkach
doskonałej.
Budżet państwa. Polityka fiskalna. Pojęcie i funkcje budżetu państwa. Dochody
budżetu państwa. Podatki. Wydatki budżetu państwa. Podatki i wydatki państwa jako
instrumenty stabilizacji koniunktury. Mnożnikowy efekt wydatków, podatków i
zrównoważenia budżetu. Aktywna i pasywna polityka fiskalna. Automatyczne
stabilizatory koniunktury. Deficyt budżetowy i dług publiczny.
Pieniądz. Polityka monetarna. Istota i funkcje pieniądza. Ewolucja pieniądza i
systemu pieniężnego. Zasoby pieniądza. Koszt posiadania pieniądza. Popyt na
pieniądz i podaż pieniądza. Czynniki determinujące popyt na pieniądz. Powstanie i
funkcje banków. Bank centralny. Instrumenty kontroli podaży pieniądza. Czynniki
determinujące podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym.
Cykl koniunkturalny. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu. Rodzaje wahań
cyklicznych. Cykl a wzrost gospodarczy. Teorie wahań cyklicznych. Metody
oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego. Wahania stopy wzrostu i
kryzysy w gospodarce centralnie planowanej.
Bezrobocie. Wprowadzenie. Pojêcie i pomiar bezrobocia. Typy bezrobocia.
Przyczyny bezrobocia. Bezrobocie a działalność państwa. Bezrobocie w Polsce w
okresie transformacji. Pojęcie, sposoby pomiaru oraz nasilenie inflacji. Społecznoekonomiczne skutki inflacji. Główne teorie inflacji. Inflacja a bezrobocie. Koncepcja
krzywej Phillipsa. Inflacja w Polsce w okresie transformacji.
Handel międzynarodowy. Elementy polityki handlowej. Międzynarodowy podział
pracy. Obroty i struktura handlu międzynarodowego. Koszty komparatywne i inne
wyjaśnienia
przyczyn
handlu.
Specjalizacja
międzygałęziowa
oraz
wewnątrzgałęziowa. Kwestia korzyści z handlu. Cło - elementarny instrument
polityki handlowej. Wybrane inne narzędzia polityki handlowej. Integracja
ekonomiczna - najważniejsze pojęcia. Integracja Polski z Unią Europejską.
Podsumowanie polityki ekonomicznej. Równowaga w gospodarce zamkniętej.
Polityka fiskalna i monetarna w gospodarce zamkniętej. Gospodarka otwarta. Krzywa
bilansu płatniczego. Równowaga w gospodarce otwartej. Polityka fiskalna i
monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego. Polityka fiskalna i monetarna
w warunkach płynnego kursu walutowego.
Podstawy teorii wyboru konsumenta. Uwagi wprowadzające. Podstawy wyboru
struktury konsumpcji bieżącej. Podstawy wyboru ilości czasu pracy i czasu wolnego.
Optymalizacja konsumpcji w czasie. Pozycja gospodarstwa domowego jako nabywcy
dóbr konsumpcyjnych oraz dostawcy siły roboczej w gospodarkach rynkowej i
centralnie planowanej.
Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo: pojęcie i rodzaje

Odniesienie do
przedmiot. efektów
kształcenia
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19

W20

przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstwa. Krótkookresowa teoria
produkcji. Długookresowa teoria produkcji: efekty skali i wybór technik
wytwarzania. Analiza kosztów produkcji.
Równowaga przedsiębiorstwa. Modele struktur rynku. Równowaga przedsiębiorstwa
w
warunkach
konkurencji
doskonałej.
Równowaga
przedsiębiorstwa
monopolistycznego. Konkurencja monopolistyczna Oligopol. Formy monopolizacji.
Ustawodawstwo antymonopolowe.
Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji. Zróżnicowanie dochodów i
majątku. Czynniki determinujące podział dochodów. Doskonały rynek pracy i
doskona³y rynek produktów. Popyt na pracę. Podaż pracy. Poziom zatrudnienia
maksymalizujący zysk przedsiębiorstwa. Doskonały rynek pracy i niedoskonały
rynek produktów. Niedoskonały rynek pracy i doskonały rynek produktów. Popyt,
podaż i cena ziemi. Rynek kapitału. Popyt, podaż cena kapitału rzeczowego. Popyt,
podaż i cena kapitału finansowego.
Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy. Pojęcie i
podstawowe problemy makroekonomii. Metody obliczania produktu krajowego
brutto. Model ruchu okrężnego w gospodarce. Metoda sumowania produktów.
Metoda sumowania dochodów. Metoda sumowania wydatków. Produkt narodowy
brutto i dochód narodowy. Produkt i dochód narodowy jako miary poziomu rozwoju
gospodarczego i dobrobytu.
Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa. Zarys głównych
stanowisk teoretycznych. Pojęcie i mechanizm równowagi. Funkcja konsumpcji.
Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki. Równość inwestycji i
oszczędności. Mnożnik. Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki.
Wzrost gospodarczy. Pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego. Zdolności
wytwórcze gospodarki a dochód narodowy. Czynniki wzrostu gospodarczego.
Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego. Kapitał i jego
efektywność a tempo wzrostu gospodarczego. Postęp techniczny i jego determinanty.
Krzywa jednakowego produktu. Linia jednakowego kosztu. Istota postępu
technicznego. Granice wzrostu gospodarczego.
Międzynarodowe finanse. Kurs walutowy. Wahania kursu walutowego. Bilans
płatniczy. Bilans płatniczy a kurs walutowy. Międzynarodowe przepływy kapitału.
Międzynarodowe instytucje finansowe.
Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej. Geneza i ogólna
charakterystyka modelu. Równowaga na rynku towarowym. Krzywa IS. Równowaga
na rynku pieniężnym. Krzywa LM.
Globalizacja procesów gospodarczych. Pojęcie i uwarunkowania globalizacji. Skutki
globalizacji. Globalizacja a rozwój gospodarczy. Możliwości i zagrożenia
globalizacji. Wyzwania instytucjonalne globalizacji. Globalizacja a polska
gospodarka.

P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01

P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany jest
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć.

W 1-20

Umiejętności:
P_U01

Zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć.

W1-20

Kompetencje społeczne:
P_K01

Zadanie zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć.

W1-20

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma bogatej wiedzy o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego ani
regułach ich
funkcjonowania (służba
zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

ma podstawową wiedzę
o funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
niektórych regułach ich
funkcjonowania (służba
zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

ma podstawową i
uporządkowaną
wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
kluczowych regułach
ich funkcjonowania
(służba zdrowia,
wymiar
sprawiedliwości,
system edukacyjny i
inne).

P_U01

nie potrafi porozumiewać
się ani współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami
spoza grona specjalistów.

potrafi porozumiewać
się i współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych
dziedzin, jak i z
osobami spoza grona
specjalistów w
ograniczonym zakresie.

potrafi
porozumiewać się i
współpracować ze
specjalistami w
zakresie psychologii
i innych dziedzin, jak
i z osobami spoza
grona specjalistów.

P_K01

nie jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
nie angażuje się we
współpracę ani nie
okazuje dbałości o prestiż
związany z
wykonywaniem zawodu.

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; angażuje się
we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.

ma bogatą wiedzę o
funkcjonowaniu wybranych
instytucji życia społecznego
i regułach ich
funkcjonowania (służba
zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

potrafi porozumiewać się i
współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami
spoza grona specjalistów;
inicjuje współpracę.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

11

21

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

50/2ECTS

50/2ECTS

34/1,4

24/1

Udział w zajęciach dydaktycznych
konwersatoria, seminaria)

(wykłady,

ćwiczenia,

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem
do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia: mikroekonomia, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 2003,

Czarny E., Mikroekonomia, Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne 2006,

Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Inne materiały dydaktyczne:

O3. Technologia informacyjna

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

O3. Technologie informacyjne
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Ogólnouczelniany, o charakterze praktycznym
I/1-2
prof. M. Wasielewski
Elementarna znajomość oprogramowania MS Office

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

15

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

10

Ćwiczenia
30

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

3

Konsultacje

3

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia,
egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Wykład interaktywny.

Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne

Dyskusja, burza mózgu, pytania / zadania problemowe, symulacje, odgrywanie ról.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01
P_W02
P_W03
P_U01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
Zna podstawy budowy i funkcjonowania komputera oraz najważniejszych urządzeń
peryferyjnych.

K_WO3

Rozróżnia elementy oprogramowania systemowego i użytkowego.

K_W03

Wyjaśnia funkcjonowanie komputera w sieci i najważniejsze technologie
internetowe.
Umiejętności:
Potrafi wykorzystywać komputer w zakresie aplikacji biurowych.

K_W07

K_U13

P_K01

Potrafi wykorzystywać komputer w zakresie narzędzi komunikacji internetowej i
wyszukiwania informacji w Internecie.
Kompetencje społeczne:
Wykazuje świadomość przestrzegania prawa własności intelektualnej.

P_K02

Wykazuje świadomość wagi technologii informacyjnych we współczesnym świecie.

P_U02

K_U19

K_K11
K_K12, K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Wykłady/Ćwiczenia:

Lp.

Ćw.1

Architektura komputera. Przegląd urządzeń peryferyjnych. Systemy zapisu i
archiwizacji informacji cyfrowej.

Ćw.2

Poznanie systemu operacyjnego na przykładzie systemu MS Windows.

P_W01
P_W01

Oprogramowanie narzędziowe, aplikacje użytkowe, licencjonowanie oprogramowania, prawo autorskie.
Oprogramowania użytkowe na przykładzie wybranych aplikacji MS Office (Word,
Excel, Power Point).

P_W02, P_U01,
P_K01

Ćw.5

Sieci komputerowe – rodzaje, architektura, media transmisyjne, adresowanie.

P_W01, P_U02

Ćw.6

Zabezpieczenia systemów i sieci komputerowych.

P_W02, P_W03

Ćw.7

Technologie komunikacji internetowej – poczta, chat, VoIP. Przegladarki
internetowe.

Ćw.8

Zasoby informacji w Internecie, wyszukiwanie i wiarygodność danych.

P_W03, P_U02,
P_K02
P_W03, P_U02,
P_K02

Ćw.3
Ćw.4

P_W02, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Zaliczenie pisemne.

Ćw.1-2, Ćw.5

P_W02

Zaliczenie pisemne.

Ćw3-4, Ćw.6

P_W03

Zaliczenie pisemne.

Ćw.6-8
Umiejętności:

P_U01

Ocena aktywności na zajęciach, obserwacja wykonywania zadań praktycznych.

Ćw.3-4

P_U02

Ocena aktywności na zajęciach, obserwacja wykonywania zadań praktycznych.

Ćw.5,
Cw7-8

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

Ćw3

P_K02

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

Ćw7-8

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i
nie rozumie/nie
potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna podstaw
budowy i
funkcjonowania
komputera ani

zna podstawy budowy i
funkcjonowania
komputera oraz prostych
urządzeń peryferyjnych.

zna podstawy budowy i
funkcjonowania
komputera oraz
kluczowych urządzeń

zna podstawy budowy i
funkcjonowania komputera
oraz różnych urządzeń
peryferyjnych.

najważniejszych
urządzeń
peryferyjnych.
nie rozróżnia
elementów
oprogramowania
systemowego ani
użytkowego.
nie wyjaśnia
funkcjonowania
komputera w
sieci ani
najważniejszych
technologii
internetowych.

peryferyjnych.
rozróżnia podstawowe
elementy
oprogramowania
systemowego i
użytkowego.

rozróżnia kluczowe
elementy
oprogramowania
systemowego i
użytkowego.

rozróżnia zaawansowane
elementy oprogramowania
systemowego i użytkowego.

ogólnie wyjaśnia
podstawy
funkcjonowania
komputera w sieci i
prostych technologii
internetowych.

wyjaśnia
funkcjonowanie
komputera w sieci i
wybranych technologii
internetowych.

obszenie i wyczerpująco
wyjaśnia funkcjonowanie
komputera w sieci i
najważniejszych technologii
internetowych.

P_U02

nie potrafi
wykorzystywać
komputera w
zakresie aplikacji
biurowych.

potrafi wykorzystywać
komputer w zakresie
aplikacji biurowych w
stopniu podstawowym,
wykazując przy tym
znajomość ich
podstawowych funkcji.

potrafi wykorzystywać
komputer w zakresie
aplikacji biurowych,
wykazując przy tym
znajomość ich
kluczowych funkcji.

potrafi wykorzystywać
komputer w zakresie aplikacji
biurowych, wykazując
umiejętność korzystania z ich
zaawansowanych funkcji.

P_U03

nie potrafi
wykorzystywać
komputera w
zakresie narzędzi
komunikacji
internetowej ani
wyszukiwania
informacji w
Internecie.

potrafi wykorzystywać
komputer w zakresie
narzędzi komunikacji
internetowej i
wyszukiwania informacji
w Internecie, wykazując
przy tym znajomość ich
podstawowych funkcji.

potrafi wykorzystywać
komputer w zakresie
narzędzi komunikacji
internetowej i
wyszukiwania
informacji w
Internecie, wykazując
przy tym znajomość
ich kluczowych
funkcji.

potrafi wykorzystywać
komputer w zakresie narzędzi
komunikacji internetowej i
wyszukiwania informacji w
Internecie, wykazując
umiejętność korzystania z ich
zaawansowanych funkcji.

P_W02

P_W03

nie wykazuje się
świadomością
przestrzegania
prawa własności
intelektualnej.
nie wykazuje się
świadomością
wagi technologii
informacyjnych
we
współczesnym
świecie.

P_K01

P_K02

wykazuje się świadomością wagi przestrzegania prawa własności intelektualnej.

wykazuje się świadomością wagi technologii informacyjnych we współczesnym
świecie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

18

33

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

52/ 2,1

37/ 1,5

50/ 2

50 / 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia
badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

B. Russell, Podstawy sieci komputerowych, Wydawnictwo W.K.Ł. 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


G. Michalczuk, N. Siemieniuk, (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Uniwersytetu w
Bialymstoku, Białystok 2012,

B. Russell, Podstawy sieci komputerowych, Wydawnictwo W.K.Ł. 2009,

G. Szpor, (red.), Internet publiczne bazy danych i big data, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Inne materiały dydaktyczne:





projektory i rzutniki multimedialne,
pokazy i prezentacje przygotowane przez prowadzącego,
komputery wraz z oprogramowaniem,
strony internetowe zawierające informacje przydatne w nauce przedmiotu.

O4. Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu:

O4. Pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Ogólnouczelniany, o charakterze praktycznym
I/1
dr hab. n. o zdrowiu E. Borowiak

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

15

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

10

Konsultacje

1

Konsultacje

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Ćwiczenia laboratoryjne

Dyskusja, burza mózgu, pytania / zadania problemowe, symulacje, odgrywanie ról.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna poprawną terminologię z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

K_W03

P_W02

Wymienia aspekty prawne normujące udzielanie pierwszej pomocy.

K_W07

P_W03

Charakteryzuje zakres obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

K_W07

P_W04

Charakteryzuje zasady zapewnienia bezpieczeństwa dla siebie i poszkodowanego na miejscu
zdarzenia.

K_W07

P_W05

Omówia zasady podejmowania przedmedycznych działań ratunkowych w różnychrodzajach

K_W07

zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.
P_W06

Charakteryzuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Potrafi ocenić podstawowe funkcje życiowe człowieka w stanach zagrożenia zdrowia i/lub
życia.

K_U08

P_U02

Potrafi zorganizować pierwszą pomoc na miejscu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku.

K_U11

P_U03

Potrafi wykonać na fantomie schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

K_U13

Potrafi przestrzegać zasad podejmowania przedmedycznych działań ratunkowych w różnych
P_U04
P_U05

rodzajach zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.
Potrafi przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_U19
K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje się odpowiedzialnością za podejmowane działanie.

K_K11

P_K02

Wykazuje się współczuciem wobec osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowia i życia.

K_K12

P_K03

Wykazuje się sumiennością w czasie udzielania pierwszej pomocy.

K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćw. 1

Akty prawne normujące udzielanie pierwszej pomocy.Obowiązek udzielania pierwszej
pomocy.Sytuacje zwalniające z obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Zapewnienie
bezpieczeństwa dla siebie i poszkodowanego na miejscu zdarzenia.

Ćw. 2

Organizacja pomocy na miejscu zdarzenia. Ocena podstawowych parametrów życiowych.

Ćw. 3

Pozycja boczna ustalona wskazania, przeciwskazania zasady wykonania.

Ćw. 4

Wytyczne 2015 Polskiej Rady Resuscytacji BLS osoby dorosłej.

Ćw. 5

Wytyczne 2015 Polskiej Rady Resuscytacji BLS osoby dziecka.

Ćw. 6

Zasady i metody zabezpieczenia ran różnych obszarów ciała. Zasady i metody zabezpieczenia
urazów kostnych różnych obszarów ciała.

Ćw. 7

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.Apteczka pierwszej pomocy –
wyposażenie.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W02
P_W03
P_W04
P_U02
P_K01
P_W05
P_U01
P_K02
P_W05
P_U04
P_K03
P_W01
P_W05
P_U03
P_K03
P_W01
P_W05
P_U03
P_K03
P_W01
P_W05
P_U04
P_K01
P_W06
P_U05
P_K01

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowan
y jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Udział w dyskusji.

Ćw.4-6

P_W02

Udział w dyskusji.

Ćw.1

P_W03

Sprawdzian ustny z rozwiazywania zadania problemowego.

Ćw.1,

P_W04

Sprawdzian ustny z rozwiazywania zadania problemowego.

Ćw.1,

P_W05

Sprawdzian ustny z rozwiazywania zadania problemowego.

Ćw. 2-6

P_W06

Udział w dyskusji.

Ćw.7
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 2,

P_U02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1

P_U03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 4,5

P_U04

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_U05

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 3,6
Ćw. 7

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena zachowań studentów podczas wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1, Ćw. 67

P_K02

Obserwacja i ocena zachowań studentów podczas wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 2

P_K03

Obserwacja i ocena zachowań studentów podczas wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 3-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Efekty
Student nie zna i nie
kształcenia
rozumie/nie
potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna poprawnej
terminologii z
zakresu udzielania
pierwszej pomocy.

zna poprawną
terminologię z zakresu
udzielania pierwszej
pomocy w stopiu
podstawowym.

zna poprawną terminologię z
zakresu udzielania pierwszej
pomocy.

wyczerpująco zna
poprawną terminologię z
zakresu udzielania
pierwszej pomocy.

P_W02

nie wymienia
aspektów prawnych
normujących
udzielanie pierwszej
pomocy.

wymienia niektóre
aspekty prawne
normujące udzielanie
pierwszej pomocy.

wymienia wszystkie aspekty
prawne normujące udzielanie
pierwszej pomocy.

wymienia i szczegółowo
omówia aspekty prawne
normujące udzielanie
pierwszej pomocy.

P_W03

nie charakteryzuje
zakresu obowiązku
udzielania pierwszej
pomocy.

charakteryzuje ogólnie
zakres obowiązku
udzielania pierwszej
pomocy.

szczegółowo charakteryzuje
zakres obowiązku udzielania
pierwszej pomocy.

P_W04

nie charakteryzuje
zasad zapewnienia
bezpieczeństwa dla
siebie i

charakteryzuje ogólnie
zasady zapewnienia
bezpieczeństwa dla
siebie i

szczegółowo charakteryzuje
zasady zapewnienia
bezpieczeństwa dla siebie i
poszkodowanego na miejscu

wnikliwie charakteryzuje i
uzasadnia zakres
obowiązku udzielania
pierwszej pomocy oraz
wymienia sytuacje
zwalniające z tego
obowiązku.
wnikliwie charakteryzuje
zasady zapewnienia
bezpieczeństwa dla siebie i
poszkodowanego na

P_W05

P_W06

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

P_K01

P_K02

P_K03

poszkodowanego na
miejscu zdarzenia.
nie omówia zasad
podejmowania
przedmedycznych
działań
ratunkowych w
różnych
rodzajach zagrożeń
dla zdrowia i życia
człowieka.
nie charakteryzuje
podstawowych
zasad
bezpieczeństwa i
higieny pracy.
nie potrafi ocenić
podstawowych
funkcji życiowych
człowieka w stanach
zagrożenia zdrowia
i/lub życia.
nie potrafi
zorganizować
pierwszej pomocy
na miejscu nagłego
zachorowania lub
nieszczęśliwego
wypadku.
nie potrafi wykonać
na fantomie
schematu
resuscytacji
krążeniowooddechowej.
nie potrafi
przestrzegać zasad
podejmowania
przedmedycznych
działań
ratunkowych w
różnych
rodzajach zagrożeń
dla zdrowia i życia
człowieka.
nie potrafi
przestrzegać
podstawowych
zasadBHP.
nie wykazujesię
odpowiedzialnością
za podejmowane
działanie.
nie wykazuje się
współczuciem
wobec osoby
znajdującej się w
stanie zagrożenia
zdrowia i życia.
nie wykazuje się
sumiennością w
czasie udzielania

poszkodowanego na
miejscu zdarzenia.

zdarzenia.

miejscu zdarzenia.

wymienia zasady
podejmowania
przedmedycznych
działań ratunkowych w
różnych rodzajach
zagrożeń dla zdrowia i
życia człowieka.

charakteryzuje zasady
podejmowania przedmedycznych
działań ratunkowych w różnych
rodzajach zagrożeń dla zdrowia i
życia człowieka.

wnikliwie charakteryzuje
zasady podejmowania
przedmedycznych działań
ratunkowych w różnych
rodzajach zagrożeń dla
zdrowia i życia człowieka.

wymienia podstawowe
zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy.

charakteryzuje podstawowe
zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy.

wnikliwie charakteryzuje
podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny
pracy.

potrafi ocenić
podstawowe funkcje
życiowe człowieka w
stanach zagrożenia
zdrowia i/lub życiaprzy
pomocy nauczyciela.
potrafi zorganizować
pierwszą pomoc na
miejscu nagłego
zachorowania lub
nieszczęśliwego
wypadku w
ograniczonym zakresie.
potrafi wykonać na
fantomie schemat
resuscytacji
krążeniowooddechowej przy
pomocy nauczyciela.

potrafi ocenić podstawowe
funkcje życiowe osoby dorosłej
w stanach zagrożenia zdrowia
i/lub życia.

ocenić podstawowe funkcje
życiowe człowieka w
różnym wieku w stanach
zagrożenia zdrowia i/lub
życia.

potrafi bezzwłocznie
zorganizować pierwszą pomoc na
miejscu nagłego zachorowania
lub nieszczęśliwego wypadku.

bezzwłocznie i sprawnie
zorganizować pierwszą
pomoc na miejscu
nietypowego nagłego
zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku .

potrafi wykonać na fantomie
osoby dorosłej schemat
resuscytacji krążeniowooddechowej.

potrafi wykonać na
fantomie człowieka w
różnym wieku schemat
resuscytacji krążeniowooddechowej.

potrafi przestrzegać
zasad podejmowania
przedmedycznych
działań ratunkowych w
typowych rodzajach
zagrożeń dla zdrowia i
życia człowieka przy
pomocy nauczyciela.

potrafi przestrzegać zasad
podejmowania przedmedycznych
działań ratunkowych w
typowych rodzajach zagrożeń dla
zdrowia i życia człowieka.

potrafi przestrzegać zasad
podejmowania
przedmedycznych działań
ratunkowych w różnych
rodzajach zagrożeń dla
zdrowia i życia człowieka.

potrafi przestrzegać
podstawowych zasad
BHP pracy przy
pomocy nauczyciela.

potrafi przestrzegać
podstawowych zasadBHP.

potrafi przestrzegać i
promować podstawowe
zasady BHP.

wykazuje się odpowiedzialnością za podejmowane działanie.

wykazuje się współczuciem wobec osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowia i
życia.

wykazuje się sumiennością w czasie udzielania pierwszej pomocy.

pierwszej pomocy.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
15

Studia
niestacjonarne
10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

1

1

7

12

25/ 1

25/ 1

18/ 0,7

13 / 0,5

25/ 1

25 / 1

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Goniewicz M.: Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa 2011,
Rączkowski B. BHP w praktyce. Wydawnictwo dla Biznesu 2014,
Wytyczne Resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Basiński A., Wudarska B. Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. PZWL
Warszawa 2015,
Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015,
Schimelpfenig T.: Pierwsza pomoc w warunkach ekstremalnych. Bellona. Warszawa 2012.

Inne materiały dydaktyczne:


fantom do RKO osoby dorosłej i dziecka, środki ochrony własnej.

Przedmiot ogólnokształcący 2 (do wyboru)
O5a. Socjologia ogólna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
SOCJOLOGIA OGÓLNA
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

praktyczny
Nie dotyczy
Ogólnouczelniany, fakultatywny
III/5
Dr Ewa Stroińska
Zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersa
torium

Laborat
orium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsult
acje

Egzami
n

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

30

2

2

34

Studia
niestacjonarne

20

2

2

24

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład problemowy z wykorzystaniem środków audiowizualnych, dyskusje,
prezentacje multimedialne, analiza przypadku

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii, w szczególności socjologii
medycyny.

K_W02 K_W05

P_W02

Student zna i wyjaśnia główne procesy społeczne.

K_W02 K_W05

Umiejętności:
P_U01

Student korzysta z socjologicznej wiedzy w zakresie nawiązywania relacji z
otoczeniem.

K_U02, K_U03

P_U02

Student rozwija wiedzę na temat promocji zachowań prospołecznych.

K_U02, K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość znaczenia społecznej roli psychologa i socjologa w readaptacji
społecznej.

K_K13

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

Wykład:
Socjologia jako dyscyplina naukowa.
- Przedmiot badań, cele i metody badawcze.
- Poznawcze i praktyczne walory socjologii.
- Podstawowe orientacje teoretyczne w socjologii.
- Socjologia a medycyna.
Życie społeczne i jego determinanty.
- Człowiek jako istota społeczna.
- Socjalizacja – powstawanie istoty społecznej.
- Socjalizacja przez całe życie.
- Socjalizacja a wolność.
- Natura społeczeństwa.
- Instytucje społeczne.
- Typy społeczeństw. .
Procesy społeczne.
- Pojęcie i rodzaje procesów społecznych.
- Industrializacja.
- Urbanizacja.
- Ruchliwość społeczna.
- Migracje.
- Procesy marginalizacji społecznej.
Polityka społeczna w dziedzinie ochrony zdrowia. Systemy ubezpieczeń
społecznych.
- Społeczne uwarunkowania choroby.
- Czynniki społeczne a stan zdrowia.
- Nierówności społeczne a stan zdrowia.
- Stres społeczny a stan zdrowia.
- Ubezpieczenia zdrowotne elementem polityki społecznej państwa. Główne
modele polityki społecznej w państwach Unii Europejskiej.
- Choroba i niepełnosprawność jako problem społeczny.
- Socjomedyczne problemy rehabilitacji.
Wybrane techniki badań socjologicznych. Podstawowe zasady realizacji zadań.
- Ankieta.
- Zasady budowy kwestionariusza.
- Wywiad.
- Obserwacja.
- Analiza dokumentów urzędowych i osobistych.
- Etapy procesu badawczego.
- Opracowanie wyników badań.
Kulturowe podstawy życia społecznego
- Pojęcie i sfera kultury
- Składniki kultury
- Wielość kultur
- Wpływ kultury na życie społeczne
- Styl życia jako kategoria kulturowa, społeczna i medyczna
Więź społeczna i grupy społeczne
- Kontakty osobowe i bezosobowe
- Stosunki formalne i nieformalne
- Role i pozycje społeczne
- Typy więzi społecznych
- Grupy społeczne.
- Pacjenci jako grupa społeczna
- Społeczność lokalna
- Socjalizacja pierwotna i wtórna
- Mechanizmy kontroli społecznej
- Dewiacje społeczne i anomia

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U02
P_U03 P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

Stratyfikacja społeczna
- Pojęcie stratyfikacji społecznej
- Kasty i stany
- Stratyfikacja w społeczeństwach współczesnych
- Hierarchia prestiżu zawodów
- Ruchliwość społeczna
- Nierówności społeczne. Nierówności w zdrowiu.:
Organizacje społeczne.
- Pojęcie i typy organizacji formalnych
- Organizacje biurokratyczne
- Struktury nieformalne
- System edukacji
- Źródła zmian społecznych
- Typy społeczeństw
- Społeczeństwo postindustrialne
Społeczne uwarunkowania choroby
- Poszukiwanie przyczyn choroby
- Choroba funkcjonalna (czynnościowa)
- Medycyna psychosomatyczna
- Wieloprzyczynowość chorób – teoria polietiologii
- Podejście socjologiczne:
 ujęcie makrospołeczne
 ujęcie mikrospołeczne
Zachowania w zdrowiu i chorobie
- Zachowania w zdrowiu
- Zachowania związane z samoopieką
- Zachowania antyzdrowotne
- Zachowania w stanie złego samopoczucia
- Zachowania w chorobie
- Zachowania w roli chorego
- Demograficzno-społeczne zróżnicowanie zachowań w zdrowiu i chorobie
Kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby oraz zachowań w zdrowiu i
chorobie
- Kultura a zdrowie
- Ogólny poziom życia członków danej zbiorowości
- Kultura niematerialna a wyznaczniki życia związane ze zdrowiem
- Kulturowe uwarunkowania sposobu spostrzegania, odczuwania, opisywania i
interpretowania objawów chorobowych.
Socjomedyczne wskaźniki stanu zdrowia
- Biomedyczne mierniki stanu zdrowia
- Aktywność społeczna i sprawność funkcjonalna miarą zdrowia
- Wskaźniki niezależności w codziennej aktywności życiowej
- Ocena stanu zdrowia w środowisku rodzinnym
- Socjomedyczne wskaźniki oceny stanu zdrowia osób starszych wiekiem
Rola grupy rodzinnej w kształtowaniu zdrowia i choroby oraz zachowań
zdrowotnych
- Przeobrażenia współczesnej rodziny w świetle problematyki socjomedycznej
- Zdrowie rodziny jako przedmiot badań socjologii medycyny
- Rola rodziny w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia
- Rodzina jako źródło wsparcia
- Rola rodziny w przebiegu choroby
- Wpływ choroby na kondycję rodziny
Wydarzenia w rodzinie jako źródło zmian w stanie zdrowia, patogenna rola
rodziny

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

P_W01 P_W02
P_U01 P_U03
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Test wiedzy.

wykład

P_W02

wykład

Test wiedzy.
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy.

wykład

P_U02

Test wiedzy.

wykład
Kompetencje społeczne:

P_K01

wykład

Ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie definiuje podstawowych
pojęć z zakresu socjologii, w
szczególności socjologii
medycyny.

definiuje ogólnie
podstawowe pojęcia z
zakresu socjologii, w
szczególności
socjologii medycyny.

P_W02

nie zna i nie wyjaśnia
głównych procesów
społecznych.

zna i ogólnie wyjasnia
główne procesy
społeczne.

P_U01

nie korzysta z wiedzy
socjologicznej w zakresie
nawiązywania relacji z
otoczeniem.

P_U02

nie rozwija wiedzy na temat
promocji zachowań
prospołecznych.

P_K01

nie ma świadomości
społecznego znaczenia roli
psychologa i socjologa w
readaptacji społecznej.

korzysta w
ograniczonym zakresie
z wiedzy
socjologicznej w
zakresie nawiązywania
relacji z otoczeniem.

rozwija w
ograniczonym zakresie
wiedzę na temat
promocji zachowań
prospołecznych.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu
socjologii. w
szczególności
socjologii medycyny.

wyczerpująco definiuje
podstawowe pojęcia z
zakresu socjologii, w
szczególności
socjologii medycyny;
jest świadomy
znaczenia socjologii w
pracy psychologa.

zna i wyjaśnia główne
procesy społeczne.

zna i wyczerpująco
wyjaśnia główne
procesy społeczne;
wskazując przykłady
w swoim otoczeniu.

korzysta z wiedzy
socjologicznej w
zakresie nawiązywania
relacji z otoczeniem i
potrafi wskazać jej
znaczenie.

korzysta z wiedzy
socjologicznej w
zakresie nawiązywania
relacji z otoczeniem i
potrafi wskazać jej
znaczenie; jest
świadomy
konieczności
nawiązywania
społecznych relacji z
szerszym
środowiskiem
zawodowym, z
którym współpracuje.

rozwija wiedzę na
temat promocji
zachowań
prospołecznych i
potrafi wyjaśnić jej
oddziaływanie na
proces rehabilitacji i
zapobiegania różnym
schorzeniom.

systematycznie rozwija
wiedzę na temat
promocji zachowań
prospołecznych i
potrafi wyjaśnić jej
oddziaływanie na
proces rehabilitacji i
zapobiegania różnym
schorzeniom; potrafi
wskazać społeczne
uwarunkowania
choroby.

ma świadomość znaczenia społecznej roli psychologa i socjologa w
readaptacji społecznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

23

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

3

3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/ 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,4 ECTS

24/ 1 ECTS

/

/

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Giddens A., Socjologia. Warszawa 2012,

Giddens A., Sutton P.W., Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa 2014,

Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bauman Z., Socjologia. Poznań 2004,

Goodman N., Wstęp do socjologii. Poznań 2015,

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych. Kraków 2005,

Tuner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1998.
Inne materiały dydaktyczne:



projektory i rzutniki multimedialne,
pokazy i prezentacje przygotowane przez prowadzącego, np. film Dzieci dzikie.

O5b. Prawo rodzinne i opiekuńcze
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
O5b. Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

praktyczny
Nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
II/4
dr Z. Domański
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia
Wykład

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna miejsce psychologii wśród innych dziedzin nauki (nauk społecznych, humanistycznych,
medycznych i innych) oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi
dyscyplinami nauki, na poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze
specjalistami innych dziedzin.
Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i regułach ich
funkcjonowania (służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system edukacyjny i inne).

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W01

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi porozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych

K_U19

dziedzin, jak i z osobami spoza grona specjalistów.
Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; angażuje się we współpracę
i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady:

Lp.

W1

W2
W3
W4

W5

W6

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Wprowadzenie do prawa rodzinnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pojęcie i funkcje
rodziny. Prawny charakter małżeństwa. Zawarcie małżeństwa. Przeszkody do zawarcia
małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Rozwód i unieważnienie małżeństwa. Separacja
faktyczna i prawna.
Małżeńskie ustroje majątkowe. Ustawowy ustrój majątkowy. Umowne ustroje majątkowe.
Wspólność majątkowa. Rozdzielność majątkowa. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem
dorobków. Przymusowy ustrój majątkowy
Akta stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego. Akt urodzenia. Akt małżeństwa. Akt zgonu.
Obowiązek alimentacyjny. Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego. Osoby uprawnione
do świadczeń alimentacyjnych. Roszczenia alimentacyjne. Ustalenie alimentów. Ochrona
roszczeń alimentacyjnych.
Pokrewieństwo, powinowactwo i przysposobienie. Macierzyństwo i ojcostwo. Pochodzenie
dziecka oraz jego imię i nazwisko. Stosunki prawne między rodzicami i dziećmi. Władza
rodzicielska. Przysposobienie. Pojęcie, funkcja i przesłanki przysposobienia. Przysposobienie
pełne nieodnawialne. Przysposobienie pełne. Przysposobienie niepełne.
Opieka i kuratela. Opieka nad osobą małoletnią niebędącą pod władzą rodzicielską. Opieka
nad osobą pełnoletnią całkowicie ubezwłasnowolnioną. Kuratela.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Sprawdzian.

W 1-6

P_W02

Sprawdzian.

W 1-6
Umiejętności:

P_U01

Sprawdzian.

W1-6
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja.

W1-6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna miejsca psychologii
wśród innych dziedzin
nauki (nauk społecznych,
humanistycznych,
medycznych i innych) ani
jej przedmiotowych i
metodologicznych
powiązań z innymi

zna ogólnie miejsce
psychologii wśród
innych dziedzin nauki
(nauk społecznych,
humanistycznych,
medycznych i innych)
oraz jej przedmiotowe i
metodologiczne

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie /potrafi/jest
gotów:
zna szczegółowo
miejsce psychologii
wśród innych
dziedzin nauki (nauk
społecznych,
humanistycznych,
medycznych i
innych) oraz jej

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
zna wyczerpująco miejsce
psychologii wśród innych
dziedzin nauki (nauk
społecznych, humanistycznych,
medycznych i innych) oraz jej
przedmiotowe i
metodologiczne powiązania z
innymi dyscyplinami nauki, na

dyscyplinami nauki, na
poziomie umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin.

powiązania z innymi
dyscyplinami nauki, na
poziomie
umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin.

P_W02

nie ma bogatej wiedzy o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji życia
społecznego ani regułach
ich funkcjonowania (służba
zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

ma elementarną wiedzę
o funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
niektórych regułach ich
funkcjonowania (służba
zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

P_U01

nie potrafi porozumiewać
się ani współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami
spoza grona specjalistów.

potrafi porozumiewać
się i współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami
spoza grona specjalistów
w ograniczonym
zakresie.

P_K01

nie jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
nie angażuje się we
współpracę ani nie okazuje
dbałości o prestiż związany
z wykonywaniem zawodu.

przedmiotowe i
metodologiczne
powiązania z innymi
dyscyplinami nauki,
na poziomie
umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin.
ma szczegółową
wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
kluczowych regułach
ich funkcjonowania
(służba zdrowia,
wymiar
sprawiedliwości,
system edukacyjny i
inne).

poziomie umożliwiającym
interdyscyplinarną współpracę
ze specjalistami innych
dziedzin.

potrafi porozumiewać
się i współpracować
ze specjalistami w
zakresie psychologii i
innych dziedzin, jak i
z osobami spoza
grona specjalistów.

potrafi porozumiewać się i
skutecznie współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych dziedzin,
jak i z osobami spoza grona
specjalistów, często
podejmując inicjatywę.

ma bogatą wiedzę o
funkcjonowaniu wybranych
instytucji życia społecznego i
różnych regułach ich
funkcjonowania (służba
zdrowia, wymiar
sprawiedliwości, system
edukacyjny i inne).

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; angażuje się we
współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

23

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

3

3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

50/2 ECTS

50/ 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

34/1,4 ECTS

24/ 1 ECTS

Udział w zajęciach
konwersatoria, seminaria)

dydaktycznych

(wykłady,

ćwiczenia,

Przygotowanie programu/projektu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Araszkiewicz M., Prawo cywilne. Kazusy. Prawo rodzinne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006,

Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010,

Ignatowicz J. Nazar M., Prawo rodzinne, LexisNexis, Warszawa 2010,

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H.Beck, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2008,

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2009,

wybrane artykuły i glosy w prawniczych czasopismach naukowych,

podstawowe akty prawne i orzecznictwo:Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964
r. Nr 9, poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688 ze zm.),

wybrane orzecznictwo sądów polskich.
Inne materiały dydaktyczne:

Przedmiot ogólnokształcący 3 (do wyboru)
O6a. Etyczne i społeczne problemy zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu:

O6a. Etyczne i społeczne problemy zarządzania

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Ogólnouczelniany, fakultatywny
II/4

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. Grzegorz Ignatowski

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Podstawowe wiadomości z filozofii, logiki, emocji oraz motywacji

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny i problemowy, dyskusja moderowana
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma wiedzę o człowieku, jego roli i miejscu w strukturach społecznych i zawodowych z
punktu widzenia aksjologii, a także o właściwym z punktu widzenia etycznego
odnoszeniu się do członków społeczności zawodowej, etycznego komunikowania się
oraz zarządzania grupą.
Zna i rozumie zasady decydujące o kulturalnych uwarunkowaniach dotyczących

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W07

K_W09

postaw człowieka w normie i w patologii.

P_U01

Umiejętności:
Wykorzystuje zdobytą wiedzę z dziedziny etyki do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej.

K_U12

P_U02

Właściwie posługuje się systemami aksjonormatywnymi w celu pracy w grupie
zawodowej, potrafi także przyjmować indywidualne zadania i określać cele działania.

K_U13

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest gotów wyznaczać zespołowe działania związane ze sferą zarządzania grupą.

K_K02

P_K02

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej;
podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje
problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Współczesna etyka wobec wyzwań zawodowych.

W2

Zaufanie i jego znaczenie w zarzadzaniu grupą.

W3

Autorytet i sprawny menedżer.

W4

Zasady skutecznej komunikacji, precyzyjność i zwięzłość języka; dwuznaczność w
komunikacji jako problem etyczny.

W5

Pojęcie kłamstwa i jego etyczna ocena w perspektywie zarządzania grupą.

W6

Filozofia śmiechu. Znaczenie śmiechu i uśmiechu w rozwiązywaniu problemów
zawodowych.

W7

Pojęcie mobbingu (Dan Olweus, Peter Paul Heinemann, Heinz Leymann). Mobbing i
jego aspekty prawne, kulturowe oraz etyczne.

W8

Korupcja i wdzięczność z perspektywy menedżera.

W9

Kwestia whistleblowingu z punktu widzenia pracownika i menedżera.

W10

Pojęcie stereotypu i jego znaczenie dla etyki; trwałość i funkcje stereotypu,
zachowania stereotypowe i kulturowe uwarunkowania w pracy zawodowej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W11

Reklama i jej skuteczność. Wykorzystanie stereotypów w reklamie.

P_W01, P_W02,
P_U02, P_K02

W12

Pojęcie i źródła konformizmu. Zagadnienie nonkonformistów w życiu zawodowym.

P_W02, P_U02,
P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K02
P_W02, P_U01,
P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W02,
P_U02, P_K01,
P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K02

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

W13

Zjawisko nepotyzmu w pracy zawodowej w perspektywie znaczenia rodziny dla życia
społecznego.

W14

Pojęcie ciszy i jej znaczenie w komunikacji i w organizacji pracy.

W15

Pojęcie wstydu i jego destruktywny wpływ na funkcjonowanie człowieka.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Zaliczenie ustne, udział w dyskusji

W1-15

P_W2

Zaliczenie ustne, udział w dyskusji

W1-15
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie ustne, udział w dyskusji

W1-15

P_U02

Zaliczenie ustne, udział w dyskusji

W1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Zaliczenie ustne, udział w dyskusji

W1-15

P_K02

Zaliczenie ustne, udział w dyskusji

W1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma wiedzy o człowieku,
jego roli i miejscu w
strukturach społecznych i
zawodowych z punktu
widzenia aksjologii ani o
właściwym z punktu widzenia
etycznego odnoszeniu się do
członków społeczności
zawodowej, etycznego
komunikowania się oraz
zarządzania grupą.

ma schematyczną i
ogólną, stereotypową
wiedzę o człowieku,
jego roli i miejscu w
strukturach
społecznych i
zawodowych z punktu
widzenia aksjologii, a
także o właściwym z
punktu widzenia
etycznego odnoszeniu
się do członków
społeczności
zawodowej, etycznego
komunikowania się
oraz zarządzania
grupą.

ma wiedzę o
człowieku, jego roli i
miejscu w strukturach
społecznych i
zawodowych z punktu
widzenia aksjologii, a
także o właściwym z
punktu widzenia
etycznego odnoszeniu
się do członków
społeczności
zawodowej, etycznego
komunikowania się
oraz zarządzania
grupą.

ma wyczerpującą
wiedzę z o człowieku,
jego roli i miejscu w
strukturach
społecznych i
zawodowych z punktu
widzenia aksjologii, a
także o właściwym z
punktu widzenia
etycznego odnoszeniu
się do członków
społeczności
zawodowej, etycznego
komunikowania się
oraz zarządzania
grupą, odwołuje się do
literatury przedmiotu z
wykorzystaniem
kryterium
merytoryczności

P_W02

nie zna i nie rozumie zasad
decydujących o kulturalnych
uwarunkowaniach dotyczących
postaw człowieka w normie i w

zna w stopniu
podstawowym i
przekazuje za pomocą
schematów wiedzę o

wykazuje się
uporządkowaną
wiedzą i
zrozumieniem dla

wykazuje pełne
zrozumie i przekazuje
w sposób logiczny
oraz kompetentny z

Efekty
kształcenia

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

patologii.

zasadach
decydujących o
kulturalnych
uwarunkowaniach
dotyczących postaw
człowieka w normie i
w patologii.

nie potrafi wykorzystać
zdobytej wiedzy z dziedziny
etyki do rozstrzygania
dylematów pojawiających się
w pracy zawodowej.

potrafi wykorzystać w
sposób schematyczny i
bardzo ogólny zdobytą
wiedzę z dziedziny
etyki do rozstrzygania
dylematów
pojawiających się w
pracy zawodowej.

P_U02

nie potrafi posługiwać się
systemami aksjonormatywnymi
w celu pracy w grupie
zawodowej; nie potrafi także
przyjmować indywidualne
zadańani określać celów
działania.

potrafi w sposób
schematyczny,
posługiwać się
systemami
aksjonormatywnymi w
pracy w grupie
zawodowej; potrafi w
sposób stereotypowy i
bardzo ogólny
przyjmować
indywidualne zadania
i określać cele
działania.

P_K01

nie jest gotów wskazać ani
wyznaczać żadnych
zespołowych działań
związanych ze sferą
zarządzania grupą.

P_U01

P_K02

nie jest przekonany o
konieczności i wadze
przestrzegania zasad etyki
zawodowej; nie podejmuje
refleksji na tematy związane z
etyką działania, w sposób
nieprawidłowy identyfikuje
problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i
cudzą pracą.

zasad decydujących o
kulturalnych
uwarunkowaniach
dotyczących postaw
człowieka w normie i
w patologii.

odwołaniem się do
literatury przedmiotu
zasady decydujące o
kulturalnych
uwarunkowaniach
dotyczących postaw
człowieka w normie i
w patologii.

potrafi wykorzystać w
sposób jasny i w pełni
zrozumiały zdobytą
wiedzę z dziedziny
etyki do rozstrzygania
dylematów
pojawiających się w
pracy zawodowej.

potrafi w sposób
uporządkowany,
logiczny i
merytoryczny z
podaniem konkretnych
przykładówwykorzysta
ć zdobytą wiedzę z
dziedziny etyki do
rozstrzygania
dylematów
pojawiających się w
pracy zawodowej.

potrafi w sposób
uporządkowany i
jasny posługiwać się
systemami
aksjonormatywnymi w
celu pracy w grupie
zawodowej, potrafi
także przyjmować
indywidualne zadania
i określać cele
działania.

potrafi w sposób jasny,
logiczny z odwołaniem
się do konkretnych
przykładów z życia
zawodowego oraz
literatury właściwie
posługiwać się
systemami
aksjonormatywnymi w
celu pracy w grupie
zawodowej, potrafi
także przyjmować
indywidualne zadania i
określać cele działania.

jest gotów wskazać i wyznaczać zespołowe działania związane ze sferą
zarządzania grupą.

w swoich
wypowiedziach
wyraża ogólne i
stereotypowe
przekonanie o
konieczności i wadze
przestrzegania zasad
etyki zawodowej;
podejmuje w sposób
schematyczny
refleksję na tematy
związane z etyką
działania,
powierzchownie, lecz
prawidłowo
identyfikuje problemy
moralne i dylematy
etyczne związane z
własną i cudzą pracą.

w swoich
wypowiedziach
wyraża stanowcze i
pełne zrozumienie, że
istnieje konieczność
przestrzegania zasad
etyki zawodowej;
podejmuje w sposób
logiczny refleksję na
tematy związane z
etyką działania, w
sposób pogłębiony i
refleksyjny,
identyfikuje problemy
moralne i dylematy
etyczne związane z
własną i cudzą pracą.

w swoich
wypowiedziach
logicznie uzasadnia i
jasno wyraża
zrozumienie
konieczności
przestrzegania zasad
etyki zawodowej;
podejmuje w sposób
pogłębiony i logiczny
refleksję na tematy
związane z etyką
działania, w sposób
jasny i refleksyjny,
identyfikuje problemy
moralne i dylematy
etyczne związane z
własną i cudzą pracą.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

23

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

3

3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/ 2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,4 ECTS

24/ 1 ECTS

33/1

23/1

Przygotowanie projektu/programu

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, W. Gasparski (red.), Wydawnictwo Profesjonalne PWN,
Warszawa 2012,

Etyka w służbie biznesu, Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013,

Oblicza patologii zawodowych i społecznych, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2014,

Psychologia akademicka, J. Strelau, D. Doliński, tom 1-2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010,

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa
2017.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


D.P. Schultz, S.E. Schultz, Historia współczesnej psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków
2008,

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2010,

S. Anderson, Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
Inne materiały dydaktyczne:

komputer, rzutnik.

O6b. Education and profession of psychologist in the EU and in the world

I. GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)
Code and name of the subject:

O6b. Education and profession of psychologist in the EU and
in the world
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Name of the unit conducting a major:
Name of studies major and studies level:

Psychology – uniform master degree studies
practical

Educational profile:
Specialization:
Educational module:
Year / Semester:
Course coordinator:

N/A
General academic, optional
II/4
prof. dr J. Valsiner

Prerequisites (as a result of the sequence of subjects ):
II. THE FORM OF CLASS AND NUMBER OF COURSE HOURS
Ful l

t i me

co ur se

Pa rt
Lectures

t i me

co ur se
Lectures

30

Recitation classes

Recitation classes

Practical classes (laboratories)

Practical classes (laboratories)

Field practice

Field practice

Workshops

Workshops

Conversation classes

Conversation classes

Seminar

Seminar

20

Office hours

2

Office hours

2

Another form (pass, exam)

2

Another form (pass, exam)

2

III. TEACHING METHODS
The form of
class
Lecture

Teaching methods
Lecture with use of multimedia presentations. Elements of discussion.
IV. MAJOR-RELATED LEARNING OUTCOMES

No.

P_W01

P_W02

Learning outcomes:

Knowledge:
A student knows the place of psychology among other fields of science (social science,
humanities, medical science etc.) and their subject-related and methodological
interrelationships with other disciplines of science on the level allowing interdisciplinary
cooperation with other specialists.
A student knows the opportunities and general principles of professional development in
psychology, they have thorough knowledge of inventing their career path and boosting their
expression and creativity.
Skills:

Major-related
learning
outcomes
reference

K_W01

K_W27

P_U01
P_U02

P_K01

A student can communicate and cooperate with specialists in the field of psychology and
other fields, as well as with people from outside the group of specialists.
A student’s language skills relevant to psychology are on B2+ Level according to Common
European Framework of Reference for Languages, allowing familiarising with professional
literature and effortless communication.
Social competences:
A student is able to self- assess their competences, knowledge and skills, and recognises the
need for constant personal and professional development. They are able to inspire and
organize the learning process of other people.

K_U19
K_U20

K_K03

V. COURSE DESCRIPTION

No.

Lecture:

L1

Introduction to psychology and the history of psychological thought.

L2

Who is a psychologist?

L3

Standards of education of psychologists in Poland and in the world.

L4

Ethics of psychologist profession.

L5

Employment at the position of psychologist.

L6

Personality features of psychologists.

L7

Documents standardizing the profession of psychologist in Poland and in the world.

L8

Ethical problems related to designing and executing scientific research.

L9

Ethical side of making scientific hypothesis.

L10

Selection of research participants.

L11

Publishing research results. The issue of psychologist’s responsibility for future of his/her
research.

L12

Copyrights, intellectual property and respect for it.

L13

Getting to know a patient/client and psychological diagnosis.

L14

Contacts with a person who undergoes examination; taking care about his/her well-being.

L15

Special situations: Psychologist towards violence victims, children and incapacitated people.

Major-related
learning
outcomes
reference
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01

L16

Ethical questions related to issuing opinions and statements, making them available and
storing them.

L17

Professional secret.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02
P_K01

VI. MEANS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES
Learning
outcomes

Form of class
verifying the
learning
outcome

Means of verification

Knowledge:
P_W01

Test.

L 1-17

P_W02

Test.

L 1-17
Skills:

P_U01

Test.

L1-17

P_U02

Test.

L1-17
Social competences:

P_K01

Observation.

L1-17
VII. EVALUATION METHODS OF LEARNING OUTCOMES

2,0

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

5,0

P_W01

A student does not know
the place of psychology
among other fields of
science (social science,
humanities, medical
science etc.) and their
subject-related and
methodological
interrelationships with
other disciplines of science
on the level allowing
interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

A student has general
knowledge of the place
of psychology among
other fields of science
(social science,
humanities, medical
science etc.) and their
subject-related and
methodological
interrelationships with
other disciplines of
science on the level
allowing
interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

A student has
detailed knowledge
of the place of
psychology among
other fields of
science (social
science, humanities,
medical science etc.)
and their subjectrelated and
methodological
interrelationships
with other disciplines
of science on the
level allowing
interdisciplinary
cooperation with
other specialists.

A student has in-depth
knowledge of the place of
psychology among other fields
of science (social science,
humanities, medical science
etc.) and their subject-related
and methodological
interrelationships with other
disciplines of science on the
level allowing interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

P_W02

A student does not know
the opportunities and
general principles of
professional development
in psychology, they do not
have thorough knowledge
of inventing their career
path and boosting their
expression and creativity.

A student knows the
opportunities and
general principles of
professional
development in
psychology to a limited
extent, they have
elementary knowledge
of inventing their career
path and boosting their
expression and
creativity.

A student knows the
opportunities and
general principles of
professional
development in
psychology, they
have thorough
knowledge of
inventing their career
path and boosting
their expression and
creativity.

Learning
outcomes

A student knows the
opportunities and general
principles of professional
development in psychology,
they have thorough knowledge
of inventing their career path
and boosting their expression
and creativity and undertake
the streamlining activities.

A student can neither
communicate nor
cooperate with specialists
in the field of psychology
and other fields, as well as
with people from outside
the group of specialists.

P_U01

P_U02

A student’s language skills
relevant to psychology are
not on B2+ Level
according to Common
European Framework of
Reference for Languages,
allowing familiarising with
professional literature and
effortless communication.

P_K01

A student is not able to
self- assess their
competences, knowledge
and skills, and does not
recognise the need for
constant personal and
professional development.
They are not able to inspire
and organize the learning
process of other people.

A student can
communicate and
cooperate with
specialists in the field of
psychology and other
fields, as well as with
people from outside the
group of specialists, to a
limited extent.
A student’s language
skills relevant to
psychology are on B2+
Level according to
Common European
Framework of Reference
for Languages, allowing
familiarising with
professional literature
and effortless
communication; making
numerous grammar,
lexical and stylistic
mistakes.

A student can
communicate and
cooperate with
specialists in the field
of psychology and
other fields, as well
as with people from
outside the group of
specialists.

A student can communicate
and effectively cooperate with
specialists in the field of
psychology and other fields, as
well as with people from
outside the group of
specialists, frequently taking
the initiative.

A student’s language
skills relevant to
psychology are on
B2+ Level according
to Common
European Framework
of Reference for
Languages, allowing
familiarising with
professional
literature and
effortless
communication;
making only few
grammar, lexical and
stylistic mistakes.

A student’s language skills
relevant to psychology are on
B2+ Level according to
Common European
Framework of Reference for
Languages, allowing
familiarising with professional
literature and effortless and
correct communication.

A student is able to self- assess their competences, knowledge and skills, and
recognises the need for constant personal and professional development. They are
able to inspire and organize the learning process of other people.

VIII. STUDENT WORKLOAD – THE NUMBER OF COURSE HOURS AND ECTS CREDITS
Student workload
ECTS activities

Full time course

Part time
course

Class attendance (lectures, practical classes, conversation classes,
project, laboratories, workshops, seminars) – SUM of hours from point
II

30

20

Exam

2

2

Office hours participation

2

2

Other practical tasks

13

23

Class preparation

3

3

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

50/2 ECTS

50/ 2 ECTS

Student workload including classes involving direct contact with a
teacher

34/1,4 ECTS

24/ 1 ECTS

33/1

23/1

Project / essay

Exam preparation

Student workload including practical classes

Student workload including practical vocational training
Student workload including research preparation classes

IX. BIBLIOGRAPHY AND OTHER TEACHING RESOURCES
Basic bibliography:

Cohen D., Psychologists on Psychology, A Hodder Arnold Publication, 2004.
Supplementary bibliography:

Koocher G.P., Ethics in Psychology and the Mental Health Professions: Standards and Casus, Oxford University Press,
2008.
Other teaching resources:

O7a-b. Wychowanie fizyczne.
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

O7a-b. Wychowanie fizyczne

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

praktyczny
nie dotyczy
ogólnouczelniany

Rok / Semestr:

I/ 1,2 (studia stacjonarne)

Osoba koordynująca przedmiot:

mgr Grzegorz Nowacki

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

sprawność fizyczna na przeciętnym poziomie, ogólnie dobry stan
zdrowia

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

Konwersa
torium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultac
je

Egzamin/z
aliczenie

Suma
godzin

60

60

Studia
niestacjonarne

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia na sali gimnastycznej i wolnym powietrzu.

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje świadomość roli ruchu i ćwiczeń fizycznych w dbaniu o własne zdrowie.

K_K10

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Pływanie (nauka i doskonalenie umiejętności pływania).

P_K01

Ćw2

Gry zespołowe (piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ręczna).

P_K01

Ćw3

Lekkoatletyka.

P_K01

Ćw4

Aerobic.

P_K01

Ćw5

Tenis ziemny.

P_K01

Ćw6

Tenis stołowy.

P_K01

Ćw7

Sztuka samoobrony.

P_K01

Ćw8

Elementy tańca towarzyskiego.

P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw1 - Ćw8

obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/
nie potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie/
potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie/
potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_K01

wykazać świadomości roli
ruchu i ćwiczeń fizycznych w
dbaniu o własne zdrowie.

wykazać świadomość roli ruchu i ćwiczeń fizycznych w dbaniu o własne
zdrowie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

60

60

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt/ esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


J. Barankiewicz, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, WSiP, Poznań 1998



J. Strugarek, Organizacja imprez i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, UAM Poznań
2006



M. Bronikowski, Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, Akademia Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego, Poznań, 2000

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


J. Gaj, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Poznań, 1997



K. Sas-Nowosielski, Wychowanie do aktywności fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
Wydaw. AWF, Katowice 2003

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (obligatoryjne)

P01. Filozofia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P01. Filozofia
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Podstawowy
I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

dr hab. Grzegorz Ignatowski

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny i problemowy, dyskusja moderowana
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna miejsce filozofii oraz psychologii pośród innych dziedzin nauki (nauk
społecznych, humanistycznych, medycznych i innych) oraz jej przedmiotowe i
metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauki, na poziomie

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W01

umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze specjalistami innych dziedzin.
P_W02
P_W03

P_U01

P_U02

Ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości.
Wie, w jaki sposób rozwijała się świadomość społeczna dzięki filozofii. Potrafi
wyciągać wnioski z obserwowanych zmian, wykazać ich wpływ na jednostkę i
społeczeństwo oraz rozumie ich konsekwencje.
Umiejętności:
Potrafi dokonywać analizy zjawisk społecznych oraz w sposób refleksyjny je
interpretować; mając na uwadze dobro jednostki, rodziny i grupy wskazuje
konsekwencje postępujących zjawisk społecznych
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz poszerzać własne umiejętności, a także
dostrzegać różnice między ujęciem teoretycznym a jego praktycznym zastosowaniem i
wpływem na jednostkę

K_W05
K_W06

K_U11

K_U12

P_K01

Kompetencje społeczne:
Ma świadomość siebie i rozumie potrzebę pogłębiania własnej wiedzy dzięki
umiejętności autorefleksji

K_K01

P_K02

Jest gotów myśleć i działać w sposób samodzielny w celu racjonalnego ujmowania
rzeczy i zjawisk oraz określenia priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

W1

Pojęcie filozofii i jej podział, miejsce logiki. Związki filozofii z psychologią. Rozwój
filozofii europejskiej i jej podstawowe okresy. Rozdzielenie filozofii i psychologii.

W2

Filozofia wschodnia i europejska. Elementy filozofii wschodniej w myśli europejskiej.

W3

W4

W5

W6

P_W01, P_W03,
P_U02, P_K01
P_W02, P_W03,
P_U01, PU_02,
P_K02

Wpływ Sokratesa na Platona. Poglądy filozoficzne Sokratesa i konieczność poznania
własnego siebie, dualizm platoński. Metafora jaskini z perspektywy filozoficznospołecznej.

P_W01, P_U01,
PU_02, PK_01,
PK_02

Hylemorfizm Arystotelesa, pojęcie eudajmonii, trzy części duszy. Uniwersalizm
arystotelesowskiej nauki społecznej.
Trzy okresy w filozofii średniowiecznej. Znaczenie Augustyna z Hippony i Tomasza z
Akwinu dla filozofii chrześcijańskiej oraz ich poglądy psychologiczne, wizja państwa i
społeczeństwa. Teodycea i odwieczny problem zła.
Filozofia kartezjańska, mechaniczna koncepcja człowieka, problem psychofizyczny.

W8

Thomas Hobbes i jego nowe spojrzenie na filozofię. Kwestia relacji społecznych oraz
ich aktualność. Przenikanie się filozofii z naukami ścisłymi w myśli Blaise Pascala.

W10

P_W01, P_U01,
P_K01

Presokretańska filozofia starożytna (ze szczególnym zwróceniem uwagi na
Demokryta, Pitagorasa i sofistów) oraz aktualność stawianych przez nią pytań w
kontekście społecznym. Filozofia Heraklita i jego pojęcie duszy.

W7

W9

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Filozofia oświecenia w Anglii. Podstawy i rozwój empiryzmu oraz jego znaczenie dla
psychologii (John Locke, George Berkeley, David Hume, John Stuart Mill). John
Locke i koncepcja tolerancji.
Wkład Jeana Jacquesa Roueseau dla rozwoju filozofii i pedagogiki, koncepcja rozwoju

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K02
P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W03,
P_U02, P_K01,
P_K02
P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K02
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
PK_02
P_W01, P_W03,
P_U02, P_K01,

psychiki.

W11

P_K02

Filozofia XIX w. Realizm Johna Friedricha Herberta, koncepcja świadomości rozwoju
umysłu ludzkiego. Metafizyka i teoria poznania Wilhelma Wundta. Znaczenie Karola
Darwina dla filozofii, nauk społecznych i humanistycznych.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K02

W12

Miejsce Friedricha Nietzschego w dziejach filozofii europejskiej.

W13

Zagadnienia filozofii w psychologii XIX i XX w. Wpływ Sigmunda Freuda na rozwój
nowożytnej filozofii.

W14

W15

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Pragmatyzm, fenomenologia, egzystencjalizm i intuicjonizm. Interdyscyplinarne
zagadnienia podejmowane przez Henri Bergsona oraz możliwość ich wykorzystania w
naukach społecznych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Trwałe związki filozofii z socjologią i psychologią. Filozofia ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju.Tadeusz Kotarbiński, skrajny realizm i aktualność idei
człowieka spolegliwego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Egzamin ustny, udział w dyskusji.

W1-15

P_W2

Egzamin ustny, udział w dyskusji.

W1-15

P_W3

Egzamin ustny, udział w dyskusji.

W1-15
Umiejętności:

P_U01

Egzamin ustny, udział w dyskusji moderowanej i problemowej.

W1-15

P_U02

Egzamin ustnym udział w dyskusji moderowanej i problemowej.

W1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Egzamin ustny, udział w dyskusji moderowanej i problemowej.

W1-15

P_K02

Egzamin ustny, udział w dyskusji moderowanej i problemowej.

W1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna i nie rozumie miejsca
filozofii oraz psychologii
wśród innych dziedzin nauki
(nauk społecznych,
humanistycznych, medycznych
i innych) oraz ich
przedmiotowych i
metodologicznych powiązań z
innymi dyscyplinami nauki, na
poziomie umożliwiającym
interdyscyplinarną współpracę
ze specjalistami innych

wyjaśnia w sposób
schematyczny i ogólny
miejsce filozofii oraz
psychologii wśród
innych dziedzin nauki
(nauk społecznych,
humanistycznych,
medycznych i innych)
oraz ich
przedmiotowych i
metodologicznych
powiązań z innymi

wyjaśnia w sposób
zrozumiały i
pogłębiony miejsce
filozofii oraz
psychologii wśród
innych dziedzin nauki
(nauk społecznych,
humanistycznych,
medycznych i innych)
oraz ich
przedmiotowych i
metodologicznych

wyjaśnia w sposób
jasny, logiczny i
zrozumiały z
odwołaniem się do
literatury oraz
zastosowaniem
kryterium
merytoryczności
miejsce filozofii oraz
psychologii wśród
innych dziedzin nauki
(nauk społecznych,

dziedzin.

P_W02

P_W03

P_U01

nie posiada wiedzy (lub
posiada ją w stopniu
szczątkowym) na temat więzi
społecznych i rządzących nimi
prawidłowościach.

nie wie, w jaki sposób
rozwijała się świadomość
społeczna dzięki filozofii. Nie
potrafi też wyciągać wniosków
z obserwowanych zmian,
wykazać ich wpływu na
jednostkę i społeczeństwo ani
wskazać ich konsekwencji.

nie potrafi dokonać analizy
zjawisk społecznych ani w
sposób refleksyjny ich
interpretować; mając na
uwadze dobro jednostki,
rodziny i grupy nie potrafi
wskazać konsekwencji
postępujących zjawisk
społecznych.

dyscyplinami nauki,
na poziomie
umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin.

posiada schematyczną
i w stopniu
zadowalającym
uporządkowaną
wiedzę na temat więzi
społecznych i
rządzących nimi
prawidłowościach.

przedstawia w sposób
schematyczny sposoby
rozwijania się
świadomości
społecznej dzięki
filozofii. Potrafi w
sposób
powierzchowny
wyciągać wnioski z
obserwowanych
zmian, wykazać ich
wpływ na jednostkę i
społeczeństwo oraz
ich konsekwencje.

potrafi dokonywać
powierzchownejanaliz
y zjawisk społecznych
oraz w sposób mało
refleksyjny je
interpretować; mając
na uwadze dobro
jednostki, rodziny i
grupy wskazuje w
sposób schematyczny
niektóre konsekwencje
postępujących zjawisk
społecznych.

powiązań z innymi
dyscyplinami nauki,
na poziomie
umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin.

humanistycznych,
medycznych i innych)
oraz ich
przedmiotowych i
metodologicznych
powiązań z innymi
dyscyplinami nauki, na
poziomie
umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin.

posiada pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę na temat więzi
społecznych i
rządzących nimi
prawidłowościach.

przedstawia w sposób
jasny i logiczny, z
zachowaniem
kryterium
merytoryczności,
pogłębioną wiedzę na
temat więzi
społecznych i
rządzących nimi
prawidłowościach. W
swoich wypowiedziach
odwołuje się do
literatury.

przedstawia w sposób
logiczny i
uporządkowany
rozwój świadomości
społecznej dzięki
filozofii. Potrafi
wyciągać też wnioski
z obserwowanych
zmian, wykazać ich
wpływ na jednostkę i
społeczeństwo oraz
wskazać ich
konsekwencje.

przedstawia w sposób
logiczny i
uporządkowany, z
zachowaniem
kryterium
merytoryczności
rozwój świadomości
społecznej dzięki
filozofii. Odwołując
się do literatury,
wyciąga wnioski z
obserwowanych
zmian, jasno wykazuje
ich wpływ na
jednostkę i
społeczeństwo oraz
wskazuje ich
konsekwencje.

potrafi dokonywać
logicznej analizy
zjawisk społecznych
oraz w sposób
refleksyjny je
interpretować; mając
na uwadze dobro
jednostki, rodziny i
grupy wskazuje
wyraźnie
konsekwencje
postępujących zjawisk
społecznych.

potrafi dokonywać
logicznej i wnikliwej
analizy zjawisk
społecznych oraz w
sposób
refleksyjny,samodzieln
y i błyskotliwy je
interpretować; mając
na uwadze dobro
jednostki, rodziny i
grupy wskazuje
obszernie i wyraźnie, z
odwołaniem się do
literatury i przykładów
z życia, konsekwencje
postępujących zjawisk
społecznych.

potrafi samodzielnie w
stopniu ograniczonym
zdobywać wiedzę oraz
poszerzać własne
umiejętności. W
sposób schematyczny
wskazuje na różnice
między ujęciem
teoretycznym a jego
praktycznym
zastosowaniem oraz
wpływem na
jednostkę.

potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę oraz
poszerzać własne
umiejętności,
wskazuje i wyjaśnia
różnice między
ujęciem teoretycznym
a jego praktycznym
zastosowaniem oraz
wpływem na
jednostkę.

potrafi samodzielnie i
systematycznie
zdobywać wiedzę oraz
poszerzać własne
umiejętności, wskazuje
i wnikliwie wyjaśnia
różnice między
ujęciem teoretycznym
a jego praktycznym
zastosowaniem oraz
wpływem na
jednostkę. W swoich
wypowiedziach
odwołuje się do
literatury i praktyk,
które pomogą pogłębić
posiadane
umiejętności.

P_U02

nie potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzy i poszerzać
własnych umiejętności ani
dostrzegać różnic między
ujęciem teoretycznym a jego
praktycznym zastosowaniem i
ich wpływem na jednostkę.

P_K01

nie ma świadomości siebie i nie
rozumie potrzeby pogłębiania
własnej wiedzy dzięki
umiejętności autorefleksji.

ma świadomość siebie i rozumie potrzebę pogłębiania własnej wiedzy
dzięki umiejętności autorefleksji.

nie dostrzega roli racjonalnego
ujmowania rzeczywistości.
Żyje w świecie
automatycznych schematów.
oraz określenia priorytetów
służących realizacji
wyznaczonych zadań.

dostrzega
różnicęmiędzy
ujęciem racjonalnyma
schematycznym i
widzi rolę tego
pierwszego w rozwoju
jednostki i
społeczeństwa, a także
określenia priorytety
służące realizacji
wyznaczonych zadań.

P_K02

dostrzega rolę
racjonalnego
ujmowania
rzeczywistości oraz
określania priorytetów
służące realizacji
wyznaczonych zadań.

dostrzega różnicę
między ujęciem
schematycznym a
racjonalnym oraz
konieczność ujęcia
racjonalnego
rzeczywistości
społecznej, ale widzi
również konieczność
zastosowania innych
niż racjonalne ujęć
ludzkiej egzystencji.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

30

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

9

19

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

50/2

50/2

36/1,4

26/1

20

Przygotowanie projektu/programu

Zapoznanie się z literatura przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,

Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki do współczesności, Stowarzyszenie Wyższej
Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2000,

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,

Schultz D.P., Historia współczesnej psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008,

Stachowski R., Historia współczesnej myśli psychologicznej od Wundta do czasów najnowszych, Wydawnictwo
Scholar, Warszawa 2014.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Kuziak M. i in., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Park Edukacji, Bielsko-Biała 2006,

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1-4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004,

Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka. Podręcznik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010,

Szmyd J., Filozofowanie użyteczne, Wydawnictwo BRANTA, Bydgoszcz-Kraków 2003.
Inne materiały dydaktyczne:

komputer i rzutnik

P01a. Philosophy

I. GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)
Code, subject

P01. Philosophy
Faculty of Social Sciences and Humanities
University of Social Sciences in Łódź

Organised by:
Related to study programmes:

Psychology, long-cycle Master's degree programme

Educational profile:

practical

Specialization:
Educational module:
Year / Semester:

basic
I/1

Course coordinator:
dr hab. Grzegorz Ignatowski
Prerequisites (as a result of the sequence of
subjects ):

-

II. THE FORM OF CLASS AND NUMBER OF COURSE HOURS
F ul l

t i me

co ur se
Lecture

Pa rt

t i me

co ur se

Lecture

30

Recitation classes

Recitation classes

Laboratories

Laboratories

Field practice

Field practice

Workshops

Workshops

Conversation classes

Conversation classes

Seminar

Seminar

20

Office hours

4

Office hours

4

Others (tests, examination)

2

Others (tests, examination)

2

III. TEACHING METHODS
The form of class
Lecture

Teaching methods
Instructional and problem-focused lecture, moderated classroom discussion.
IV. MAJOR-RELATED LEARNING OUTCOMES

No.

P_W01

Learning outcomes:

Knowledge:
A student knows the place of philosophy and psychology among other fields of science
(social science, humanities, medical science etc.) and their subject-related and
methodological interrelationships with other disciplines of science on the level
allowing interdisciplinary cooperation with other specialists.

Major-related
learning
outcomes
reference

K_W01

P_W02

A student has thorough knowledge of social bonds and their regularities.

K_W05

P_W03

A student knows how social awareness has developed thanks to philosophy. They can
draw conclusions from the observed changes, indicate their impact on an individual

K_W06

and society and understand their consequences.

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

Skills:
A student can logically analyze social phenomena, interpret them reflectively having
regard to the good of an individual, family and group, and indicate their consequences.
A student can acquire knowledge independently, refine their skills and see the
differences between theoretical perspective and its practical application and the impact
on individuals.
Social competences:
A student is self-aware and understands the need for refining their knowledge thanks
to self-reflection.
A student is ready to think and act independently in order to perceive the things and
phenomena rationally and to prioritize in order to complete the assigned tasks.

K_U11
K_U12

K_K01
K_K09

V. COURSE DESCRIPTION

No.

Lecture:

Major-related
learning
outcomes
reference

L1

The notion of philosophy, its branches and the place of logic. The relationships
between philosophy and psychology. The development of European philosophy and its
basic periods. Division into philosophy and psychology.

P_W01, P_U01,
P_K01

L2

Eastern and European philosophy. The elements of Eastern philosophy in the European
thought.

P_W01, P_W03,
P_U02, P_K01

L3

Pre-Socrates ancient philosophy (with special regard to Democritus, Pythagoras and
sophists) and the relevance of its questions in a social context. The philosophy of
Heraclitus and his notion of a soul.

P_W02, P_W03,
P_U01, PU_02,
P_K02

L4

The influence of Socrates on Plato. The philosophical views of Socrates and the
necessity of getting to know oneself, Plato’s dualism. The metaphor of a cave from
philosophical and social perspective.

P_W01, P_U01,
PU_02, PK_01,
PK_02

Aristotle’s hylemorphism, the notion of eudaimonia, Plato's tripartite theory of soul.
The universalism of Artistotle’s social theories.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K02

L5

L6

L7

L8

Three periods of medieval philosophy. The importance of Augustine of Hippo and
Thomas Aquinas for Christian philosophy, their psychological views, and the vision of
state and society. Theodicy and the eternal problem of evil.

Philosophy of Descartes, mechanical philosophy, a psycho-physical problem.
Thomas Hobbes and his new views on philosophy. The issue of social relationships
and their relevance. The interrelationships between philosophy and science according
to Blaise Pascal.

P_W01, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W03,
P_U02, P_K01,
P_K02
P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K02

L9

Philosophy of Enlightenment in England. The basics and development of empiricism
and its importance for psychology (John Locke, George Berkeley, David Hume, John
Stuart Mill). John Locke and the idea of tolerance.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
PK_02

L10

The contribution of Jean Jacques Roueseau to the development of philosophy and
pedagogy, the idea of the development of psyche.

P_W01, P_W03,
P_U02, P_K01,
P_K02

L11

19th century philosophy. Realism of John Friedrich Herbert, the idea of the awareness
of human mind development. Metaphysics and epistemology of Wilhelm Wundt. The
importance of Charles Darwin for philosophy, social sciences and humanities.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

L12

The place of Friedrich Nietzsche in European philosophy.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K02

L13

Philosophical issues in psychology in 19th and 20th century. The impact of Sigmund
Freud on the development of modern philosophy.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

L14

Pragmatism, phenomenology, existentialism and intuition. Interdisciplinary issues
taken up by Henri Bergson and the possibility of applying them in social science.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

L15

Long lasting relationships between philosophy, sociology and psychology. The
philosophy of environment protection and sustainable development. Tadeusz
Kotarbiński, extreme realism and the relevance of the idea of a trustworthy guardian.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01, P_K02

VI. MEANS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES
Learning
outcomes

Form of class
verifying the
learning outcome

Means of verification
Knowledge:

P_W1

Oral examination, classroom discussion.

L1-15

P_W2

Oral examination, classroom discussion.

L1-15

P_W3

Oral examination, classroom discussion.

L1-15
Skills:

P_U01

Oral examination, problem-focused and moderated classroom discussion.

L1-15

P_U02

Oral examination, problem-focused and moderated classroom discussion.

L1-15

Social competences:
P_K01

Oral examination, problem-focused and moderated classroom discussion.

L1-15

P_K02

Oral examination, problem-focused and moderated classroom discussion.

L1-15

VII. EVALUATION METHODS OF LEARNING OUTCOMES
Grades 4,0-4,5

5,0

P_W01

A student neither knows nor
understands the place of
philosophy and psychology
among other fields of science
(social science, humanities,
medical science etc.) and their
subject-related and
methodological
interrelationships with other
disciplines of science on the
level allowing interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

A student
schematically and
generally explains the
place of philosophy
and psychology
among other fields of
science (social
science, humanities,
medical science etc.)
and their subjectrelated and
methodological
interrelationships with
other disciplines of
science on the level
allowing
interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

A student can
comprehensively and
thoroughly explain the
place of philosophy
and psychology
among other fields of
science (social
science, humanities,
medical science etc.)
and their subjectrelated and
methodological
interrelationships with
other disciplines of
science on the level
allowing
interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

A student can clearly,
logically and
comprehensively,
referring to literature
and fulfilling the
substantive criteria,
explain the place of
philosophy and
psychology among
other fields of science
(social science,
humanities, medical
science etc.) and their
subject-related and
methodological
interrelationships with
other disciplines of
science on the level
allowing
interdisciplinary
cooperation with other
specialists.

P_W02

A student has no or

A student has

A student has

A student can clearly,

Learning
outcomes

2,0

Grades 3,0-3,5

fragmentary knowledge of
social bonds and their
regularities.

P_W03

P_U01

A student does not know how
social awareness has developed
thanks to philosophy. They
cannot draw conclusions from
the observed changes, indicate
their impact on an individual
and society and do not
understand their consequences.

A student cannot analyze social
phenomena, interpret them
reflectively having regard to
the good of an individual,
family and group, and they
cannot indicate their
consequences.

P_U02

A student cannot acquire
knowledge independently,
refine their skills and see the
differences between theoretical
perspective and its practical
application and the impact on
individuals.

P_K01

A student is not self-aware and
does not understand the need
for refining their knowledge
thanks to self-reflection.

P_K02

A student does not recognise
the role of rational approach to

schematic and
substantially organised
knowledge of social
bonds and their
regularities.

A student can
schematically present
how social awareness
has developed thanks
to philosophy. They
can draw superficial
conclusions from the
observed changes,
indicate their impact
on an individual and
society and their
consequences.

A student can
superficially analyze
social phenomena,
interpret them not
substantially
reflectively having
regard to the good of
an individual, family
and group, and
schematically indicate
some of their
consequences.

A student can acquire
knowledge
independently, to a
limited extent, refine
their skills and
schematically indicate
the differences
between theoretical
perspective and its
practical application
and the impact on
individuals.

thorough and
organised knowledge
of social bonds and
their regularities.

logically, referring to
literature and fulfilling
the substantive criteria,
present their thorough
knowledge of social
bonds and their
regularities.

A student can present
how social awareness
has developed thanks
to philosophy in a
logical and organised
way. They can draw
conclusions from the
observed changes,
indicate their impact
on an individual and
society and their
consequences.

A student can present
how social awareness
has developed thanks
to philosophy in a
logical and organised
way, fulfilling the
substantive criteria.
Referring to literature,
they can draw
conclusions from the
observed changes,
clearly indicate their
impact on an
individual and society
and their
consequences.

A student can logically
analyze social
phenomena, interpret
them reflectively
having regard to the
good of an individual,
family and group, and
clearly indicate their
consequences.

A student can logically
and thoroughly
analyze social
phenomena, interpret
them reflectively,
independently and
brilliantly having
regard to the good of
an individual, family
and group, and clearly
and extensively
indicate their
consequences referring
to literature and
presenting real life
examples.

A student can acquire
knowledge
independently, refine
their skills, indicate
and explain the
differences between
theoretical perspective
and its practical
application and the
impact on individuals.

A student can acquire
knowledge
independently and
regularly, refine their
skills, indicate and
thoroughly explain the
differences between
theoretical perspective
and its practical
application and the
impact on individuals.
In their presentations
they refer to literature
and techniques which
can help refine skills.

A student is self-aware and understands the need for refining their
knowledge thanks to self-reflection.
A student recognizes
the role of rational

A student recognizes
the difference between

A student recognizes
the difference between

reality. The live in the world of
automatic patterns and
prioritising in order to
complete the assigned tasks

approach to reality and
prioritising in order to
complete the assigned
tasks.

rational and schematic
approach and
recognises the role of
the former in the
development of an
individual and society
and is able to prioritise
in order to complete
the assigned tasks.

rational and schematic
approach and
recognises the
necessity of rational
approach to social
reality, but also
recognises the
necessity of other than
rational approaches to
human existence.

VIII. STUDENT WORKLOAD – THE NUMBER OF COURSE HOURS AND ECTS CREDITS
Student workload
ECTS activities

Full time course

Class attendance (lectures, practical classes, conversation classes, project,
laboratories, workshops, seminars) – SUM of hours from point II

30

Exam

2

2

Office hours participation

4

4

Class preparation

9

19

Exam preparation

5

5

50/2

50/2

36/1,4

26/1

Part time course
20

Project/programme preparation

Familiarising with bibliography
Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS
Student workload including classes involving direct contact with a teacher
Student workload including practical classes
Student workload including practical vocational training
Student workload including research preparation classes

IX. BIBLIOGRAPHY AND OTHER TEACHING RESOURCES
Basic bibliography:






Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki do współczesności, Stowarzyszenie Wyższej
Użyteczności ” Dom Organizatora”, Toruń 2000,
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, p. 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
Schultz D.P., Historia współczesnej psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008,
Stachowski R., Historia współczesnej myśli psychologicznej od Wundta do czasów najnowszych, Wydawnictwo
Scholar, Warszawa 2014.

Supplementary bibliography:

Kuziak M. i in., Słownik myśli filozoficznej, Wydawnictwo Park Edukacji, Bielsko-Biała 2006,

Reale G., Historia filozofii starożytnej, p. 1-4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004,

Strelau J., Doliński D., Psychologia akademicka. Podręcznik, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010,

Szmyd J., Filozofowanie użyteczne, Wydawnictwo BRANTA, Bydgoszcz-Kraków 2003.
Other teaching resources: computer and projector

P02. Podstawy logiki

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P02. Podstawy logiki
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Podstawowy
I/1
Dr Adam K. Gogacz
Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o języku i matematyki na
poziomie IV etapu edukacyjnego (szkoła średnia)

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

10

Ćwiczenia audytoryjne

15

Ćwiczenia

10

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda podająca, demonstracja przypadku.
Ćwiczenia aktywizujące, wspólne i indywidualne rozwiązywanie zadań. Metoda
problemowa.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Ma wiedzę o sposobach wyrażania sądów oraz sposobach ich powstawania.

K_W11

P_U01

Umiejętności:
Potrafi dokonywać podstawowych operacji logicznych.

K_U03

P_U02

P_K01

Potrafi ściśle i sprawnie wyrazić sądy czy opinię. Potrafi odnaleźć aparat pojęciowy
psychologii w kontekście ogólnej metodologii nauk. Potrafi zbudować poprawną
definicję i używać języka adekwatnego do okoliczności sytuacyjnych.

K_U04;
K_U05

Kompetencje społeczne:
Dostrzega rozróżnienie między opisem a sądem i buduje obie kategorie na podstawie
zgromadzonego materiału empirycznego.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Zagadnienia wprowadzające. Logika na tle dyscyplin filozoficznych, językowych i
matematycznych. Działy logiki: semantyka, semiotyka, logika formalna.

P_W01; P_U02;
P_K01

W2

Typy rozumowań. Indukcja i dedukcja.

P_W01

Typologia pytań i odpowiedzi.

P_W01; P_U02;
P_K01

Podstawowe zagadnienia teorii zbiorów.

P_W01; P_U02

Teoria nazw wraz z typologią. Stosunki zakresowe.

P_W01; P_U01;
P_U02

W6

Definiowanie. Typologia definicji, warunki poprawnego definiowania. Błędy
definicyjne.

P_W01; P_U02;
P_K01

W7

Klasyczny rachunek zdań. Metody określania wartości logicznej zdań w sensie
logicznym.

P_U01

W3
W4
W5

W8
W9

Podstawy dedukcji naturalnej. Wykorzystanie KRZ do wnioskowań dedukcyjnych.

P_W01; P_U01;
P_U02

Błędy logiczne w wypowiedziach złożonych.

P_W01; P_U02
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.

Rodzaje rozumowań: dedukcja, typy indukcji, indukcja eliminacyjna i enumeracyjna.

P_W01; P_U01;
P_U02

Ćw.2

Rodzaje wypowiedzi: rozpoznawanie i klasyfikowanie.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

Ćw.3

Badanie stosunków zakresowych, zakresy ostre i nieostre.

P_U01; P_U02

Ćw.4

Podstawy klasycznego rachunku nazw i sylogistyki.

P_U01; P_U02

Ćw.5

Klasyczny rachunek zdań. Tautologie. Metody badania tautologii: klasyczna
(matrycowa) i skrócona.

P_U01; P_U02

Ćw.1

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

W 1-6; W 8, 9; Ćw.1,2

Test wiedzy, kolokwium pisemne.
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy, kolokwium pisemne.

W5, W7, 8; Ćw.1-5.

P_U02

W1, W2-6; W 8. 9; Ćw.1-5

Test wiedzy, kolokwium pisemne.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja na zajęciach.

W 1,W3, W6; Ćw.2.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
podaje bezbłędnie
typologię wypowiedzi
i bezbłędnie
przyporządkowuje
wnioskowania do
rodzajów sądów.

P_W01

nie podaje typologii
wypowiedzi i wnioskowań.

podaje typologię
wypowiedzi i
wnioskowań.

podaje typologię
wypowiedzi i
wnioskowań,
przyporządkowuje
wnioskowania do
rodzaju sądów.

P_U01

nie potrafi dokonywać prostych
operacji logicznych.

potrafi dokonywać
prostych operacji
logicznych.

potrafi dokonywać
standardowych
operacji logicznych.

potrafi bezbłędnie
dokonywać
kompleksowych
operacji logicznych.

P_U02

nie potrafi definiować, określać
denotacji nazw,
przyporządkować sądów do
odpowiedniego rodzaju
wnioskowań.

potrafi wskazać błędy
w definiowaniu,
sklasyfikować
rozumowania.

potrafi konstruować
definicję,
przyporządkować
rodzaj wnioskowania.

potrafi skonstruować
bezbłędną definicję,
przyporządkować
bezbłędnie rodzaj
wnioskowania.

P_K01

nie dostrzega różnicy między
sądem a opisem.

dostrzega różnicę między sądem a opisem.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria, egzamin/zaliczenie) – SUMA godzin – z
punktu II

45

20

Egazmin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

12

37

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

75/3

75/3

53/2,1

28/1,1

Sumaryczne obciążenie pracą
godzin/ECTS

studenta

(25h = 1

ECTS)

SUMA

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktyczny

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Bremer J. Wprowadzenie do logiki. Kraków, Wyd. WAM, 2004.
T. Kotarbiński - Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986,
G. Malinowski – Logika, Warszawa 2010,
B. Stanosz – Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Z. Ziembiński – Logika praktyczna, Warszawa 2003,

A. Grzegorczyk – Logika popularna, Warszawa 2001,

L. Paprzycka – Logika nie gryzie, Warszawa 2009,

R. Piotrowski – Logika elementarna, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

P03. Biologiczne podstawy zachowania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P03. Biologiczne podstawy zachowania
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

podstawowy
I/1

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Małgorzata Roślak - Olczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Zakres materiału realizowany na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

45

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia audytoryjne

20

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład w oparciu o metody audiowizualne.
Ćwiczenia pisemne, ćwiczenia w małych grupach, zadania problemowe.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Posiada wiedzę o funkcjonowaniu organizmu człowieka od strony biologicznej,
rozszerzoną w zakresie anatomii i funkcjonowania układu nerwowego oraz związków
z procesami psychicznymi.
Zna terminologię psychologiczną i pokrewną oraz związaną z praktyką pracy
psychologa w różnych sferach działań.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W14

K_W03

P_W03

P_U01

P_U02

P_K01

Ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości z
punktu widzenia psychologii; zna wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu
odpowiednie dla psychologii społecznej.
Umiejętności:
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i dziedzin
pokrewnych do opisywania i analizy przyczyn oraz przebiegu procesów psychicznych
i zachowań, posługuje się normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych
problemów.
Potrafi obserwować, zdiagnozować i racjonalnie oceniać przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, formułować
własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze.
Kompetencje społeczne:
Jest gotów współdziałać i pracować w grupie w celu realizacji indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii.

K_W05

K_U02

K_U03

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Etapy antropogenezy.

P_W01, P_W02

W2

Człowiek jako przedstawiciel świata zwierząt: miejsce człowieka w systematyce,
podobieństwa i różnice miedzy człowiekiem i innymi naczelnymi.

P_W01, P_W02

W3

Homeostaza organizmu człowieka.

P_W01, P_W02

W4

Organizmy żywe jako zbiór zróżnicowanych układów.

P_W01, P_W02,
P_W03

W5

Porównanie układu nerwowego zwierząt bezkręgowych i kręgowców.

P_W01, P_W02

W6-7

Układ nerwowy jako nadrzędny regulujący pracę organizmu człowieka oraz jego
zachowanie: neuron, synapsa, neuroprzekaźnik, ośrodkowy i obwodowy układ
nerwowy, odruchy (warunkowe i bezwarunkowe), motywacje, emocje, popędy, mowa,
uczenie się, pamięć, sen i czuwanie.

P_W01, P_W02,
P_W03

W8

Mózg: półkule mózgowe, pola kory mózgowej (czuciowe, ruchowe}, układ limbiczny.

P_W01, P_W02,
P_W03

Narządy zmysłów i ich rola w zachowaniu.

P_W01, P_W02

W11

Podstawy fizjologiczne zachowania człowieka., napęd zachowania.

P_W01, P_W02,
P_W03

W12

Wyższe czynności nerwowe, pamięć, warunkowanie.

P_W01, P_W02,
P_W03

W13

Wprowadzenie do genetyki: molekularna, populacyjna.

P_W01, P_W02,
P_W03

Genetyka zachowania.

P_W01, P_W02,
P_W03

W9-10

W14-15

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Elektroencefalogram (EEG), powstawanie sygnału EEG, przekaźnictwo synaptyczne.

P_W01,
P_W02,P_U01,
P_U02

Ćw2-4

Badania neuropsychologiczne.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw5-8

Neuronalne procesy percepcji, mózgowe procesy mechanizmów emocjonalnych i
zachowań społecznych..

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Metody obrazowania czynności mózgu (PET, rezonans magnetyczny, funkcjonalny
rezonans magnetyczny).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Aktywność sercowo – naczyniowa, aktywne - bierne radzenie sobie z sytuacją, bodźce
przynętowe, niepewność behawioralna.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw12

Aktywność mięśni szkieletowych, elektromiografia twarzy a ekspresja emocji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw13-14

Aktywność elektryczna skóry, reakcja elektrodermalna jako wskaźnik reakcji
orientacyjnych, pobudzeniowych, fobicznych.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Zaliczenie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw9

Ćw10-11

Ćw15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1,
P_W2,
P_W3

W1-15, Ćw2-4

Egzamin testowy, praca pisemna, prezentacja.
Umiejętności:

P_U01,
P_U02

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.

Ćw1-14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.

Ćw1-14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Wykłady
P_W01,02,03
P_U01,02;
P_K01

Wynik egzaminu. Egzamin zawiera pytania testowe wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi w pytaniach
testowych są oceniane według kryterium: 0-brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawna, 1-odpowiedź
poprawna. Corocznie zmieniana jest liczba pytań, jak również liczba prawidłowych odpowiedzi, stąd oceny
są określane procentowo, na podstawie uzyskanego odsetka prawidłowych odpowiedzi
poniżej 60 %

60-70 %

71 – 90 %

91-100 %

Ćwiczenia
praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego - arkusze, prezentacje

obserwacje wykonania zadań w teczce i WEK ach – dlatego nie rozdzielano wg efektów
Ogólnie według efektów kształcenia
nie zna podstawowych pojęć z
zakresu biologicznego
funkcjonowania organizmu
ludzkiego.

wyjaśnia podstawowe
pojęcia z zakresu
biologicznego
funkcjonowania
organizmu ludzkiego.

wyjaśnia i omawia
podstawowe pojęcia z
zakresu biologicznego
funkcjonowania
organizmu ludzkiego.

wyjaśnia i
szczegółowo omówia
pojęcia z zakresu
biologicznego
funkcjonowania
organizmu ludzkiego.

nie zna podstawowej
terminologii psychologii i
dziedzin pokrewnych.

zna podstawową
terminologię
psychologii i dziedzin
pokrewnych.

zna i stosuje
terminologię
psychologii i dziedzin
pokrewnych.

zna na poziomie
rozszerzonym
terminologię
psychologii i dziedzin
pokrewnych, stosuje w
praktyce.

nie posiada podstawowej
wiedzy dotyczącej
prawidłowości w więziach
społecznych, nie zna metod,
narzędzi, nie potrafi opisać
zależności.

posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna główne metody,
narzędzia, potrafi
opisać zależności.

posiada wiedzę
dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna metody, narzędzia,
potrafi opisać
zależności.

posiada szeroką
wiedzę dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna i potrafi stosować
główne metody,
narzędzia, potrafi
precyzyjnie opisać
zależności.

nie potrafi wykorzystać
podstawowej wiedzy
teoretycznej z psychologii i
dyscyplin pokrewnych, nie
potrafi analizować przyczyn i
przebiegu procesów i
zachowań.

potrafi wykorzystać
podstawową wiedzę
teoretyczną z
psychologii i
dyscyplin
pokrewnych, potrafi
analizować przyczyny
i przebieg procesów i
zachowań.

potrafi wykorzystać
wiedzę teoretyczną z
psychologii i
dyscyplin
pokrewnych, potrafi
analizować przyczyny
i przebieg procesów i
zachowań oraz
rozwiązywać
problemy.

potrafi w pełni
wykorzystać wiedzę
teoretyczną z
psychologii i dyscyplin
pokrewnych, analizuje
przyczyny i przebieg
procesów i zachowań
oraz skutecznie
rozwiązuje problemy.

P_U02

nie potrafi obserwować ani
oceniać racjonalnie zjawisk i
zachowań, ma problemy ze
sformułowaniem własnej opinii
czy hipotez badawczych.

potrafi obserwować i
oceniać racjonalnie
zjawiska i zachowania,
poprawnie formułuje
własne opinie czy
hipotezy badawcze.

potrafi obserwować,
diagnozować i oceniać
racjonalnie zjawiska i
zachowania,
prawidłowo formułuje
własne opinie czy
hipotezy badawcze.

potrafi wnikliwie
obserwować,
diagnozować i oceniać
racjonalnie zjawiska i
zachowania, bardzo
dobrze formułuje
własne opinie czy
hipotezy badawcze.

P_K01

współdziałać w grupie i
wspólnie rozwiązywać zadań.

P_W01

P_W02

P_W03

P_U01

współdziałać w grupie i wspólnie rozwiązywać zadania.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

90

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

10

16

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

7

40

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

8

19

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

100/4

50/2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kalat J.W., Biologiczne podstawy psychologii, PWN, Warszawa, 2006,

Gołąb B. Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa 2005,

Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, Warszawa, 2005,

Konturek S., Elsevier, Fizjologia człowieka, Urban & Partner, Wrocław 2007,

Buss D., Psychologia ewolucyjna, GWP, Gdańsk, 2001,

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom II (rozdz. 17 i 18). GWP, Gdańsk 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bullock J., Boyle J., Wang M., Fizjologia, Urban&Partner Wrocław 2004,

Diamond J., Trzeci szympans, PIW, Warszawa, 1998,

Ganong. W., Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL Warszawa 2007,

Gołąb B., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, PZWL, Warszawa, 2000,

Longstaff A., Krótkie wykłady: Neurobiologia. PWN, Warszawa, 2002,

Miller G., Umysł w zalotach, Rebis, Poznań, 2004,

Ridley M., Czerwona Królowa, Rebis, Poznań, 2001,

Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt: Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa, 2008,

Wilson E.O., Socjobiologia, Zysk i S-ka, 2001.
Inne materiały dydaktyczne:

P04. Wprowadzenie do psychologii
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

P04. Wprowadzenie do psychologii
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
I/1
prof. N. Ogińska-Bulik

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

45

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

30

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony w oparciu o metody audiowizualne.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

P_W01

Wiedza:
Zna podstawowe pojęcia psychologiczne, wie czym jest psychologia jako nauka.

P_W02

Zna dziedziny psychologii z uwzględnieniem dziedzin wchodzących w zakres psychologii
podstawowej i stosowanej.

P_W03

Zna cele, metody i plany badawcze stosowane w psychologii, posiada podstawową wiedzę z
zakresu etycznych problemów badań psychologicznych.

P_W04

Posiada wiedzę dotycząca procesów odbioru i przetwarzania informacji, wie czym są
wrażenia i spostrzeżenia, jakie są poziomy spostrzegania, w czym przejawia się stałość

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W03
K_W01
K_W02
K_W03
K_W11

spostrzegania, jakie czynniki wpływają na spostrzeganie; wie co jest wyobraźnia, zna jej
rodzaje, wie co to jest uwaga i jakie są jej cechy.

P_W05

P_W06

Wie czym jest pamięć, jakie są fazy, cechy i rodzaje pamięci, co to jest zjawisko interferencji,
jakie czynniki wpływają na zapamiętywanie, jakie są rodzaje uczenia się i czynniki
zwiększające skuteczność uczenia się.
Wie na czym polega myślenie, jaka jest struktura myślenia, jakie operacje umysłowe oraz
jakie reguły wykorzystywane są w myśleniu, jaka jest rola myślenia w rozwiązywaniu
problemów, wie jakie przeszkody utrudniają myślenie.

K_W11

K_W11

P_W07

Wie co to jest inteligencja i jak ją mierzyć, zna podstawowe teorie inteligencji, zna pojęcie
inteligencji emocjonalnej i główne teorie.

K_W15

P_W08

Wie co to jest temperament, zna główne teorie temperamentu, wie w jaki sposób temperament
wpływa na funkcjonowanie człowieka.

K_W15

P_W09

P_W10

P_W11

P_W12

Wie co to jest emocja, jakie są komponenty procesu emocjonalnego, źródła emocji, wie w jaki
sposób można wyrażać emocje, zna wpływ emocji na procesy poznawcze i działanie
człowieka.
Wie co to jest proces motywacyjny jakie czynniki determinują powstanie motywacji, jakie są
jej rodzaje, wie w jaki sposób motywacja wpływa na procesy poznawcze i sprawność
działania człowieka.
Wie co to jest osobowość, na jakiej podstawie można wnioskować o osobowości człowieka,
jakie są główne teorie osobowości; zna model osobowości Wielkiej Piątki.
Wie co to jest stres, zna podstawowe pojęcia i rodzaje stresu, wie jakie strategie radzenia są
wykorzystywane w procesie radzenia sobie, zna wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka,
wie co to są zdarzenia krytyczne (traumatyczne) i jakie następstwa dla funkcjonowania
człowieka wynikają z doświadczania tego typu zdarzeń.

K_W12

K_W12

K_W16

K_W13

P_U01

Umiejętności:
Potrafi opisać psychologię jako naukę, rozróżniać subdyscypliny wchodzące w zakres
psychologii podstawowej i stosowanej.

K_U03

P_U02

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce i badaniach psychologicznych.

K_U15

P_U03

Potrafi obserwować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg procesów
poznawczych.

K_U03

P_U04

Potrafi rozpoznawać typy temperamentu oraz przewidywać i wyjaśniać zachowania ludzi.

P_U05

Posiada umiejętności rozpoznawania emocji i źródeł stresu, zna podstawowe sposoby
radzenia sobie z nim.

K_U02

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

K_K03

K_U01,
K_U02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Psychologia jako nauka; obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe.
W1

Teoretyczne dziedziny psychologii: ogólna, osobowości, rozwoju człowieka, kliniczna i inne.

W2

Praktyczne dziedziny psychologii: zdrowia, pracy, reklamy, wychowawcza, psychopatologia i

P_W01; P_U01
P_W02;
P_U01

in.
W3

Cele, metody i plany badawcze w psychologii; Etyczne problemy badań psychologicznych:
kodeks etyczny. Prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa.

W4

Procesy poznawcze: Wrażenia, spostrzeżenia, wyobraźnia, uwaga.

W5

Procesy poznawcze: Pamięć i uczenie się.

W6

Procesy poznawcze: Myślenie i podejmowanie decyzji.

W7

Różnice indywidualne: inteligencja i zdolności.

W8

Różnice indywidualne: temperament i charakter.

P_W03;
P_U02
P_W04;
P_U03
P_W05;
P_U03
P_W06;
P_U03
P_W07;
P_U03
P_W08;
P_U04
P_W09;
P_W10;
P_U05

W9-10

Emocje i motywacja.

W11-12

Osobowość.

P_W11

W13-14

Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii. Psychologia stresu, psychologia krytycznych
zdarzeń życiowych.

P_W12;
P_U05

Podsumowanie: test sprawdzający.

P_K01

W15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01-12

Forma
zajęć,
weryfik.
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Egzamin pisemny (8 pytań dotyczących treści wykładów i literatury podstawowej).

W1-14

P_U01

Umiejętności:
Odpowiedzi na pytania egzaminu pisemnego.

P_U02

Odpowiedzi na pytania egzaminu pisemnego.

W3

P_U03

Odpowiedzi na pytania egzaminu pisemnego.

W4-7

P_U04

Odpowiedzi na pytania egzaminu pisemnego.

W8

P_U05

Odpowiedzi na pytania egzaminu pisemnego.

W9-10;
W13-14

W1; W2

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji, stawianie pytań.

W15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Efekty
kształcenia Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

P_W01

nie zna
podstawowych pojęć
psychologicznych,
nnie wie, czym jest
psychologia jako

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zna podstawowe pojęcia
psychologiczne, wie bardzo
ogólnie, czym jest
psychologia jako nauka.

poprawnie rozumie
podstawowe pojęcia
psychologiczne, wie czym
jest psychologia jako
nauka.

bardzo dobrze dwefiniuje
podstawowe pojęcia
psychologiczne, potrafi
uzasadnić znaczenie
psychologii, jako nauki.

nauka.
słabo różnicuje dziedziny
psychologii z podziałemj na
dziedziny wchodzące w
zakres psychologii
podstawowej i stosowanej.

poprawnie różnicuje
dziedziny psychologii z
uwzględnieniem dziedzin
wchodzących w zakres
psychologii podstawowej i
stosowanej

dokładnie różnicuje
dziedziny wchodzące w
zakres psychologii
podstawowej i stosowanej.

zna kilka podstawowych
celów, metod i planów
badawczych stosowanych w
psychologii, posiada
podstawową wiedzę z
zakresu etycznych
problemów badań
psychologicznych.

zna różne cele, metody i
plany badawcze stosowane
w psychologii, posiada
dobrą wiedzę z zakresu
etycznych problemów
badań psychologicznych.

zna i dobrze rozumie cele,
metody i plany badawcze
stosowane w psychologii,
posiada dużą wiedzę z
zakresu etycznych
problemów badań
psychologicznych.

P_W04

nie posiada
dostatecznej wiedzy
na temat procesów
odbioru i
przetwarzania
informacji, nie potrafi
różnicować wrażeń
od spostrzeżeń, nie
zna czynników
wpływających na
spostrzeganie

posiada słabą wiedzę
dotyczącą procesów odbioru
i przetwarzania informacji,
na temat wrażeń i
spostrzeżeń, niewiele wie na
temat czynnikó
wpływających na
spostrzeganie, nie zna
rodzajów uwagi.

posiada dobra wiedzę
dotycząca procesów
odbioru i przetwarzania
informacji, wie czym są
wrażenia i spostrzeżenia,
jakie są poziomy
spostrzegania, w czym
przejawia się stałość
spostrzegania, jakie
czynniki wpływają na
spostrzeganie; wie co jest
wyobraźnia, zna jej
rodzaje, wie co to jest
uwaga i jakie są jej cechy

posiada dużą wiedzę
dotyczącą procesów
odbioru i przetwarzania
informacji, wie czym są
wrażenia i spostrzeżenia,
jakie są poziomy
spostrzegania, w czym
przejawia się stałość
spostrzegania, jakie
czynniki wpływają na
spostrzeganie; dobrze wie
co jest wyobraźnia, zna jej
rodzaje, wie co to jest
uwaga i jakie są jej cechy

P_W05

nie wie, czym jest
pamięć, jakie są fazy,
cechy i rodzaje
pamięci, co to jest
zjawisko
interferencji, jakie
czynniki wpływają na
zapamiętywanie,
jakie są rodzaje
uczenia się i czynniki
zwiększające
skuteczność uczenia
się.

wie czym jest pamięć, jakie
są fazy, cechy i rodzaje
pamięci, co to jest zjawisko
interferencji, ogólnie plotrafi
wymienić, jakie czynniki
wpływają na
zapamiętywanie, jakie są
rodzaje uczenia się i
czynniki zwiększające
skuteczność uczenia się.

wie czym jest pamięć,
jakie są fazy, cechy i
rodzaje pamięci, co to jest
zjawisko interferencji,
jakie czynniki wpływają
na zapamiętywanie, jakie
są rodzaje uczenia się i
czynniki zwiększające
skuteczność uczenia się.

potrafi trafnie objaśnić,
czym jest pamięć, jakie są
fazy, cechy i rodzaje
pamięci, co to jest
zjawisko interferencji, zna,
jakie czynniki wpływają
na zapamiętywanie, jakie
są rodzaje uczenia się i
czynniki zwiększające
skuteczność uczenia się.

P_W06

nie wie na czym
polega myślenie, jaka
jest struktura
myślenia, jakie
operacje umysłowe
oraz jakie reguły
wykorzystywane są w
myśleniu, jaka jest
rola myślenia w
rozwiązywaniu
problemów, wie jakie
przeszkody utrudniają
myślenie.

słabo potrafi wyjasnic, na
czym polega myślenie, jaka
jest struktura myślenia, jakie
operacje umysłowe oraz
jakie reguły
wykorzystywane są w
myśleniu, jaka jest rola
myślenia w rozwiązywaniu
problemów, wie jakie
przeszkody utrudniają
myślenie.

Wie na czym polega
myślenie, jaka jest
struktura myślenia, jakie
operacje umysłowe oraz
jakie reguły
wykorzystywane są w
myśleniu, jaka jest rola
myślenia w rozwiązywaniu
problemów, wie jakie
przeszkody utrudniają
myślenie.

potrafi dokładnie
wyjaśnić, na czym polega
myślenie, jaka jest
struktura myślenia, jakie
operacje umysłowe oraz
jakie reguły
wykorzystywane są w
myśleniu, poprawnie
wjaśnia rolę myślenia w
rozwiązywaniu
problemów i wymienia
przeszkody utrudniają
myślenie.

P_W07

nie wie co to jest
inteligencja i jak ją
najpriościej mierzyć,

ogólnie wie co to jest
inteligencja i jak ją mierzyć,
zna jedną podstawową teorię

dobrze wie co to jest
inteligencja i jak ją ogólnie
mierzyć, zna podstawowe

Wie co to jest inteligencja
i jak ją mierzyć, zna
podstawowe teorie

P_W02

P_W03

nie zna dziedzin
wchodzących w
zakres psychologii
podstawowej i
stosowanej.
nie zna celów, metod
i planów badawczych
stosowanych w
psychologii, nie
posiada podstawowej
wiedzy z zakresu
etycznych problemów
badań
psychologicznych.

inteligencji, słabo zna
pojęcie inteligencji
emocjonalnej i główne
teorie.

teorie inteligencji, zna
pojęcie inteligencji
emocjonalnej i główne
teorie.

inteligencji, zna pojęcie
inteligencji emocjonalnej i
główne teorie.

P_W08

nie wie co to jest
temperament, zna
najwyżej jedną teorię
temperamentu, nie
wie w jaki sposób
temperament wpływa
na funkcjonowanie
człowieka.

słabo orientuje się w
zakresie temperamentu,
posiada ogólną wiedzę o
teoriach i w jaki sposób
temperament wpływa na
funkcjonowanie człowieka.

Ogólnie wie co to jest
temperament, zna główne
teorie temperamentu, wie
w jaki sposób
temperament na ogół
wpływa na
funkcjonowanie
człowieka.

posiada duża wiedze na
temat temperamentu, zna
główne teorie
temperamentu, wie w jaki
sposób temperament
wpływa na
funkcjonowanie
człowieka.

P_W09

nie posiada wiedzy na
temat emocji, jakie są
komponenty procesu
emocjonalnego,
źródła emocji, nie wie
w jaki sposób można
wyrażać emocje, zna
wpływ emocji na
procesy poznawcze i
działanie człowieka.

wie niewiele na temat
emocji, komponentów
procesu emocjonalnego,
źródeł emocji, sposobów
wyrażania emocji, wpływu
emocji na procesy
poznawcze i działanie
człowieka.

posiada podstawowa
wiedzę na temat emocji,
wymienia komponenty
procesu emocjonalnego,
źródła emocji, wie w jaki
sposób można wyrażać
emocje, zna wpływ emocji
na procesy poznawcze i
działanie człowieka.

Dobrze charakteryzuje
emocje, zna komponenty
procesu emocjonalnego,
źródła emocji, wie w jaki
sposób można wyrażać
emocje, zna wpływ emocji
na procesy poznawcze i
działanie człowieka.

P_W10

nie wie co to jest
proces motywacyjny,
jakie czynniki
determinują
powstanie motywacji,
jakie są jej rodzaje,
wie w jaki sposób
motywacja wpływa
na procesy
poznawcze i
sprawność działania
człowieka.

słabo orientuje się w tym, co
to jest proces motywacyjny,
jakie czynniki determinują
powstanie motywacji, jakie
są jej rodzaje, wie w jaki
sposób motywacja wpływa
na procesy poznawcze i
sprawność działania
człowieka.

wie co to jest proces
motywacyjny jakie
czynniki determinują
powstanie motywacji,
jakie są jej rodzaje, wie w
jaki sposób motywacja
wpływa na procesy
poznawcze i sprawność
działania człowieka.

poprawnie charakteryzuje
proces motywacyjny,
czynniki determinujące
powstanie motywacji,
rodzaje, dobrze zna
sposoby, jak motywacja
wpływa na procesy
poznawcze i sprawność
działania człowieka.

P_W11

nie wie co to jest
osobowość, na jakiej
podstawie można
wnioskować o
osobowości
człowieka, jakie są
główne teorie
osobowości; zna
model osobowości
Wielkiej Piątki.

zna ogólnie, co to jest
osobowość, na jakiej
podstawie można
wnioskować o osobowości
człowieka, jakie są główne
teorie osobowości; zna
model osobowości Wielkiej
Piątki.

wie co to jest osobowość,
na jakiej podstawie można
wnioskować o osobowości
człowieka, jakie są główne
teorie osobowości; zna
model osobowości
Wielkiej Piątki.

dobrze wie, co to jest
osobowość, na jakiej
podstawie można
wnioskować o osobowości
człowieka, zna w zarysie
główne teorie osobowości;
zna model osobowości
Wielkiej Piątki.

P_W12

nmie zna
podstawowych pojęć
i rodzajów stresu, nie
wie jakie strategie
radzenia są
wykorzystywane w
procesie radzenia
sobie, nie zna wpływ
stresu na
funkcjonowanie
człowieka

wie co to jest stres, zna
podstawowe pojęcia i
rodzaje stresu, wie jakie
strategie radzenia są
wykorzystywane w
procesie radzenia sobie,
zna wpływ stresu na
funkcjonowanie człowiek

dobrze i obszernie
charaketryzuje zjawisko
stresu, zna podstawowe
pojęcia i rodzaje stresu,
zna wpływ stresu na
funkcjonowanie
człowieka, wie co to są
zdarzenia krytyczne
(traumatyczne) i jakie
następstwa dla
funkcjonowania człowieka
wynikają z doświadczania
tego typu zdarzeń.

nie zna
podstawowych teorie
inteligencji, nie zna
pojęcia inteligencji
emocjonalnej i
głównych teorii.

wie ogólnie, co to jest stres,
zna podstawowe pojęcia i
rodzaje stresu i strategie
radzenia wykorzystywane w
procesie radzenia sobie,
zna ogólnie wpływ stresu na
funkcjonowanie człowieka.

P_U01

nie potrafi opisać
psychologii jako
nauki i rozróżnić
subdyscypliny
wchodzące w zakres
psychologii
podstawowej i
stosowanej.

potrafi
słabo
opisać
psychologię jako naukę,
rozróżniać
subdyscypliny
wchodzące
w
zakres
psychologii podstawowej i
stosowanej.

potrafi dobrze opisać
psychologię jako naukę,
oraz wyróżnić kilka
subdyscyplin
wchodzących w zakres
psychologii podstawowej i
stosowanej.

potrafi kompetentnie
opisać psychologię jako
naukę, w tym rozróżnić
subdyscypliny wchodzące
w zakres psychologii
podstawowej i stosowanej.

P_U02

zupełnie nie potrafi
identyfikować błędy i
zaniedbania w
praktyce i badaniach
psychologicznych.

słabo identyfikuje błędy i
zaniedbania w praktyce i
badaniach
psychologicznych.

potrafi identyfikować
błędy i zaniedbania w
praktyce i badaniach
psychologicznych.

bardzo dobrze i
wszechstronnie
identyfikuje błędy i
zaniedbania w praktyce i
badaniach
psychologicznych.

P_U03

nie potrafi
obserwować i
poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg procesów
poznawczych.

w sposób bardzo
ograniczony potrafi
obserwować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów poznawczych.

potrafi dobrze obserwować
i poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg procesów
poznawczych.

wykazuje pomysłowość w
obserwowaniu i
racjonalnej ocenie
przyczyn i przebiegu
procesów poznawczych.

P_U04

nie potrafi
rozpoznawać typów
temperamentu oraz
przewidywać i
wyjaśniać
zachowania ludzi.

w sposób ograniczony
rozpoznaje typy
temperamentu oraz
przewiduje i wyjaśnia
zachowania ludzi.

potrafi rozpoznawać typy
temperamentu oraz
przewidywać i wyjaśniać
zachowania ludzi.

w sposób kompetentny
rozpoznaje typy
temperamentu oraz
przewiduje i wyjaśnia
zachowania ludzi.

P_U05

nie posiada
umiejętności
rozpoznawania
emocji i źródeł stresu,
zna podstawowe
sposoby radzenia
sobie z nim.

posiada ograniczone
umiejętności rozpoznawania
emocji i źródeł stresu, zna
podstawowe sposoby
radzenia sobie z nim.

posiada umiejętności
rozpoznawania emocji i
źródeł stresu, zna
podstawowe sposoby
radzenia sobie z nim.

posiada bogate
umiejętności
rozpoznawania emocji i
źródeł stresu, zna
podstawowe sposoby
radzenia sobie z nim.

jest słabo przygotowany do
podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych.

jest gotowy do
podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych.

jest bardzo dobrze
przygotowany do
podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych.

P_K01

nie potrafi
podejmować wyzwań
zawodowych i
osobistych.

Wynik egzaminu pisemnego (2 pkt za odpowiedź poprawną, 1 pkt za odpowiedź niepełną)
8 i poniżej

9-10

11

12-13

14

15-16

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Oceny:

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

20

35

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

20

20

125/ 5 ECTS

125/ 5 ECTS

55/ 2,2

40 / 1,6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Matusewicz Cz. Wprowadzenie do psychologii, Vizja Pres&It, Warszawa 2010,

Mietzel G. Wprowadzenie do psychologii, Wyd. GWP, Gdańsk 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

James W., Psychologia, Wyd. PWN Warszawa 2002,

Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii, Wyd. WSiP, Warszawa 1999,

Rathus, S.A., Psychologia współczesna, Wyd. GWP, Gdańsk 2004,

Reber E., Słownik psychologiczny, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2010,

Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I–III. Wyd. GWP, Gdańsk 2007,

Wadeley A., Birch A., Malim T., Wprowadzenie do psychologii, Wyd. PWN, Warszawa 2007,

Zimbardo Ph. G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa 2009,

Zimbardo P., Johnson R., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje (t. 1-5), Wyd. PWN, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:


udostępnione slajdy z wykładów.

P05. Historia myśli psychologicznej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
P05. Historia myśli psychologicznej

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
I/1
dr Jolanta Chanduszko-Salska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

45

Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

30

Ćwiczenia

10

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład prowadzony w oparciu o metody audiowizualne
zadania problemowe, praca w grupach, analiza tekstów, prezentacja multimedialna, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna miejsce psychologii wśród innych dziedzin nauki (nauk społecznych, humanistycznych,
medycznych i innych) oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi
dyscyplinami nauki, potrafi objaśnić podstawowe kierunki, szkoły i koncepcje psychologii, na
poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze specjalistami innych dziedzin.
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań,
charakteryzuje prehistorię psychologii, koncepcje duszy, psychologię świadomości, gestalt,

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W01

K_W03

strukturalizm, funkcjonalizm, opisuje założenia i podstawowe osiągnięcia kierunku
psychodynamicznego, behawiorystycznego i humanistycznego, psychologii indywidualnej,
poznawczej, polskiej myśli psychologicznej.
P_W03

P_U01

P_U02

P_K01

P_K02

Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychicznych i zachowań
człowieka w normie i patologii, jest w stanie dokonywać porównań w zakresie różnych idei
psychologii.
Umiejętności:
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje między nimi.
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów psychicznych i zachowań
posługując się normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów, potrafi
aplikować poznaną wiedzę w opisie, wyjaśnianiu i przewidywaniu zachowań ludzi, dostrzega
i rozumie problemy życia człowieka poprzez odnoszenie wiedzy do konkretnych sytuacji.
Kompetencje społeczne:
Potrafi współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii, rozwija świadomość społecznego znaczenia wiedzy
psychologicznej.
Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość
znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia
jednostki i społeczności.

K_W09

K_U01

K_U01
K_U02
K_U05

K_K02

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady:

Etymologia słowa psychologia. Platońska i arystotelesowska koncepcja duszy. Charakterystyki
duszy oraz jej związków z ciałem i światem w tych koncepcjach. Dusza w koncepcjach Św.
Tomasza i Św. Augustna.
W1

Powstanie psychologii świadomości, jako efekt ewolucji koncepcji duszy. Okoliczności i
przesłanki powstania klasycznej psychologii świadomości. Psychologia jako nauka o
samoświadomej psychice.

W2

Okres przednaukowy. Frenologia i fizjonomika.

W3

Przełom metodologiczny w psychologii jako wyznacznik jej naukowości. Strukturalizm: W.
Wundt i E. Titchener. Klasyczna psychologia świadomości – podstawowe zagadnienia
metateoretyczne, metodologiczne i merytoryczne.

W4

Nieklasyczne wersje psychologii jako nauki o świadomości: psychologia aktów (F. Brentano);
strumień świadomości (W. James). Funkcjonalizm – zastosowanie psychologii w praktyce.

W5

Psychologia gestalt: Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka. Teoria pola Kurta
Lewina.

W6-7

W8-9

Geneza, historia i znaczenie idei nieświadomości w psychologii. Psychologia jako nauka o
nieświadomości: psychoanaliza (S. Freud) i psychologia analityczna (C. G. Jung). Współczesna
psychoanaliza i neopsychoanaliza: E. Fromm, K. Horney i H.S. Sullivan.
Behawioryzm. Od psychologii zwierząt do psychologii człowieka. Radykalny behawioryzm J.
B. Watsona oraz B. F. Skinnera. Psychologia behawioralna E. Thorndike’a. Ewolucja
behawioryzmu.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

P_W01
P_W03,
P_W05

P_W01

P_W01

P_W01
P_W01
P_U01
P_W01
P_U01
P_W01
P_W03,
P_W05

P_U01

W10-12

Psychologia humanistyczna (A. Maslow): nauka z pogranicza czy filozofia życia? Reakcja na
ograniczenia psychoanalizy i behawioryzmu, wykraczanie psychologii poza ustanowione przez
siebie granice. G. Allport, Ch. Buhler, C. Rogers. Terapia skoncentrowana na kliencie.
Psychologia indywidualna: A. Adler.

W13

W14

W15

Psychologia poznawcza: rewolucja czy ewolucja w psychologii? Problem paradygmatu
poznawczego w psychologii.

Psychologia polska czy psychologia w Polsce? – narodziny i rozwój rodzimej myśli
psychologicznej na przełomie XIX i XX stulecia w kontekście osobliwej sytuacji politycznej.
Dzieje polskiej myśli psychologicznej w zarysie.

Psychologia w życiu człowieka – podsumowanie.

P_W01
P_W03,
P_W05

P_W01

P_W01
P_W03,
P_W05
P_U01
P_W01
P_W03,
P_W05
P_U01

Ćwiczenia:
Ćw. 1

Myśl o człowieku u filozofów starożytnych i średniowiecznych.

P_W01
P_K05

Ćw. 2

Myśl o człowieku u filozofów nowożytnych i współczesnych.

P_W01
P_K05

Ćw. 3

Wilhelm Wundt – życie i nowa psychologia.

Ćw. 4

Strukturalizm i krytyka introspekcji.

P_W01
P_U01

Ćw. 5

Funkcjonalizm. W. James i pragmatyzm.

P_W03
P_U02
P_K01

Ćw. 6

Psychologia postaci. Prawa organizacji spostrzeżeń.

P_U01

P_U01
P_U01
P_U02
P_K01

Ćw. 7-8

Psychoanaliza. Mechanizmy obronne i stadia rozwoju psychoseksualnego.

Ćw. 9-10

C. Jung, A. Adler, K. Horney – analiza porównawcza.

Ćw. 11-12

Behawioryzm. Warunkowanie klasyczne i sprawcze.

Ćw. 13-14

Psychologia humanistyczna. Hierarchia potrzeb, samorealizacja a samourzeczywistnienie.

P_U02

Historia psychologii a współczesna myśl psychologiczna – podsumowanie zajęć.

P_K05

Ćw. 15

P_U02
P_U05
P_U01
P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Wiedza:
P_W01

Egzamin pisemny ( pytania testowe i otwarte dotyczące treści wykładów i literatury

W1-15

Ćw. 1-14

podstawowej). Kolokwium pisemne, prace pisemne.
P_W02

Egzamin pisemny ( pytania testowe i otwarte dotyczące treści wykładów i literatury
podstawowej). Kolokwium pisemne, prace pisemne.

P_W03

Egzamin pisemny ( pytania testowe i otwarte dotyczące treści wykładów i literatury
podstawowej). Kolokwium pisemne, prace pisemne.

P_U01

Umiejętności:
Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Pytania w ramach kolokwium pisemnego, prace pisemne
(esej).

W6-9,14-15
Ćw. 1-14

P_U02

Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Pytania w ramach kolokwium pisemnego, prace pisemne
(esej).

W6-9,14-15
Ćw. 1-14

P_U03

Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Pytania w ramach kolokwium pisemnego, prace pisemne
(esej).

W6-9,14-15
Ćw. 1-14

P_K01

Kompetencje społeczne:
Prezentacja multimedialna przygotowywana w grupach.

Ćw. 2-14

P_K02

Eseje pisane w ramach ćwiczeń.

Ćw. 2-15

W1-15
Ćw. 1-14
W1-15
Ćw. 1-14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Efekty
kształcenia Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

P_W01

P_W02

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
posiada pogłębioną wiedzę
na temat miejsce
psychologii wśród innych
dziedzin nauki (nauk
społecznych,
humanistycznych,
medycznych i innych) oraz
jej przedmiotowe i
metodologiczne
powiązania z innymi
dyscyplinami nauki,
potrafi objaśnić
podstawowe kierunki,
szkoły i koncepcje
psychologii, na poziomie
umożliwiającym
interdyscyplinarną
współpracę ze
specjalistami innych
dziedzin
zna na poziomie
rozszerzonym
terminologię używaną w
psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związaną
z praktyką pracy
psychologa w różnych
sferach działań,
charakteryzuje prehistorię
psychologii, koncepcje
duszy, psychologię

nie posiada
elementarnej wiedzy
na temat
podstawowych
kierunków, szkół i
koncepcji w
psychologii

posiada podstawową wiedzę
na temat podstawowych
kierunków, szkół i koncepcji
w psychologii,

student potrafi spełnić
wymagania określone dla
uzyskania efektu
przedmiotowego w stopniu
przynajmniej
średniozaawansowanym,
w zakresie wiedzy o
podstawowych kierunkach,
szkołach i koncepcjach w
psychologii,

nie posługuje się
podstawowymi
terminami
używanymi w
psychologii.

posługuje się podstawowymi
terminami używanymi w
psychologii, charakteryzuje
na podstawowym poziomie
prehistorię psychologii,
koncepcje duszy,
psychologię świadomości,
gestalt, strukturalizm,
funkcjonalizm, opisuje
założenia i podstawowe
osiągnięcia kierunku

Prawidłowo, w stopniu
średniozaawansowanym
posługuje się
podstawowymi terminami
używanymi w psychologii,
charakteryzuje prehistorię
psychologii, koncepcje
duszy, psychologię
świadomości, gestalt,
strukturalizm,
funkcjonalizm, opisuje

psychodynamicznego,
behawiorystycznego i
humanistycznego,
psychologii indywidualnej,
poznawczej, polskiej myśli
psychologicznej.

P_W03

P_U01

P_U02

P_K01

założenia i podstawowe
osiągnięcia kierunku
psychodynamicznego,
behawiorystycznego i
humanistycznego,
psychologii indywidualnej,
poznawczej, polskiej myśli
psychologicznej.

świadomości, gestalt,
strukturalizm,
funkcjonalizm, opisuje
założenia i podstawowe
osiągnięcia kierunku
psychodynamicznego,
behawiorystycznego i
humanistycznego,
psychologii indywidualnej,
poznawczej, polskiej myśli
psychologicznej.

potrafi w stopniu
przynajmniej dobrym
dokonywać porównań w
zakresie różnych idei
psychologii i zna ich cechy
charakterystyczne.

ma pogłębioną wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów psychicznych i
zachowań człowieka w
normie i patologii, jest w
stanie dokonywać
porównań w zakresie
różnych idei psychologii.

potrafi w stopniu
podstawowym obserwować,
wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z
zakresu psychologii do opisu
i analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych.

potrafi prawidłowo
obserwować,
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych.

potrafi wnikliwie
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i zachowań
posługując się normami i
regułami w celu
rozwiązywania wybranych
problemów, potrafi
aplikować poznaną wiedzę
w opisie, wyjaśnianiu i
przewidywaniu zachowań
ludzi, dostrzega i rozumie
problemy życia człowieka
poprzez odnoszenie
wiedzy do konkretnych
sytuacji.

nie dokonuje w
stopniu
podstawowym
interpretacji oraz nie
wyjaśnia zjawisk i
mechanizmów
psychologicznych.

dokonuje w stopniu
podstawowym interpretacji
oraz wyjaśnia zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne.

dokonuje w sposób
prawidłowy interpretacji
oraz wyjaśnia zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.

Nie potrafi
współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań

W stopniu dostatecznym
potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii,

W stopniu dobrym potrafi
współdziałać i pracować w
grupie w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii,

nie dokonuje
porównań w zakresie
różnych idei
psychologii i nie zna
cech
charakterystycznych.

nie potrafi w stopniu
podstawowym
obserwować,
wykorzystywać i
integrować wiedzy
teoretycznej z zakresu
psychologii do opisu i
analizowania
przyczyn i przebiegu
procesów
psychicznych.

w stopniu dostatecznym
potrafi, dokonywać
porównań w zakresie
różnych idei psychologii.

dokonuje w stopniu
bardzo dobrym
interpretacji oraz wyjaśnia
zjawiska i mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.
potrafi z zaangażowaniem
współdziałać i pracować w
grupie w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii,
rozwija świadomość
społecznego znaczenia

wiedzy psychologicznej

P_K02

nie rozumie
znaczenia refleksji
psychologicznej dla
praktyki życia
społecznego.

rozumie znaczenie refleksji
psychologicznej dla praktyki
życia społecznego; ma
świadomość znaczenia
dziedzictwa kulturowego i
historycznego.

prawidłowo rozumie
znaczenie refleksji
psychologicznej dla
praktyki życia
społecznego; ma
świadomość znaczenia
dziedzictwa kulturowego i
historycznego dla
psychologicznego
rozumienia jednostki i
społeczności.

ma pogłębioną
świadomość i rozumie
znaczenie refleksji
psychologicznej dla
praktyki życia
społecznego; ma
świadomość znaczenia
dziedzictwa kulturowego i
historycznego dla
psychologicznego
rozumienia jednostki i
społeczności.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

Przygotowanie programu/projektu

20

20

Inne zadania praktyczne

15

35

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin / ECTS

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50 / 2

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Stachowski R., Dobroczyński B. (2010), Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych, w: J. Strelau, D.
Doliński (red.), Psychologia akademicka, tom 1, GWP, Gdańsk, s. 73-136,

Stachowski R. (2010), Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, Scholar,

Schultz D., Schultz E. (2007), Historia współczesnej psychologii, Wyd. UJ, Kraków.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Benjamin, L. (2014). Historia współczesnej psychologii. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN,
Domańska K. (1997). Metafora komputerowa w psychologii poznawczej, [w:] Tyszka T., Materska M. Psychologia i
poznanie. Warszawa: PWN,

Freud Z. (2010). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: ANTYK,

Rosińska Z., Matusewicz Cz. (1998), Kierunki współczesnej psychologii, ich geneza i rozwój, Warszawa, PWN,

Rzepa, T., Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.
Inne materiały dydaktyczne:

P06. Podstawowe umiejętności psychologiczne: integracja i komunikacja
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
P06. Podstawowe umiejętności psychologiczne: Integracja i
komunikacja

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

kierunkowy, podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
I/1
dr M. Kaflik-Pieróg
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

30

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

1

Konsultacje

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

1

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztat

Metody dydaktyczne
Praca w grupach, prezentacje indywidualne, dramy/scenki, feedback.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
Ma wiedzę dotycząca teoretycznych podstaw komunikacji: rozróżnia zasady skutecznej
komunikacji oraz czynniki utrudniające; zna pojęcie, opisuje składowe komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, zna techniki aktywnego słuchania; ma wiedzę na temat zastosowania
zagadnień związanych z komunikacją w różnych obszarach zastosowania psychologii.

K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi skutecznie porozumiewać się, tj. stosować narzędzia komunikacji w relacjach z

K_U02

odbiorcami swoich usług, innymi specjalistami, współpracownikami, identyfikować i
korygować występujące błędy w celu usprawniania procesu komunikacji.

P_K01

P_K02

Kompetencje społeczne:
Jest gotów współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych
działań oraz wchodzić w różne role grupowe.
Dokonuje systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu
komunikacji interpersonalnej, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego w tym obszarze i
dokształcania się.

K_U19

K_K02, K_K08

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw. 1-2
Ćw. 3

Integracja grupy.

Podstawowe zasady skutecznej komunikacji.

Ćw. 4-5

Analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy i odbiorcy.

Ćw. 6-7

Komunikacja werbalna – składowe procesu; mówienie, czyli sposoby budowania
wypowiedzi.

Ćw. 8-9

Analiza błędów popełnianych w procesie komunikacji - werbalne bariery komunikacyjne.

Ćw. 10

Komunikacji niewerbalna - proksemika, paralingwistyka, kinezjetyka, chronemika; znaczenie
komunikatów z poziomu niewerbalnego, komunikacja niewerbalna procesie ekspresji i
identyfikacji emocji.

Ćw. 11-12

Analiza błędów popełnianych w procesie komunikacji - niewerbalne bariery komunikacyjne.

Ćw. 13-14

Proces dostrajania się do rozmówcy z uwzględnieniem obserwowanych sygnałów
niewerbalnych.

Ćw. 15

Podsumowanie zajęć.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01
P_U01
P_K01
P_W01,
P_U01
P_K01, P_K02
P_W01
P_U01
P_K01, P_K02
P_W01
P_U01
P_K01, P_K02
P_W01
P_U01
P_K02
P_W01
P_U01
P_K01, P_K02
P_W01
P_U01
P_K02
P_W01
P_U01
P_K01, P_K02
P_W01
P_U01
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Wiedza:
P_W01

Praca w grupach, prezentacje indywidualne, informacje zwrotne.

Ćw. 1-15

Umiejętności:
P_U01

Praca w grupach, prezentacje indywidualne, informacje zwrotna.

Ćw. 1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca w grupach, prezentacje indywidualne, informacje zwrotne.

Ćw. 1-15

P_K02

Praca w grupach, prezentacje indywidualne, informacje zwrotne.

Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ze względu na formę zajęć – ćwiczenia warsztatowe - efekty kształcenia nie podlegają ocenie w trakcie trwania zajęć.
Prowadzący uczestniczy (moderuje) w zajęciach. Treść (program) warsztatu i sposób jego realizacji wymuszają aktywny
udział w zajęciach jego uczestników. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie listy obecności, dokumentującej
aktywny udział w zajęciach przez cały czas ich trwania.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
30

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

1

1

Udział w konsultacjach

1

1

18

28

50/2

50/2

32/1,3

22/0,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2

50/2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50/2

50/2

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Adler R.B., Rosenfeld L, Proctor F. (2011). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Rebis.

Adams K., Galanes G.J. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: PAN.

Rojewska J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Unus.

P07. Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P07. Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie
praktyczny

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

podstawowy
I/2
Dr D. Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia

20

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, zadania problemowe, dyskusja.
Praca w małych grupach, projekty grupowe, prezentacje w grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

P_W01

Wiedza:
Potrafi umiejscowić psychologię rozwoju człowieka wśród innych dziedzin nauki na
poziomie umożliwiającym współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki.

K_W01

P_W02

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym i
psychicznym.

K_W06

P_W03

Posiada wiedzę w zakresie rozumienia wzajemnych związków między przebiegiem

K_W06

rozwoju a kontekstem kulturowo-społecznym.
P_W04

Ma wiedzę dotyczącą rozumienia prawidłowości rozwoju charakterystycznych dla
kolejnych okresów życia człowieka.

K_W06

P_W05

Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej,
moralnej w cyklu życia człowieka.

K_W06

P_U01

Umiejętności:
Potrafi zidentyfikować nieprawidłowości w rozwoju jednostki w odniesieniu do
znanych koncepcji teoretycznych.

K_U01

P_U02

Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów rozwojowych.

K_U03

P_U03

Potrafi pracować z jednostką, rodziną, grupą.

K_U11

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest gotowy w sposób wieloaspektowy interpretować zjawiska w przebiegu życia
człowieka.

K_K02

P_K02

Jest gotowy pracować zespołowo dla realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Psychologia rozwoju człowieka – definicja, przedmiot i obszar badań.

P_W01

W2

Podstawowe pojęcia psychologii rozwoju człowieka: filogeneza, ontogeneza,
antropogeneza, rozwój, cechy rozwoju, postęp, regres.

P_W02

W3

Periodyzacja rozwoju – ciągłość/nieciągłość rozwoju; pojęcie zmiany rozwojowej

P_W02, P_W04

W4

Koncepcje rozwoju – biologizm, natywizm.

P_W02, P_W04

W5

Koncepcje rozwoju – teoria konwergencji Sterna, teorie 4 czynnikowe Szumana,
Przetacznik-Gierowskiej.

P_W02, P_W04

W6

Zasady i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka: czynnikowe teorie rozwoju,
mechanizmy rozwoju.

P_W02, P_W03

W7

Zasady i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka: kryzysy, okresy krytyczne i
sensytywne w rozwoju.

P_W04

W8

Wybrane koncepcje rozwoju psychicznego - podstawowe założenia teoretyczne, wkład
wybranych koncepcji rozwoju psychicznego do psychologii rozwoju, ograniczenia i
implikacje praktyczne.

P_W04

W9

Piagetowska koncepcja rozwoju człowieka.

P_W03, P_W04

W10

Psychoanalityczne koncepcja rozwoju człowieka Z. Freuda.

P_W03, P_W04

W11

Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju człowieka E. Eriksona.

P_W03, P_W04

W12

Koncepcja zadań rozwojowych wg R. Havighursta.

P_W03, P_W04

W13

Rozwój
poszczególnych
sfer:
– komunikacyjne, rozwój społeczny.

funkcje

poznawcze,

funkcje

werbalno
P_W02, P_W05

W14

Rozwój poszczególnych sfer: funkcjonowanie emocjonalne, rozwój moralny,
osobowość.

W15

Podsumowanie zajęć.

P_W01

Ćwiczenia

Lp.

P_W02, P_W05

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Podstawowe obszary i zadania rozwojowe, osiągnięcia rozwojowe, biologiczne
i psychospołeczne czynniki rozwoju i ryzyka w okresach:

Ćw1-11

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

prenatalnym,
niemowlęcym,
poniemowlęcym,
wczesnego dzieciństwa,
średniego dzieciństwa,
wczesnoszkolnym,
dorastania,
wczesnej dorosłości,
średniej dorosłości
późnej dorosłości,
starości.

P_W04
P_W05
P_U01

Placówki oświatowo-wychowawcze wspierające rozwój dziecka:

Ćw12-14

a.
b.
c.

żłobek
przedszkole
szkoła

i rola psychologa, w każdej z tych placówek.
Ćw15

Podsumowanie zajęć.

P_W03
P_W04
P_K02
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Egzamin testowy.

W1, W15

P_W02

Egzamin testowy.

W2-W6

P_W03

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W9-W12S
Ćw12-Ćw14

P_W04

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W3-W5
W7-W12
Ćw1-Ćw15

P_W05

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W13-W14

P_U01

Umiejętności:
Przygotowanie prezentacji, udział w dyskusji.

Ćw1-11

P_U02

Przygotowanie prezentacji.

Ćw12-14

P_U03

Przygotowanie prezentacji, udział w dyskusji.

Ćw1-14

P_K01

Kompetencje społeczne:
Udział w dyskusji, ocena prezentacji.

Ćw1-14

P_K02

Udział w dyskusji, ocena prezentacji.

Ćw1-11

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01

brak mu wiedzy
dotyczącej
umiejscowienia
psychologii rozwoju
człowieka pośród
innych nauk
humanistycznych.

ma podstawową wiedzę
dotyczącą
umiejscowienia
psychologii rozwoju
człowieka pośród innych
nauk humanistycznych.

ma szczegółową wiedzę na
temat umiejscowienia
psychologii rozwoju
człowieka pośród nauk
humanistycznych.

ma bogatą wiedzę na
temat umiejscowienia
psychologii rozwoju
człowieka pośród nauk
humanistycznych.

P_W02

nie posiada wiedzy na
temat rozwoju
człowieka w cyklu
życia w aspekcie
biologicznym i
psychicznym.

posiada podstawową
wiedzę na temat rozwoju
człowieka w cyklu życia
w aspekcie biologicznym
i psychicznym.

posiada szczegółową wiedzę
na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia w aspekcie
biologicznym i
psychicznym.

posiada bogatą wiedzę
na temat rozwoju
człowieka w cyklu
życia w aspekcie
biologicznym i
psychicznym.

brak mu wiedzy
dotyczącej związków
między przebiegiem
rozwoju a kontekstem
kulturowo-społecznym.

posiada podstawową
wiedzę w zakresie
rozumienia wzajemnych
związków między
przebiegiem rozwoju a
kontekstem kulturowospołecznym.

posiada szczegółową wiedzę
w zakresie rozumienia
wzajemnych związków
między przebiegiem
rozwoju a kontekstem
kulturowo-społecznym.

posiada bogatą wiedzę
w zakresie rozumienia
wzajemnych
związków między
przebiegiem rozwoju a
kontekstem
kulturowospołecznym.

ma rozszerzoną wiedzę
dotyczącą rozumienia
prawidłowości rozwoju
charakterystycznych dla
kolejnych okresów życia
człowieka

ma bogatą wiedzę
dotyczącą rozumienia
prawidłowości
rozwoju
charakterystycznych
dla kolejnych okresów
życia człowieka i
potrafi ją zastosować
w praktycznym
podejściu

wykazuje się szczegółową
wiedzą dotyczącą rozwoju
sfery poznawczej,
emocjonalnej, społecznej,
moralnej w cyklu życia
człowieka.

wykazuje się bogatą
wiedzą dotyczącą
rozwoju sfery
poznawczej,
emocjonalnej,
społecznej, moralnej w
cyklu życia człowieka.

potrafi zidentyfikować
większość nieprawidłowości
w rozwoju jednostki w
odniesieniu do znanych
koncepcji teoretycznych.

potrafi zidentyfikować
zdecydowaną
większość
nieprawidłowości w
rozwoju jednostki w
odniesieniu do
znanych koncepcji
teoretycznych i zrobić
aplikacje do życia

P_W03

P_W04

brak mu wiedzy
dotyczącej rozumienia
prawidłowości rozwoju

ma podstawową wiedzę
dotyczącą rozumienia
prawidłowości rozwoju
charakterystycznych dla
kolejnych okresów życia
człowieka

P_W05

nie posiada wiedzy
dotyczącej rozwoju
sfery poznawczej,
emocjonalnej,
społecznej, moralnej w
cyklu życia człowieka.

wykazuje się
podstawową wiedzą
dotyczącą rozwoju sfery
poznawczej,
emocjonalnej,
społecznej, moralnej w
cyklu życia człowieka.

P_U01

nie umie
zidentyfikować
nieprawidłowości w
rozwoju jednostki w
odniesieniu do znanych
koncepcji
teoretycznych.

potrafi zidentyfikować
niektóre
nieprawidłowości w
rozwoju jednostki w
odniesieniu do znanych
koncepcji teoretycznych.

codziennego..

P_U02

nie potrafi dokonać
procesu obserwacji,
diagnozy oraz
racjonalnie oceniać
przyczyn i przebiegu
procesów
rozwojowych.

potrafi w stopniu
podstawowym
obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów rozwojowych.

potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów rozwojowych.

potrafi wnikliwie
obserwować,
diagnozować i
poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg procesów
rozwojowych oraz
zrobić aplikacje do
życia codziennego.

P_U03

nie posiada
umiejętności pracy z
jednostką, rodziną czy
grupą.

potrafi pracować z
jednostką, rodziną, grupą
w stopniu podstawowym.

potrafi pracować z
jednostką, rodziną, grupą.

potrafi konstruktywnie
i dojrzale pracować z
jednostką, rodziną,
grupą.

P_K01

nie jest gotów
interpretować zjawisk
w przebiegu życia w
sposób
wieloaspektowy.

jest gotów w stopniu
podstawowym
interpretować zjawiska w
przebiegu życia
człowieka w sposób
wieloaspektowy.

jest gotów interpretować
zjawiska w przebiegu życia
człowieka w sposób
wieloaspektowy.

jest gotów wnikliwie
interpretować zjawiska
w przebiegu życia
człowieka w sposób
wieloaspektowy.

nie ma kompetencji do
pracy zespołowej w
celu realizacji działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii.

jest gotów w
podstawowym zakresie
pracować zespołowo dla
realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii.

jest gotów pracować
zespołowo dla realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii.

jest gotów pracować
zespołowo dla
realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii,
inicjuje współpracę.

P_K02

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

50

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie programu/projektu

34

40

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

25

34

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

10

25

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

175 / 7

175 / 7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/3,4

60/ 2,4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Bee, H., Boyd D. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska




Bryant, P., Colman, A., (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Zysk i Ska
Harwas-Napierała, B., Trempała, J., (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia
człowieka. Warszawa: PWN

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M., (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN

Trempała, J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa; PWN.

Vasta, R., Haith, M., Miller S., (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Bee, H., Boyd D. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i Ska
Bryant, P., Colman, A., (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Zysk i Ska
Harwas-Napierała, B., Trempała, J., (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia
człowieka. Warszawa: PWN

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M., (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN

Trempała, J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa; PWN.

Vasta, R., Haith, M., Miller S., (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP
Inne materiały dydaktyczne:

P08. Procesy poznawcze

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P08. Procesy poznawcze
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
I/2
Dr D. Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

n ie st a c j o na r ne
30

Ćwiczenia audytoryjne
45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, zadania problemowe, dyskusja.
Praca w grupach, projekt, eksperyment, dyskusja, prezentacja.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Posiada wiedzę z zakresu dotychczasowego dorobku psychologii poznawczej.

K_W01

P_W02

Ma wiedzę dotyczącą interpretowania rzeczywistości społecznej poprzez pryzmat
procesów poznawczych.

K_W11

P_W03

Wie, jaką rolę odgrywają procesy poznawcze w funkcjonowaniu człowieka.

K_W11

P_W04

Posiada wiedzę dotyczącą zaburzeń pojawiających się w funkcjonowaniu
poszczególnych procesów poznawczych i ich wpływu na życie człowieka.

K_W11

P_W05

Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniach psychologii w biznesie, reklamie,
marketingu i innych dziedzinach.

K_W25

P_U01

Umiejętności:
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje między nimi.

K_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i
dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów
psychicznych i zachowań.
Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki,
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze.
Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować
zadania oraz wspólne cele działania; posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i
kompetencje społeczne oraz komunikacyjne.

K_U02

K_U03

K_U13

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest gotów współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii.

K_K02

P_K02

Jest gotów określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie.

K_K09

P_K03

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej
podejmowanych działaniach empirycznych.

K_K13

oraz

dążenia

do

prawdy

w

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Psychologia procesów poznawczych - rys historyczny zagadnienia.

P_W01, P_K03

W2

Rola funkcji poznawczych w kontekście ewolucyjnym.

P_W01, P_U01

W3

Szerokie i wąskie rozumienie procesów poznawczych.

P_W01, P_W02,
P_U02

W4

Wpływ czynników społecznych na procesy poznawcze.

P_W02, P_W04,
P_U02, P_U03

W5

Składowe procesu spostrzegania - bodziec, receptory, analizatory, próg wrażliwości.

P_W02, P_W04

W6

Czynności spostrzegania. Wpływ czynników osobowościowych i społecznych na
proces percepcji. Teorie percepcji.

P_W02, P_W04,
P_U02, P_U03

W7

Spostrzeganie – psychofizyka, wieloznaczność, zniekształcenia.

W8

Uwaga – kwestie definicyjne, teorie uwagi, zadania uwagi, automatyzmy, odruch
orientacyjny.

W9

Charakterystyka pamięci jako procesu i właściwości. Rodzaje pamięci. Modele
pamięci. Zjawisko zniekształceń pamięci.

P_W02, P_W03,
P_W04, P_W05,
P_U02

W10

Systemy pamięciowe – sensoryczna, krótkotrwała, długotrwała. Typy pamięci –

P_W02, P_W03,
P_U03

P_W02, P_W04,
P_U01
P_W03, P_U02,
P_U03

proceduralna, deklaratywna (semantyczna, epizodyczna).
W11

Inteligencja – kwestie definicyjne, rodzaje inteligencji – kognitywna, werbalna,
emocjonalna, społeczna, twórcza; pomiar inteligencji.

P_W03, P_W05,
P_U02

W12

Teorie inteligencji – czynnikowa, przetwarzania informacji, biologiczna, kontekstu
kulturowego.

P_W02, P_W03,
P_U03

W13

Uczenie się jako czynność i jako proces. Etapy uczenia się. Rodzaje uczenia się.

P_W02, P_W04,
P_U01

W14

Psychologia procesu uczenia się. Prawa uczenia się Kolba.

P_W03, P_W04,
P_W05, P_U03

W15

Podsumowanie zajęć.

P_W01, P_W04
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Lp.

Ćwiczenia

Ćw.1-2

Spostrzeganie: interpretacja przekazów sensorycznych. Teorie rozpoznawania
obrazów. Rola systemu wzrokowego i słuchowego w spostrzeganiu

Ćw.3-4

Pojęcie i rodzaje pamięci. Fazy procesu pamięciowego. Teorie zapominania.
Wiarygodność pamięci.

Ćw.5-6

Pojęcie, rodzaje i cechy uwagi. Funkcje uwagi w procesie przetwarzania informacji.

Ćw.7-8

Kształtowanie umiejętności uczenia się. Mnemotechniki. Warunkowanie klasyczne vs.
warunkowanie instrumentalne.

P_W02, P_W04
P_U03, P_K02

Ćw.9-10

Pojęcie wyobraźni. Związki wyobraźni ze stylami poznawczymi. Wyobraźnia a
twórczość. Prezentacja wybranych metod badań.

P_W03, P_U02

Ćw.11

Rola myślenia w procesie rozwiązywania problemów. Myślenie dywergencyjne i
konwergencyjne. Fazy procesu rozwiązywania problemów.

P_W02, P_W04
P_W05, P_U02,

Ćw.12

Style poznawcze. Wyobrażeniowy i pojęciowy styl poznawczy.

P_W02, P_U03,
P_K01, P_K03

Praktyczne zastosowanie procesów poznawczych.

P_W05, P_U04,
P_K03

Ćw.13-15

P_W03, P_U01,
P_K02
P_W03, P_U01
P_K01
P_W02, P_W04
P_U03, P_K03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Wiedza:
P_W01

Egzamin testowy.

W 1-3, 15,

P_W02

Egzamin testowy.

W 3-7, 9-10, 12-13,
Ćw. 5-8, 11-12

P_W03

Egzamin testowy.

W 8-12, 14, Ćw.1-4,
9-10

P_W04

Egzamin testowy.

W 4-7, 9, 13-14,
Ćw.5-8, 11

P_W05

Egzamin testowy.

W9, 11, 14,
Ćw.11, 13-15
Umiejętności:

P_U01

Prezentacja.

W 2, 7, 13, 15
Ćw.1-4

P_U02

Prezentacja.

W 3-7, 9-10, 12-13
Ćw.9-11

P_U03

Prezentacja.

W 4-6, 8 10, 12, 14
Ćw.7-9,12

P_U04

Projekt eksperymentu.

Ćw.13-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja.

Ćw.3-4, 12

P_K02

Obserwacja.

Ćw.1-2, 7-8

P_K03

Obserwacja.

W1
Ćw.13-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie zna podstawowych
pojęć z zakresu
dotychczasowych badań
w obrębie psychologii
procesów poznawczych.

zna podstawowe pojęcia z
zakresu dotychczasowych
badań w obrębie
psychologii procesów
poznawczych.

zna pojęcia z zakresu
dotychczasowych badań w
obrębie psychologii
procesów poznawczych na
poziomie zaawansowanym.

zna wyczerpująco
pojęcia z zakresu
dotychczasowych
badań w obrębie
psychologii procesów
poznawczych.

ma wiedzę dotyczącą
interpretowania
rzeczywistości społecznej
poprzez pryzmat procesów
poznawczych na poziomie
zaawansowanym.

ma wiedzę dotyczącą
interpretowania
rzeczywistości
społecznej poprzez
pryzmat procesów
poznawczych na
poziomie bardzo
zaawansowanym i
potrafi odnieść do
zastosowań
praktycznych.

posiada wiedzę na temat roli
procesów poznawczych w
funkcjonowaniu człowieka.

posiada rozszerzoną
wiedzę na temat roli
procesów
poznawczych w
funkcjonowaniu
człowieka.

P_W02

P_W03

nie posiada wiedzy
dotyczącej
interpretowania
rzeczywistości społecznej
przez pryzmat procesów
poznawczych.

nie zna roli procesów
poznawczych w życiu
człowieka.

ma podstawową wiedzę
dotyczącą interpretowania
rzeczywistości społecznej
poprzez pryzmat procesów
poznawczych.

orientuje się w roli
procesów poznawczych w
życiu człowieka.

P_W04

nie ma wiedzy na temat
podstawowych zaburzeń
pojawiających się w
funkcjonowaniu
poszczególnych
procesów poznawczych.

umie wymienić
podstawowe zaburzenia
pojawiające się w
funkcjonowaniu
poszczególnych procesów
poznawczych.

umie wymienić zaburzenia
pojawiające się w
funkcjonowaniu
poszczególnych procesów
poznawczych oraz określić
ich wpływ na życie
człowieka.

umie wymienić
zaburzenia w zakresie
funkcjonowania
poszczególnych
procesów
poznawczych oraz
określić ich wpływ na
życie człowieka wraz z
zaproponowaniem
działań
terapeutycznych.

P_W05

nie zna sposobów
praktycznego

wie o możliwościach
praktycznego zastosowania

ma szczegółową wiedzę o
praktycznym zastosowaniu

ma poszerzoną wiedzę
o praktycznym

psychologii procesów
poznawczych.

psychologii procesów
poznawczych.

zastosowaniu
psychologii procesów
poznawczych ze
szczególnym
uwzględnieniem takich
dziedzin, jak reklama,
biznes czy marketing.

P_U01

nie potrafi
wymienienićani
zinterpretować
mechanizmów
psychologicznych,
psychospołecznych i
psychopatologicznych.

umie wymienić i
zinterpretować
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne i
psychopatologiczne.

potrafi interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.

potrafi trafnie
interpretować oraz
wnikliwie wyjaśniać
zjawiska i mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
oraz wzajemne relacje
między nimi.

P_U02

nie umie wykorzystywać
i zintegrować wiedzy
teoretycznej z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań.

potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i zachowań
w stopniu podstawowym.

potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i zachowań.

potrafi wykorzystywać
i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn
i przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań w stopniu
zaawansowanym.

potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów.

potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem ludzkiej
psychiki, formułować
własne opinie na ten temat.

potrafi obserwować,
diagnozować i
poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg procesów i
zjawisk związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej psychiki,
formułować własne
opinie na ten temat
oraz stawiać hipotezy
badawcze.

potrafi pracować w zespole
praktyków i badaczy; umie
wyznaczać oraz przyjmować
zadania oraz wspólne cele
działania; posiada
podstawowe umiejętności
organizacyjne i kompetencje
społeczne oraz
komunikacyjne.

potrafi pracować w
zespole praktyków i
badaczy; umie
wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
pogłębione umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

jest gotów współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii.

jest gotów
konstruktywnie i dla
dobra klienta
współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań

zastosowania psychologii
procesów poznawczych.

P_U03

nie posiada umiejętności
diagnozowania i
poddawania racjonalnej
ocenie przyczyn i
przebiegu procesów.

P_U04

nie posiada umiejętności
współpracy z innymi
specjalistami.

jest w stanie nawiązać
kontakt z innymi
specjalistami. umie
wyznaczać oraz
przyjmować zadania oraz
wspólne cele działania.

P_K01

nie jest gotów
współdziałać i pracować
w grupie w celu realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii.

jest gotóww ograniczonym
zakresie współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii.

profesjonalnych w
zakresie psychologii.

P_K02

nie posiada kompetencji
oceny priorytetów
służących realizacji
określonego przez siebie
lub innych zadania.

jest gotów w stopniu
podstawowym określić
priorytety służące
realizacji określonego
przez siebie lub innych
zadania.

P_K03

nie wykazuje
zainteresowania i
postawy ciekawości
badawczej, nie
podejmuje działań
empirycznych.

wykazuje umiarkowaną
postawę ciekawości
poznawczej oraz dążenia
do prawdy
w podejmowanych
działaniach empirycznych.

jest gotów odpowiednio
określić priorytety służące
realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania.

jest gotów
odpowiednio określić
priorytety służące
realizacji określonego
przez siebie lub innych
zadania oraz
rozplanować pracę
indywidualną i w
grupie.

kształtuje postawę
ciekawości poznawczej oraz
dążenia do prawdy
w podejmowanych
działaniach empirycznych.

cechuje się wysoce
rozwiniętą postawą
ciekawości
poznawczej oraz
dążenia do prawdy
w podejmowanych
działaniach
empirycznych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

75

50

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

80

105

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

175/7

175/7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

85/ 3,4

60/ 2,4

Udział w zajęciach
konwersatoria, seminaria)

dydaktycznych

(wykłady,

ćwiczenia,

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:






Falkowski A., Maruszewski T., Nęcka E., Rozdz. 6. Procesy poznawcze. (2008). [W]: J. Strelau, D. Doliński (red.).
Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1. Gdańsk: GWP
Lindsay P. H., Norman D.A., (1991). Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: PWN.
Maruszewski T., (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP, rozdz. 1, 7, 8, 9, 10.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006), Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
Strelau J. (2015), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP

Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Chlewiński Z. (2007) (red.)., Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: GWP.
Falkowski A. (2006). Decyzja, analogia i wiedza: podejście konstruktywistyczne.[W]: Z. Falkowski A., Tyszka T.,
Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP
Kolańczyk A. (2004). Serce w rozumie, Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu. Gdańsk: GWP
Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP
Tyszka T. (2000). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP, rozdz. 2; 13.

Inne materiały dydaktyczne:


P09. Emocje i motywacja
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

P09. Emocje i motywacja
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
I/2
dr Jolanta Chanduszko-Salska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St ud ia

st acj o na r ne
Wykład

St ud ia

Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

n ie st acj o nar n e
30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony w oparciu o metody audiowizualne.
Praca w grupach, zadania problemowe,
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka
oraz metod ich pomiaru, definiuje pojęcia i posługuje się terminologią z zakresu
informacyjno-regulacyjnej funkcji emocji, objaśnia wybrane zagadnienia dotyczące
dynamiki procesów emocjonalnych oraz zaburzeń w zakresie rozpoznawania i
wykorzystywania informacyjnej roli emocji, opisuje procesy związane z możliwością

K_W12

kontroli emocji i potrafi je wytłumaczyć.

P_W02

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań,
identyfikuje i charakteryzuje zagadnienia natury teoretycznej i praktycznej, charakteryzuje
mechanizmy motywacji i objaśnia ich teoretyczne zaplecze, rozpoznaje i tłumaczy czynniki
utrudniające i ułatwiające przebieg procesów motywacyjnych podczas działania.

K_W03

Umiejętności:

P_U01

P_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów psychicznych i
zachowań posługując się normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów,
wykorzystuje zdobytą wiedzę do planowania i skutecznego realizowania podjętych działań,
stosując mechanizmy motywacyjne aktywnie i trwale podtrzymuje realizację obranych
celów, postępuje w sposób mający na uwadze regulacyjną rolę emocji oraz wdraża działania
ukierunkowane na rozwijanie zdolności ich kontroli.
Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, formułować własne
opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze, przyjmuje aktywną postawę wobec
rozwijania świadomości funkcjonowania mechanizmów emocji, jest otwarty na nowe
doświadczenia i metody związane z rozpoznawaniem i kontrolowaniem swej
emocjonalności, przyjmuje postawę refleksyjną wobec doświadczeń i pracy z własną sferą
emocjonalności i towarzyszących jej mechanizmów.

K_U02

K_U03

Kompetencje społeczne:

P_K01

Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego; potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób, kreatywnie rozwija działania umożliwiające
mu sprawowanie kontroli nad emocjami, w świadomy i krytyczny sposób weryfikuje
własne postawy i zachowania i bierze pod uwagę także ich aspekt etyczny.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady:

W1

Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Czym jest emocja. Interakcja mechanizmów
biologicznych, psychologicznych i społecznych w powstawaniu emocji.

W2

Poznawcze mechanizmy wzbudzania emocji. Rola oceny poznawczej /R. Lazarus/ we
wzbudzaniu emocji. Podejście integracyjne C. Izarda- cztery systemy aktywacji emocji.

W3

Wymiary (znak, intensywność, treść ) i klasyfikacje procesów emocjonalnych (nastrój afekt,
stan afektywny).

W4

W5

W6

Wybrane teorie emocji : teoria Jamesa-Langego, Cannona –Barda, aktywacyjne teorie
emocji, dwuczynnikowa teoria Schachtera i Singera; Funkcjonalna koncepcja emocji wg N.
Frijdy; właściwości regulacyjne, prawa.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01,
P_W03
P_W05,
P_W06,
P_W01,
P_W03
P_W05,
P_W06,
P_W01,
P_W03
P_W05,
P_W06,
P_W01,
P_W03
P_W05,
P_W06,

Rola emocji. Wpływ emocji na procesy poznawcze i działanie. Rola ekspresji emocji w
procesie komunikacji. Kulturowe uwarunkowania przekazu emocjonalnego.

P_W05,
P_W06,
P_W03

Mechanizmy regulacji emocji, dystraktory Podmiotowe i poza podmiotowe mechanizmy
regulacji emocji. Konsekwencje somatyczne i interpersonalne hamowania ekspresji emocji.

P_W01,
P_W03

Aleksytymia jako deficyt emocjonalny; istota syndromu, przejawy i konsekwencje.
Koncepcje wyjaśniające źródła aleksytymii. Wtórna aleksytymia jako mechanizm radzenia
sobie z doświadczeniami traumatycznymi.

P_W05,
P_W06,
P_U02, P_U05,
P_U01
P_W05,
P_W06,
P_W03

W7

Inteligencja emocjonalna i jej rola w funkcjonowaniu jednostki.

W8

Jakościowa analiza emocji. Złożona dynamika przebiegu emocji na przykładzie miłości.

P_W01,
P_W03

W9

Emocje świadomego Ja (poczucie winy, duma, wstyd, pycha).

P_W05,
P_W06,
P_W03

W10

W11

Motywacja – wprowadzenie w tematykę zagadnienia. Motywacja jako czynnik pobudzający
organizm do działania, wyboru kierunku i gotowości do reakcji. Motywacja w ujęciu
psychodynamicznym, behawiorystycznym, w ujęciu psychologii humanistycznej,
poznawczym.
Wybrane koncepcje motywacyjne: koncepcja Berlyne’a, konflikt motywacyjny w ujęciu
Millera.
Koncepcja dysonansu poznawczego Festingera.

W12

W13

W14

W15

Lp.

Mechanizmy uruchamiające proces motywacyjny.
Procesy afektywne: pobudzenie
emocjonalne jako determinanta poziomu aktywacji, informacja i generator programu
działania. Procesy poznawcze jako mechanizm motywacyjny.
Motywacja w przebiegu zachowania. Uruchomienie działania- komponent wartości,
możliwości i afektu. Podtrzymanie działania- czynniki sprzyjające utrzymaniu aktywności i
realizacji zamiaru. Koncepcja silnej woli w ujęciu Kuhla /intencja, zamiar, orientacja na stan
i działanie/. Zaniechanie działania.

Rola struktury Ja w inicjowaniu procesu motywacyjnego. Motywacja osiągnięć.

Inni ludzie w procesach motywacyjnych: facylitacja społeczna, rywalizacja, kooperacja,
manipulacja.

Ćwiczenia:

P_W05,
P_W06,
P_W03
P_W05,
P_W06,
P_W03

P_W05,
P_W06,
P_W03
P_W05,
P_W06,
P_W03
P_U02, P_U05,
P_U01
P_K01, P_K06,
P_W05,
P_W06,
P_W03
P_U03
P_W05,
P_W06,
P_W03
P_U03
P_K01, P_K06,
Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw.1-2

Psychologiczne i biologiczne podłoże mechanizmów wzbudzania emocji. Znaczenie
systemów: neuronalnego, sensomotorycznego, motywacyjnego i poznawczego w aktywacji
emocji. Rola świadomości w procesie wzbudzania emocji.

P_W01,
P_W03 P_W05,
P_W06,

Ćw.3-4

Emocje podstawowe i pochodne. Problem powstawania emocji pochodnych. Ekspresja i
identyfikacja emocji. Mimiczna ekspresja emocji. Kulturowe aspekty ekspresji emocji.

P_W05, P_W06,
P_W03

Ćw.5

Kontrola emocjonalna – formy, funkcje i konsekwencje.Emocje i poznanie – wzajemne
zależności.

Ćw.6

Automatyczna regulacja przebiegu emocji i podmiotowa samokontrola emocji. Strategie

P_W01,
P_W03 P_W05,
P_W06,
P_U02, P_U05,
P_U01
P_W01,
P_W03 P_W05,

poprawiania nastroju.
Ćw.7-9
Ćw.10-11

P_W06,

Wybrane techniki diagnostyczne służące badaniu emocji. Emocje jako cecha i stan.
Badania nad inteligencją emocjonalną.Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE.

Ćw.12

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Czynniki osłabiające motywację wewnętrzną.
Rozwojowe i kulturowe aspekty motywacji osiągnięć. Motywacja osiągnięć w praktyce.

Ćw.13

Metody badania motywacji w praktyce psychologicznej.

Ćw.14-15

Motywacje związane z obrazem własnej osoby. Motywacje samoaktualizacji i samorozwoju.
Motywacja oparta na przywracaniu i zaburzaniu istniejącej równowagi, motywacje:
zadaniowa, symultaniczne i hierarchiczne. Konflikty motywacyjne.

P_W05, P_W06,
P_W03
P_W01,
P_W03 P_W05,
P_W06,
P_W01,
P_W03 P_W05,
P_W06,
P_U02, P_U05,
P_U01
P_W01,
P_W03 P_W05,
P_W06,
P_U02, P_U05,
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Egzamin pisemny (pytania testowe i otwarte dotyczące treści wykładów i literatury
podstawowej).

W1-15

P_W02

Egzamin pisemny (pytania testowe i otwarte dotyczące treści wykładów i literatury
podstawowej).

W1-15

P_U01

Umiejętności:
Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Udział w dyskusji, praca w grupach, ćwiczenia
pisemne.

W6,
Ćw.1-15

P_U02

Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Udział w dyskusji, praca w grupach, praktyczne
zapoznanie się z narzędziami pomiaru emocji i motywacji.

W6,11-13
Ćw.1-15

P_K01

Kompetencje społeczne:
Zadania problemowe, praca w grupach, zadania z kontrolą efektów.

Ćw.11-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma podstawowej
wiedzy na temat procesów
emocjonalnomotywacyjnych człowieka
oraz metod ich pomiaru,
nie zna definicji i nie umie
opisać procesów
związanych z możliwością
kontroli emocji.

ma podstawową
wiedzę na temat
procesów
emocjonalnomotywacyjnych
człowieka oraz metod
ich pomiaru, definiuje
i opisuje procesy
związane z
możliwością kontroli
emocji i potrafi je
wytłumaczyć.

ma uporządkowaną
wiedzę na temat
procesów
emocjonalnomotywacyjnych
człowieka oraz metod
ich pomiaru,
definiuje i opisuje
procesy związane z
możliwością kontroli
emocji i potrafi je
wytłumaczyć.

ma pogłębioną wiedzę na
temat procesów emocjonalnomotywacyjnych człowieka
oraz metod ich pomiaru,
definiuje i opisuje procesy
związane z możliwością
kontroli emocji i potrafi je
wytłumaczyć.

zna na poziomie
podstawowym
terminologię używaną
w psychologii emocji,
charakteryzuje
mechanizmy
motywacji i objaśnia
ich teoretyczne
zaplecze, rozpoznaje i
tłumaczy czynniki
utrudniające i
ułatwiające przebieg
procesów
motywacyjnych
podczas działania.

zna w stopniu
dobrym
rozszerzonym
terminologię
używaną w
psychologii emocji,
charakteryzuje
mechanizmy
motywacji i objaśnia
ich teoretyczne
zaplecze, rozpoznaje
i tłumaczy czynniki
utrudniające i
ułatwiające przebieg
procesów
motywacyjnych
podczas działania.

zna na poziomie
rozszerzonym terminologię
używaną w psychologii
emocji, charakteryzuje
mechanizmy motywacji i
objaśnia ich teoretyczne
zaplecze, rozpoznaje i
tłumaczy czynniki
utrudniające i ułatwiające
przebieg procesów
motywacyjnych podczas
działania.

umie na poziomie
podstawowym
wykorzystywać
wiedzę teoretyczną z
zakresu psychologii
emocji i motywacji,
wykorzystuje zdobytą
wiedzę do planowania i
realizowania podjętych
działań

umie wykorzystywać
i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii emocji i
motywacji,
wykorzystuje zdobytą
wiedzę do
planowania i
skutecznego
realizowania
podjętych działań,
postępuje w sposób
mający na uwadze
regulacyjną rolę
emocji

potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii, wykorzystuje
zdobytą wiedzę do
planowania i skutecznego
realizowania podjętych
działań, stosując mechanizmy
motywacyjne aktywnie i
trwale podtrzymuje realizację
obranych celów, postępuje w
sposób mający na uwadze
regulacyjną rolę emocji oraz
wdraża działania
ukierunkowane na rozwijanie
zdolności ich kontroli.

P_U02

nie potrafi diagnozować i
poddawać ocenie przyczyn
i przebiegu zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem ludzkiej
psychiki, nie umie
formułować własnych
opinii na ten temat.

umie diagnozować i
poddawać ocenie
przyczyny i przebieg
zjawisk związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej psychiki,
formułować własne
opinie na ten temat,
rozwija świadomość
funkcjonowania
mechanizmów pracy z
własną sferą
emocjonalności.

potrafi diagnozować i
poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej psychiki,
formułować własne
opinie na ten temat,
przyjmuje aktywną
postawę wobec
rozwijania
świadomości
funkcjonowania
mechanizmów pracy
z własną sferą
emocjonalności.

potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem ludzkiej
psychiki, formułować własne
opinie na ten temat oraz
stawiać hipotezy badawcze,
przyjmuje aktywną postawę
wobec rozwijania
świadomości funkcjonowania
mechanizmów, przyjmuje
postawę refleksyjną wobec
doświadczeń i pracy z własną
sferą emocjonalności i
towarzyszących jej
mechanizmów.

P_K01

nie umie w stopniu
podstawowym dokonać
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, nie potrafi w
krytyczny sposób
weryfikować własnych
postaw i zachowania.

dokonuje w stopniu
podstawowym
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, potrafi
organizować proces
uczenia się innych
osób, w krytyczny
sposób weryfikuje
własne postawy i

dokonuje samooceny
własnych
kompetencji, wiedzy
i umiejętności, potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych
osób, rozwija
działania
umożliwiające mu

dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; kreatywnie
rozwija działania
umożliwiające mu
sprawowanie kontroli nad

P_W02

P_U01

nie zna na poziomie
podstawowym
terminologii używanej w
psychologii emocji, nie
umie charakteryzować
mechanizmów motywacji i
nie objaśnia ich.

nie umie na poziomie
podstawowym
wykorzystywać wiedzy
teoretycznej z zakresu
psychologii emocji i
motywacji

zachowania.

sprawowanie kontroli
nad emocjami, w
krytyczny sposób
weryfikuje własne
postawy i
zachowania.

emocjami, w świadomy i
krytyczny sposób weryfikuje
własne postawy i zachowania
i bierze pod uwagę także ich
aspekt etyczny.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
50

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

80

105

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

175/7

175/7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

60/ 2,4

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Ekman P., Davidson R.J. (red.),(1999), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP,,
Maruszewski T., Doliński D. Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2010). Emocje i motywacja [W]: J. Strelau,
D.Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T1, Wyd. GWP, Gdańsk,

Lewis M., Haviland-Jones J.M., (2005),Psychologia emocji, Wyd. GWP, Gdańsk.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji. Wyd. GWP, Gdańsk,

Goleman D., (1997), Inteligencja emocjonalna. Wyd. Media Rodzina of Poznań, Poznań,

Golińska L. (2002), Emocje – przyjaciel czy wróg, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:


wybrane narzędzia pomiaru emocji i motywacji.

P10. Podstawowe umiejętności psychologiczne: Rozwiązywanie konfliktów
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P.10 Podstawowe umiejętności psychologiczne: Rozwiązywanie konfliktów

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
I/2
dr M. Klimka-Kołysko

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

30

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

1

Konsultacje

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

1

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia warsztatowe:

Metody dydaktyczne
Analiza przypadków, gry symulacyjne, autodiagnoza, prezentacja, dyskusja moderowana,
praca w grupach

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

P_W01

Wiedza:
Zna teoretyczne uwarunkowania zjawiska konfliktu – poziomy konfliktu i definicje pojęcia,
składowe procesu, dynamika zjawiska.

P_W02

Określa pułapki myślenia, m.in.: mechanizm źdźbła i belki, podwójne normy, lustrzane
odbicie, biegunowe myślenie. Mechanizm samosprawdzającego się proroctwa.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W05
K_W05

P_W03

Identyfikuje pozorne rozwiązania sytuacji konfliktowych m.in. na przykładzie ignorowania,
odwlekania, deprecjonowania.

K_W05

P_W04

Opisuje wizerunek profesjonalnego negocjatora pod względem wiedzy, umiejętności,
postawy, wartości.

K_W05

P_W05

Zna neutralne narzędzia w komunikacji interpersonalnej.

K_W05

P_W06

Wyjaśnia zasady negocjacji twardych - opartych na walce.

K_W05

P_W07

Podaje przykłady możliwości zastosowania negocjacji harvardzkiej, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad negocjacji rzeczowych.

K_W05

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Umiejętności:
Diagnozuje style reagowania w sytuacji konfliktowej. Poddaje analizie wady, zalety i
możliwe zastosowanie stylu współpracującego, konfrontacyjnego, dostosowującego,
unikającego, opartego na kompromisie oraz wykorzystującego trzecią siłę.
Stosuje wybrane techniki wspomagające efektywne rozwiązywanie konfliktów: „partycypacja
w podejmowaniu decyzji”, „technika przeciwnych reakcji”, „wymiana wizerunków”, „burza
mózgów”, „postaw się w jego sytuacji”.
Planuje interwencję osób neutralnych w sytuacje konfliktowe na przykładzie mediacji,
arbitrażu, moderacji, admonicji, koncyliacji.
Stosuje negocjacje jako metodę rozwiązywania sytuacji konfliktowej, w zróżnicowaniu na
negocjacje miękkie, twarde i rzeczowe (oparte na współpracy), mając świadomość jakie są
możliwości a jakie ograniczenia poszczególnych stylów.

K_U11

K_U11

K_U11

K_U12

P_U05

Stosuje zasady efektywnej komunikacji pozawerbalnej i słownej w procesie negocjacyjnym.

K_U12

P_U06

Stosuje działania mające na celu niwelowanie barier komunikacyjnych utrudniających proces
porozumienia.

K_U12

P_U07

Potrafi zastosować techniki psychomanipulacyjne oraz strategie obrony przed manipulacją w
procesie negocjacyjnym.

K_U12

P_K01

Kompetencje społeczne:
Reprezentuje postawę autorefleksejną w kontekście własnych stylów reagowania.

K_K11

P_K02

Reprezentuje postawę asertywną w procesie negocjacyjnym.

K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zajęcia specjalizacyjne:warsztat

Lp.



Dzień 1






Zjawisko konfliktu – poziomy konfliktu i definicje pojęcia, składowe procesu,
dynamika zjawiska;
Style reagowania w sytuacji konfliktowej. Wady, zalety i możliwe zastosowanie stylu
współpracującego, konfrontacyjnego, dostosowującego, unikającego, opartego na
kompromisie oraz wykorzystującego trzecią siłę. Autodiagnoza własnych stylów
reagowania;
Psychologiczne pułapki konfliktu. Identyfikacja pułapek myślenia, m.in.: mechanizm
źdźbła i belki, podwójne normy, lustrzane odbicie, biegunowe myślenie. Opisuje
mechanizm samosprawdzającego się proroctwa;
Pozorne rozwiązania sytuacji konfliktowych m.in. na przykładzie ignorowania,
odwlekania, deprecjonowania;
Wybrane techniki wspomagające efektywne rozwiązywanie konfliktów:
„partycypacja w podejmowaniu decyzji”, „technika przeciwnych reakcji”, „wymiana

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

wizerunków”, „burza mózgów”, „postaw się w jego sytuacji”;




Interwencja osób neutralnych w sytuacje konfliktowe na przykładzie mediacji,
arbitrażu, moderacji, admonicji, koncyliacji;
Negocjacje jako metoda rozwiązywania sytuacji konfliktowej. Zróżnicowanie
negocjacji miękkich, twardych i rzeczowych (opartych na współpracy). Możliwości i
ograniczenia;
Negocjator – wiedza, umiejętności, postawa, wartości;
Rola komunikacji pozawerbalnej w procesie negocjacyjnym. Komunikacja słowna w
procesie negocjacyjnym;
Bariery komunikacyjne utrudniające proces porozumienia.







Neutralne narzędzia w komunikacji interpersonalnej;
Asertywność w procesie negocjacyjnym;
Negocjacje twarde - oparte na walce;
Techniki psychomanipulacyjne w procesie negocjacyjnym;
Negocjacje harvardzkie. Zasady negocjacji rzeczowych. Zastosowanie w praktyce.


Dzień 2

Dzień 3




P_W04, P_U03,
P_U04, P_U05,
P_U06

P_W05, P_W06,
P_W07, P_U07,
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07

P_U01
P_U02

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
Umiejętności:
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć .
Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

P_U03

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

P_U04

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

P_U05

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

P_U06

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

P_U07

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt
Warsztat
(Dzień 1)
Warsztat
(Dzień 1)
Warsztat
(Dzień 1)
Warsztat
(Dzień 2)
Warsztat
(Dzień 3)
Warsztat
(Dzień 3)
Warsztat
(Dzień 3)
Warsztat
(Dzień 1)
Warsztat
(Dzień 1)
Warsztat
(Dzień 2)
Warsztat
(Dzień 2)
Warsztat
(Dzień 2)
Warsztat
(Dzień 2)
Warsztat
(Dzień 3)

Kompetencje społeczne:
P_K01

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

Warsztat
(Dzień 1)

P_K02

Warsztat
(Dzień 3)

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie
Student zna i rozumie/potrafi/jest gotów:

Efekty
kształcenia

zna teoretyczne uwarunkowania zjawiska konfliktu –
poziomy konfliktu i definicje pojęcia, składowe procesu,
dynamika zjawiska.

P_W01

określa pułapki myślenia, m.in.: mechanizm źdźbła i
belki, podwójne normy, lustrzane odbicie, biegunowe
myślenie. mechanizm samosprawdzającego się
proroctwa.

P_W02

identyfikuje pozorne rozwiązania sytuacji konfliktowych,
m.in. na przykładzie ignorowania, odwlekania,
deprecjonowania.

P_W03

P_W04

opisuje wizerunek profesjonalnego negocjatora pod
względem wiedzy, umiejętności, postawy, wartości.

P_W05

zna neutralne narzędzia w komunikacji interpersonalnej.

P_W06

wyjaśnia zasady negocjacji twardych - opartych na
walce.

P_W07

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Konstrukcja tego warsztatu i założenia zajęć
warsztatowych (stałe rundki, biofeedback) nie
pozwalają na ocenianie aktywności uczestników,
ponieważ uczestniczący w warsztacie studenci
zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne dzięki informacją od innych uczestników.

podaje przykłady możliwości zastosowania negocjacji
harvardzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
negocjacji rzeczowych.
diagnozuje style reagowania w sytuacji konfliktowej.
Poddaje analizie wady, zalety i możliwe zastosowanie
stylu współpracującego, konfrontacyjnego,
dostosowującego, unikającego, opartego na kompromisie
oraz wykorzystującego trzecią siłę.
stosuje wybrane techniki wspomagające efektywne
rozwiązywanie konfliktów: „partycypacja w
podejmowaniu decyzji”, „technika przeciwnych reakcji”,
„wymiana wizerunków”, „burza mózgów”, „postaw się
w jego sytuacji”.
planuje interwencję osób neutralnych w sytuacje
konfliktowe na przykładzie mediacji, arbitrażu,
moderacji, admonicji, koncyliacji.
stosuje negocjacje jako metoda rozwiązywania sytuacji
konfliktowej, w zróżnicowaniu na negocjacje miękkie,
twarde i rzeczowe (opartych na współpracy) mając
świadomość jakie są możliwości a jakie ograniczenia
poszczególnych stylów.

P_U05

stosuje zasady efektywnej komunikacji pozawerbalnej i
słownej w procesie negocjacyjnym.

P_U06

stosuje działania mające na celu niwelowanie barier
komunikacyjnych utrudniających proces porozumienia.

P_U07

potrafi zastosować techniki psychomanipulacyjne oraz
strategie obrony przed manipulacją w procesie

negocjacyjnym.
P_K01

reprezentuje postawę autorefleksejnąj w kontekście
własnych stylów reagowania.

P_K02

reprezentuje postawę asertywną w procesie
negocjacyjnym.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

30

20

Egzamin/zaliczenie

1

1

Udział w konsultacjach

1

1

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

13

23

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

75/3

75/3

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

32/ 1,3

22/ 0,9

50/2

50/ 2

75/ 3

75/ 3

Przygotowanie projektu/programu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Chełpa S., Witkowski T. (2004). Psychologia konfliktu. Warszawa: Wydawnictwo: Jacek Santorski,

McKay M., Davis M., Fanning P. (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP,

Fisher R., Ury W., Patton B. (2009), Dochodząc do tak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Literatura uzupełniająca:

Król-Fijewska M. (2009). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: WAB,

Nierenberg G. (2004) . Sztuka negocjacji. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka,

Stewart J. (2002). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, Warszawa: PWN,

Ury W. (2007) Odchodząc od nie. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne.
Inne materiały dydaktyczne:

P11. Metody statystyczne w psychologii
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P11. Metody statystyczne w psychologii
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
II/ 3

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Joanna Trębska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Zrozumienie treści przedmiotu wymaga od studenta podstawowych
wiadomości z matematyki (umiejętności odczytywania i przekształcania
wzorów) oraz wiedzy podstawowej z zakresu rachunku prawdopodobieństwa
na poziomie szkoły średniej, a także technologii informacyjnych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

20

Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład audytoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, elementy
dyskusji.
Ćwiczenia w Pracowni komputerowej. Rozwiązywanie zadań problemowych.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada podstawową wiedzę na temat stosowania ilościowych metod statystycznych w

K_W17, K_W18

badaniach naukowych.
P_W02

Posiada wiedzę na temat statystycznych badań empirycznych oraz projektów
badawczych mających na celu poznanie struktury zbiorowości.

K_W17, K_W18

P_W03

Posiada wiedzę na temat statystycznych badań empirycznych oraz projektów
badawczych mających na celu ocenę współzależności między cechami.

K_W17, K_W18

P_W04

Posiada wiedzę na temat zasad wnioskowania statystycznego o populacji generalnej na
podstawie badań częściowych.

K_W17

P_U01

Umiejętności:
Potrafi zastosować w praktyce terminy i kategorie statystyczne do wyjaśnienia
prawidłowości występujących w rzeczywistości związanej z praktyką pracy
psychologa w różnych sferach działań.

K_U16

P_U02

Umie pozyskiwać, prezentować i analizować dane statystyczne z wykorzystaniem
technologii ICT.

K_U16

P_U03

Potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować badanie statystyczne w oparciu o
ilościowe metody badań statystycznych.

K_U16

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest gotów aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów badawczych pracując w
zróżnicowanych zespołach zadaniowych.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

Wykład:
Przedmiot, zadania i organizacja statystyki. Korzyści wynikające ze stosowania
statystycznych metod opisu i badania zjawisk masowych. Podstawowe pojęcia i
definicje: zbiorowość, jednostka i cecha statystyczna; rodzaje badań statystycznych
(klasyfikacja, badania pełne, częściowe, szacunki). Skale pomiarowe wg Stevensa.
Etapy badania statystycznego.
Sposoby doboru osób badanych do próby: celowe (eksperckie, kwotowe), losowe,
przypadkowe. Problem statusu motywacyjnego ochotników. Podstawowe pojęcia i
zasady dotyczące losowego doboru próby. Populacja a próba. Reprezentatywność
próby.
Statystyczna analiza struktury zbiorowości. Miary tendencji centralnej, kwantyle, miary
dyspersji i asymetrii.
Współzależność – korelacja: pojęcie korelacji, istota związku stochastycznego i
statystycznego. Zasady właściwego wyboru współczynnika korelacji (współczynniki
korelacji: r-Pearsona dla skali interwałowej, rs – Spearmana dla danych porządkowych,
Φ-Yulla i V-Cramera, C-Pearsona dla skal nominalnych). Metody pomiaru
współzależności cech ilościowych i jakościowych.
Regresja: definicja, modele regresji parametrycznej, interpretacja współczynników,
predykcja.
Pojęcie zmiennej losowej i jej rodzaje. Dystrybuanta zmiennej losowej. Wybrane
rozkłady zmiennych losowych. Momenty rozkładu normalnego. Rozkład normalny
standaryzowany.
Wnioskowanie statystyczne: rodzaje i istota hipotez statystycznych; estymacja i
weryfikacja hipotez statystycznych – testy parametryczne (dla średniej, proporcji,

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01

P_W01, P_W04

P_W02

P_W03

P_W03

P_W04

P_W04

wariancji); przedział ufności i liczba stopni swobody. Testowanie istotności
współczynników korelacji.
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw.1

Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: porządkowanie i grupowanie
danych, metody prezentacji danych (szeregi, tablice, wykresy). Wykorzystanie pakietów
komputerowych (SPSS) do prezentacji materiału statystycznego.

Ćw.2

Obliczanie i interpretacja wskaźników służących analizie struktury: częstości względne
i bezwzględne, średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, kwartyle, centyle, rozstęp,
odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik skośności.

Ćw.3

Współczynniki korelacji Pearsona i Spearmana. Interpretacja współczynników
korelacji. Linia regresji i jej zastosowania.

P_U01, P_U02

Ćw.4

Metody analizy współzależności cech jakościowych. Statystyka chi-kwadrat oraz
współczynniki korelacji oparte na statystyce chi-kwadrat.

P_U01, P_U02

Ćw.5

Elementy wnioskowania statystycznego. Hipoteza zerowa i alternatywna, test
statystyczny, błąd I i II rodzaju. Obszar krytyczny testu. Weryfikacja hipotez
statystycznych – parametrycznych (np. test dla średniej, dwóch średnich, wskaźnika
struktury, dwóch wskaźnikach struktury, test dla dwóch średnich w próbach zależnych)
i nieparametrycznych (testy zgodności i niezależności). Zastosowanie wybranych
pakietów komputerowych w procesie wnioskowania statystycznego.

P_U02

P_U01, P_U02

P_U01, P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin testowy.

W1, W2

P_W02

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W3

P_W03

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W4, W5

P_W04

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W2,W6, W7

Umiejętności:
P_U01

Kolokwium.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4,
Ćw.5

P_U02

Kolokwium. Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.3,
Ćw.4, Ćw.5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania projektu (zadania zespołowego).Arkusz obserwacyjny
znajduje się w teczce przedmiotowej

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4,
Ćw.5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie podaje definicji ponad 49%

określa 51-69% pojęć

określa 70-88% pojęć

podaje definicje takich

zakresu pojęć na ocenę bardzo
dobrą.

P_W02

P_W03

P_W04

P_U01

P_U02

P_U03

nie podaje definicji ponad 49%
zakresu pojęć na ocenę bardzo
dobrą.

podać definicji ponad 49%
zakresu pojęć na ocenę bardzo
dobrą.

z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą.

określa 51-69% pojęć
z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą.

określić 51-69% pojęć
z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą

z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą.

pojęć jak: zbiorowość,
jednostka i cecha
statystyczna, próba i
jej reprezentatywność
zmienna losowa i jej
dystrybuanta;
rozróżnić rodzaje
badań statystycznych.

określa 70-88% pojęć
z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą.

dokonuje statystycznej
analizy struktury
zbiorowości
(wyznacza i
interpretuje wskaźniki
struktury, wskaźniki
podobieństwa struktur,
miary tendencji
centralnej, miary
położenia, miary
dyspersji i asymetrii).

określić 70-88% pojęć
z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą

dokonać statystycznej
analizy zależności
(wyznaczyć i
zinterpretować
współczynniki
korelacji,
współczynniki linii
regresji, miary
zależności dla cech
jakościowych)

nie podaje definicji ponad 49%
zakresu pojęć na ocenę bardzo
dobrą.

określa 51-69% pojęć
z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą.

określa 70-88% pojęć
z zakresu wiedzy na
ocenę bardzo dobrą.

ocenia
reprezentatywność
próby, stosuje metody
wnioskowania
statystycznego do
weryfikacji hipotez
statystycznych.

nie potrafi wykonać ponad
49% poleceń z zakresu
umiejętności na ocenę bardzo
dobrą.

potrafi wykonać 5169% poleceń z zakresu
umiejętności na ocenę
bardzo dobrą.

potrafi wykonać 7088% poleceń z zakresu
umiejętności na ocenę
bardzo dobrą.

potrafi rozwiązać
zadania problemowe w
zakresie analizy
struktury, zależności i
wnioskowania
statystycznego.

nie potrafi wykonać ponad
49% poleceń z zakresu
umiejętności na ocenę bardzo
dobrą.

potrafi wykonać 5169% poleceń z zakresu
umiejętności na ocenę
bardzo dobrą.

potrafi wykonać 7088% poleceń z zakresu
umiejętności na ocenę
bardzo dobrą.

potrafi dokonać
analizy i opracowania
danych statystycznych
w zakresie analizy
struktury i zależności
oraz wnioskowania
statystycznego przy
użyciu wybranych
elementów technologii
ICT.

nie potrafi wykonać ponad
49% poleceń z zakresu

potrafi wykonać 5169% poleceń z zakresu

potrafi wykonać 7088% poleceń z zakresu

potrafi samodzielnie
(lub w zespole)

P_K01

umiejętności na ocenę bardzo
dobrą.

umiejętności na ocenę
bardzo dobrą.

umiejętności na ocenę
bardzo dobrą.

zaplanować i
zrealizować badanie
statystyczne mające na
celu analizę struktury i
zależności oraz
wnioskowanie
statystyczne.

Kryteria oceny z ćwiczeń
Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z procentowej liczby punktów z 2 kolokwium i pracy
projektowej, w szczególności:
Maksymalna liczba punktów

Waga

P_U01, P_U02

P1 = 100

0,4

Kolokwium 2

P_U01, P_U02

P2 = 100

0,4

Projekt

P_U01, P_U02, P_U03

P3 = 100

0,2

Lp.

Forma weryfikacji

1

Kolokwium 1

2
3

Weryfikowane efekty kształcenia

Łączna liczba punktów będą a podstawą do ustalenia oceny z ćwiczeń: PĆw = P1*0,4 + P2*0,4 + P3*0,2.
Ocena

ndst

dst

dst plus

db

db plus

bdb

Liczba punktów (PĆw)

0-50

51-62

63-69

70-82

83-88

89-100

Kryteria oceny z egzaminu
Ocena z egzaminu wystawiana jest na podstawie PEgz, tj. średniej ważonej z liczby punktów będących podstawą
wyznaczenia oceny z ćwiczeń (PĆw), z wagą 0,6 i procentowej liczby punktów z egzaminu testowego (PW) z wagą 0,4.
Proporcja wag wynika z przejętego założenia o większym znaczeniu nabytych umiejętności praktycznych niż teoretycznych.
Łączna liczba punktów będą a podstawą do ustalenia oceny z egzaminu: PEgz = PĆw*0,6 + PW*0,4.
Ocena

ndst

dst

dst plus

db

db plus

bdb

Liczba punktów (PĆw)

0-50

51-62

63-69

70-82

83-88

89-100

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

15

40

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

20

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150/6

150/6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Ferguson A.G., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. WN PWN 2009,
King B.M., Minium E. W., Statystyka dla psychologów i pedagogów. WN PWN, 2009,
Malarska A., Mikulska H., Statystyka w zadaniach nie tylko dla psychologów i pedagodów, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Blalock H., Statystyka dla socjologów. Warszawa 1997,

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych. Wyd. Naukowe PWN 2010,

Malarska A., Statystyczna analiza danych statystycznych wspomagana programem SPSS. Kraków: SPSS Polska 2005.
Inne materiały dydaktyczne:


zestaw wzorów statystycznych oraz zbiór zadań do samodzielnego rozwiązania - udostępnione w formie
elektronicznej.

P12. Psychologia osobowości

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P12. Psychologia osobowości

Kod i nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
II/ 3
prof. L. Golińska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Wprowadzenie do psychologii

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia

20

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, zadania problemowe, dyskusja.
Prezentacja testów EPQ - R Eysencka, NEO - FFI Costy i McCrae oraz 16 PF
Cattella.
zastosowanie w praktyce. Omówienie zasad prowadzenia badania. Wskazówki
interpretacyjne.
Przeprowadzenie badania na wybranej osobie i charakterystyka tej osoby w
oparciu o uzyskane przez nią wyniki w trzech w/w testach. Porównanie
intrapersonalne.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

P_W01

Zna szczegółowo wybrane teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają,
posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości.

K_W16

P_W02

Zna koncepcje akcentujące różne determinanty rozwoju osobowości (czynniki
biologiczne, społeczne, relacje z obiektem) i konsekwencje tych założeń.

K_W16

P_W03

Posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości.

K_W16

P_W04

Rozumie istotę przystosowania i nieprzystosowania w kontekście zachowania
jednostki.

K_W16

P_W05

Ma wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach osobowości i relatywności pojęcia jej
normy i patologii.

K_W16

P_W06

Zna koncepcje wyjaśniające kształtowanie się struktury Ja i jej funkcje w aktywności
człowieka.

K_W16

P_W07

Zna odpowiedzi na podstawowe dylematy związane z osobowością (stała czy zmienna,
rola procesów świadomych i nieświadomych, zależna czy samosterowna).

K_W16

P_W08

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii osobowości.

K_W16

P_W09

Posiada wiedzę na temat metod badania osobowości i interpretacji wyników.

K_W16

Umiejętności:
K_U02;
K_U05

P_U01

Potrafi dokonać prawidłowego wyboru testu do badania osobowości.

P_U02

Potrafi odpowiednio przygotować osobę badana do wykonania testu (zatroszczenie się
o stan emocjonalny os. b, dokładna instrukcja formalna).

K_U04

P_U03

Potrafi poprawnie przeprowadzić podsumowanie rezultatów testu i ich interpretację.

K_U04

P_U04

Potrafi odpowiednio, to znaczy bez wartościowania, poinformować osobę badaną o
rezultatach badania.

K_U18

P_U05

Potrafi opisać wyniki osobie badanej w sposób komunikatywny tzn. z wyjaśnianiem
niezbędnych terminów fachowych.

K_U09

P_U06

Potrafi zintegrować posiadane informacje o osobie badanej i rezultaty badania testem
pokazując wzajemne zależności.

K_U09

P_U07

Potrafi dokonać interpretacji wyników testowych badania osobowości uwzględniając
różnice międzyosobnicze i wewnątrz-osobnicze oraz kliniczny sposób wnioskowania.

K_U04

P_U08

Potrafi w oparciu o informacje o pacjencie dobrać odpowiedni test do badania.

K_U04

P_K01

Kompetencje społeczne:
Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce
psychologicznej.

K_K04

P_K02

Odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych.

K-K04

P_K03

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej.

K_K05

P_K04

Przejawia postawę poszanowania integralności i autonomii jednostki.

K_K12

P_K05

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka.

K_K12

P_K06

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje.

K_K11

P_K07

Przewiduje konsekwencje podejmowanych działań.

K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:
Rozwój teorii osobowości. Osobowość w ujęciu psychoanalitycznym Z. Freuda.
Podstawowe założenia (determinizm, konflikt i nieświadomość). Ujęcie strukturalne i
dynamiczne:, stadia rozwoju psychoseksualnego. Wkład Freuda w rozwój współczesnej
nauki: rola nieświadomości, mechanizmy obronne.
Neopsychoanaliza: teoria Karen Horney (teoria lęku). Psychoanaliza kulturowa Ericha
Fromma, stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Eriksona. Psychodynamiczna teoria
self Heinza Koguta. Złośliwy narcyzm w ujęciu Otto Kernberga.
Współczesne rozwinięcia klasycznej psychoanalizy – teoria psychodynamiczno rozwojowe, Fazy rozwojowe dziecka (koncepcja M. Mahler), konsekwencje deprywacji
potrzeb istotnych dla danej fazy. Relacja z obiektem jako źródła stylów przywiązania i
ich konsekwencje w życiu dorosłym.
Koncepcja Eysencka –związek osobowości i temperamentu Koncepcja PEN)
Modyfikacja Greya i P. Cloningera. Biologiczne uwarunkowanie zapotrzebowania na
stymulacje, oraz mechanizmy behavioral inhibition system (BIS) i behavioral activation
system (BAS) odpowiedzialne za wrażliwość na kary versus nagrody.
Prekursorzy koncepcji cechowej osobowości:pojęcie cechy, cechowa teoria osobowości
Allporta, cechowo-analityczne ujęcie osobowości w koncepcji Cattella.
Model pięcioczynnikowej teorii osobowości wg. P. Costy i R. McCrae’a. Wzór
zachowania A,. Osobowość typu C i D. Koncepcja PEN w diagnozowaniu osobowości
lekowej, antyspołecznej, borderline. Argumenty za i przeciw koncepcji cechowej.
Teoria fenomenologiczna. Koncepcja
samorealizacji w koncepcji C. Rogersa.

potrzeb

w

ujęciu

A.

Maslowa.Istota

Teorie społeczno-poznawcze : A. Bandura Poznawcza samokontrola: źródła i rola
przekonania o własnej skuteczności. W. Mischel.
Wpływ modelowania na
funkcjonowanie dziecka.
Poznawcza koncepcje osobowości Teoria osobowości Kelly’ego: struktura
osobowości, typy konstruktów, Rep Test, dynamika zachowania. Regulacyjna teoria
osobowości Reykowskiego.

W 10

Struktura Ja – geneza, treści, rola. Rozbieżność w systemie Ja – koncepcja Higginsa.
Procesy motywacyjne organizujące koncepcje siebie.

W 11

Rola osobowości w regulacji zachowania. Motywacja związana z obroną struktury Ja
Trudności w modyfikacji negatywnej wizji siebie. Toksyczne przekonania.

W 12

Podstawowe mechanizmy zaburzeń osobowości- integracja czynników biologicznych i
środowiskowych na przykładzie osobowości borderline.

W 13

Poznawczo-informacyjne
ujęcie
osobowości.
Zastosowanie
w
psychoterapeutycznej: koncepcja Ellisa, oraz koncepcja depresji wg Becka.

W 14

praktyce

Biologiczne podstawy osobowości- Geny czy środowisko? Teoria Davida Bussa.
Genetyka zachowania, metody ustalania związków geny - zachowanie, współczynnik

P_W03
P_W04
P_W07_
P_W03
P_W04
P_W02

P_W04

P_W02
P_W01
P_W01, P_W02
P_U02, P_U03
P_W02
P_W03
P_W06
P_W04
P_W04
P_W06 P_W05
P_W08
P_W09
P_W01
P_W08
P_W06
P_W03
P_W02
P_W05 P_W09
P_W08
P_W02
P_W08

odziedziczalności.
W15

Lp.

Podsumowanie.

Podsumowanie
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia:

Ćwiczenia:

Ćw.1

Diagnoza osobowości w różnych działach psychologii stosowanej i w badaniach
naukowych. Zasady prowadzenia diagnozy osobowości, wymiar etyczny.

Ćw.2

Teoretyczne podstawy diagnozy osobowości w ujęciu H. Eysencka oraz R. Cattella

Ćw.3

EPQ-R – diagnoza czterech wymiarów osobowości człowieka, prowadzenie badania,
analiza ilościowa i jakościowa rezultatów badań.

Ćw.4

Ćwiczenia w analizie i interpretacji różnych profili EPQ-R

Ćw.5

Osobowość człowieka czynnikiem determinującym predyspozycje do podejmowania
zachowań autodestrukcyjnych – diagnoza z wykorzystaniem EPQ-R.

P_K01
P_K03
P_U01
P_U01
P_U03
P_U05
P_U02, P_U03

Ćw.6-7

Współczesne adaptacje testów Cattella. Autodiagnoza i zastosowanie w praktyce.

Ćw.7-8

NEO-FFI – diagnoza pięciu wielkich wymiarów osobowości, prowadzenie badania,
analiza ilościowa i jakościowa rezultatów badań.

P_U06 P_U04

Ćw.9-10

Ćwiczenia w analizie i interpretacji różnych profili NEO-PI-R. Wykorzystanie
narzędzia w różnych obszarach praktyki psychologicznej.

P_U06 P_U08

Ćw.11

Metody projekcyjne – analiza szans i zagrożeń stosowania metod projekcyjnych w
procesie opisu osobowości dzieci i osób dorosłych.

P_U01 P_K06

Ćw.12

Test TAT i Zdania Niedokończone Rottera.

P_U04 P_K06

Ćw.13-14
Ćw.15

Diagnoza osobowości przy pomocy różnych narzędzi kwestionariuszowych – synteza
wyników badań.
Zasady pisania opinii psychologicznych w diagnozie osobowości.

P_U07

P_U06 P_U08
P_U05 P_K05
P_U07
P_K02 P_K04

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01,
P_W02

Udział w dyskusji.

P_W03

Krótki test wiadomości.

P_W04,W05,
P_W6
P_W7-P_W9

W1, W2, Ćw.2

Udział w dyskusji.

W4, W5, W6

Kolokwium z wykładu.

W6

Udział w dyskusji, pytania problemowe.

W7,W8,W9,
W10,W11,W12,W
13,W14

Umiejętności:
P_U01

Udział w dyskusji.

P_U02

Wykonywanie testów i ich interpretacja.

Ćw1, Ćw2, Ćw3,
Ćw4, Ćw5
Ćw 1- 15

P_U03 –
P_U08

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

W7,W8,W9,
W10,W11,W12,W
13,W14, ćwiczenia
2-14

Kompetencje społeczne:
P_K01P_K07

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw2, Ćw3, Ćw4,
Ćw5 Ćw 6,
Ćw7, od końca

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA – ocena ogolna
Zakres ocen 3,0-3,5
Efekty
kształcenia Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

zna szczegółowo wybrane teorie
osobowości.

zna szczegółowo wybrane teorie
osobowości i wie, na jakich
założeniach się opierają.

P_W02

zna jedną z koncepcji akcentującą
biologiczne determinanty rozwoju.

zna przynajmniej trzy koncepcje
osobowości akcentujące różne
determinanty rozwoju osobowości.

P_W03

omawia wybrana teorie
osobowości z podaniem jej
założeń.

P_W04

przedstawia koncepcje maslowa
lub rogersa z uwzględnieniem
determinanty przystosowania
jednostki

P_W05

podaje przykład kulturowego
uwarunkowania osobowości.

na przykładzie czynnikowej
koncepcji osobowości pokazuje
wpływ kulturowych uwarunkowań.

P_W06

potrafi określić sens pojęci a
Struktura Ja.

Podaje wyznaczniki struktury Ja i Ja
i jej aspekty treściowe

P_W07

potrafi wyjaśnić sens dylematu „
osobowość jako funkcja procesów
świadomych czy nieświadomych”.

potrafi wyjaśnić sens dylematu
„ osobowość jako funkcja procesów
świadomych czy nieświadomych „
w oparciu o dwie koncepcje
osobowości reprezentujące
odmienne stanowiska.

P_W08
P_W09

posiada wiedzę na temat
możliwości badania osobowości
przynajmniej jednym znanym
testem.

porównuje dwa znane testy do
badania osobowości eksponując ich
różnice.

P_U01

potrafi wybrać test do badania
osobowości bez wyczerpującego
uzasadnienia.

potrafi wybrać test do badania
osobowości uzasadniając swój
wybór.

P_U02

potrafi poprawnie podać instrukcje
do testu.

potrafi zatroszczyć się o likwidację
ewentualnego napięcia pacjenta i
poprawnie wyjaśnić sposób

porównuje dwie wybrane koncepcje
osobowości ze względu na uznane
determinanty i przypisywane
funkcje regulacyjne.
przedstawia dowolnie wybraną
koncepcje cechowa osobowości z
wyeksponowaniem zawartej w niej
informacji o przystosowaniu versus
nieprzystosowaniu jednostki

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:
zna szczegółowo wybrane teorie
osobowości i wie, na jakich
założeniach się opierają, posiada
pogłębioną wiedzę o regulacyjnych
funkcjach osobowości.
zna przynajmniej kilka koncepcji
osobowości akcentujących różne
determinanty rozwoju osobowości jak
również konsekwencje takich założeń.
ma pogłębioną wiedzę na temat
funkcji regulacyjnej osobowości i
prezentuje ją w oparciu o porównanie
trzech koncepcji.
porównuję trzy koncepcje osobowości
z różnych nurtów teoretycznych i
porównuje je z perspektywy
przystosowania versus
nieprzystosowania jednostki
uzasadnia pojęcie relatywności normy
i patologii pokazując modyfikujący
wpływ determinant kulturowych na
przykładzie dwóch dowolnie
wybranych koncepcji osobowości.
Podaje wyznaczniki struktury Ja i Ja i
jej aspekty treściowe, a także funkcje
regulacyjne
potrafi wymienić trzy dylematy w
koncepcjach osobowości odwołując
się do konkretnych koncepcji i
uzasadnić konsekwencje tych
dylematów.
porównuje trzy znane testy do
badania osobowości ze wskazaniem
odmienności, uzyskanych wyników i
uzasadnieniem ich odmiennej
przydatności.
potrafi wybrać test do badania
osobowości uzasadniając swój
wybór zarówno ze względu na
specyfikę pacjenta jak też
adekwatności uzyskanych rezultatów
do badanego problemu.
potrafi zatroszczyć się o pacjenta,
odnosząc się do ewentualnych jego
obaw, a także poprawnie wyjaśnić

wypełniania testu.

sposób wypełniania testu.
potrafi poprawnie obliczyć wyniki
potrafi poprawnie obliczyć wyniki
testu osobowości, a także podać
potrafi poprawnie obliczyć wyniki
P_U03
testu osobowości, a także podać
interpretację i wyjaśnić następstwa
testu osobowości.
interpretacje.
konsekwencje otrzymanych
rezultatów ich sens dla pacjenta.
potrafi podać wyniki, ale także
odnieść je do norm i wyjaśnić
P_U04
potrafi podać surowe wyniki, ale
potrafi podać surowe wyniki.
ewentualne indywidualne
także odnieść je do norm.
P_U05
konsekwencje przejawiające się w
jego zachowaniu.
w oparciu o podane wyniki dokonuje
ich integracji na poziomie intra
podając wyniki odnosi się do różnic
P_U06
podaje wyłącznie wyniki testu.
psychicznym i ewentualnych
interpersonalnych.
predyspozycji i w relacjach
interpersonalnych.
daje pacjentowi test osobowości po
daje pacjentowi test osobowości po wcześniejszym poznaniu celu jaki mu
P_U07
do badania osobowości wybiera
wcześniejszym poznaniu celu jaki
przyświeca gdy poddaje się badaniu i
test najbardziej popularny.
P_U08
mu przyświeca.
uwzględnia test adekwatny do potrzeb
pacjenta.
Wskaźnikiem kompetencji jest sposób wykonywania zadań na ćwiczeniach, sposób opisania wybranego pacjenta,
przewidywania dotyczące zintegrowanej analizy.
wykonuje zadanie ( (badanie)
całkowicie poprawnie
wykonuje zadanie ( badanie)
wykonuje zadanie ( badanie)
interpretuje otrzymane rezultaty
P_K01
częściowo poprawna interpretacja
całkowicie poprawnie
opisuje pacjenta w sposób poprawny
wyników.
interpretuje otrzymane rezultaty.
merytorycznie i formalnie
przewiduje konsekwencje wynikające
z dokonanego opisu.
KRYTERIUM OCENY OSIĄGNIETYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kryteria oceny egzaminu testowego:
(30 zadań (pytań) skategoryzowanych - prawidłowa odpowiedź 1pkt oraz pięć zadań (pytań) problemowych punktowanych 2
pkt W sumie maksymalnie 40 punktów
Niedostateczny
20 i poniżej

Liczba pkt

dostateczny

dostateczny
plus

dobry

dobry plus

bardzo dobry

21-23

24-26

27-30

31-33

34<

Kryteria oceny poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji: arkusz obserwacji (wraz z kryteriami) wykonania zadania
praktycznego (w tym udziału w dyskusji) znajduje się w teczce przedmiotowej i WEK ach – ze względu na coroczne zmiany w
zestawach testów i ćwiczeń
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

20

30

Inne zadania praktyczne

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

11

20

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85 / 3,4

50 / 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





P. Oleś (2005 ) Wprowadzenie do psychologii osobowości Warszawa. Scholar,
Oleś P., Drat-Ruszczak K., Osobowość. W: J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. GWP 2008,
Pervin L.A., John O., Osobowość. Teoria i badania. Wyd. ósme. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002,
L. Golińska (2012) Temperament i osobowość- źródła indywidualnej niepowtarzalności (w:) red. E. BielawskaBatorowicz: Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ss. 90-125.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Brzozowski P., Drwal R.Ł. (1995) Kwestionariusz Osobowości Eysenck’a. Polska adaptacja EPQ-R. Podręcznik.
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Kucharski T. (2004) Wprowadzenie do kwestionariusza 16PF-5. Toruń: Wydawnictwo Marszałek,

Ogińska-Bulik N.,(2006) Czy osobowość sprzyja etiopatogenezie chorób?. Nowe kierunki badań – osobowość typu D.
Nowiny Psychologiczne, 2, 5-2,

Hall C., Lindzey G., Campbell (2004) Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008, 2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wyd. Difin,

Ogińska-Bulik N. (2009) Osobowość typu D – teoria i badania. Łódź: Wyd. WSHE,

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z.. (2008) Osobowościowe wyznaczniki satysfakcji z życia. W: I. Heszen, J. Życińska
(red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (89-102). Warszawa: Wyd. SWPS,

Oleś P. (2005 ) Wprowadzenie do psychologii osobowości Warszawa. Scholar,

Pervin L.A.. (2002) Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Pervin, L. A., John, O. P. (2002). Osobowość – teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
rozdz. 5 i 6, s. 169-230,

Rogers C. (2002) Sposób bycia . Dom Wydawniczy REBIS,

Siuta J. (2006) Inwentarz Osobowości NEO-PI-R P. Costy i R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Warszawa.
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Zawadzki B., (2006) Kwestionariusz, jako metoda badania osobowości. [W]: Kwestionariusze osobowości. Strategie i
procedura konstruowania (13-75). Warszawa: Wydawnictwo Scholar,

Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998) Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae.
Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Inne materiały dydaktyczne:

P13. Psychologia różnic indywidualnych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P13. Psychologia różnic indywidualnych

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
II/3
dr P. Majchrzak

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

20

Ćwiczenia
45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, przykłady testów i kwestionariuszy
Ćwiczenia pisemne, zadania problemowe, praca w grupach
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01
P_W02
P_W03

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma wiedzę dotyczącą czynników biologicznych i środowiskowych mających
znaczenie dla powstawania różnic indywidualnych.
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie temperamentalnych różnic indywidualnych, zna
koncepcje temperamentu dziecka, zna w sposób pogłębiony wybrane metody i
narzędzia pomiaru cech tempera mentalnych w tym obszarze.
Zna koncepcje temperamentu dotyczące osób dorosłych, zna w sposób pogłębiony

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W14
K_W15
K_W15

wybrane metody i narzędzia pomiaru cech tempera mentalnych w tym obszarze,
różnicuje pojęcie temperamentu i osobowości.
P_W04

Posiada pogłębione wiadomości dotyczące intelektualnych różnic indywidualnych, zna
różne koncepcje inteligencji oraz dotychczasowe wyniki badań w tym zakresie, zna w
sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru inteligencji.

K_W15

P_W05

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych, związanych ze stylem
poznawczym, zna w sposób pogłębiony wybrane narzędzia pomiaru stylów
poznawczych.

K_W15

P_U01

Umiejętności:
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii różnic
indywidualnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów psychicznych
w celu rozwiązywania wybranych problemów.
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać w kontekście funkcjonalnym znaczenie
cech temperamentalnych, intelektualnych, stylów poznawczych.

K_U02

P_U03

Potrafi przeprowadzić badanie testem KT, EAS, FCHZ KT, TMS, MFF.

K_U04

P_U04

Potrafi dokonać interpretacji wyników testowych badania temperamentu.

K_U04

P_U05

Potrafi dokonać wyboru narzędzia odpowiedniego do celu badania i dokonać oceny
jego wartości na podstawie informacji zawartych w podręczniku narzędzia.

P_U02

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04

Kompetencje społeczne:
Potrafi w sposób rzetelny zaprojektować, zaplanować i zrealizować badanie cech
tempera mentalnych oraz stylów poznawczych oraz wykorzystać wyniki w praktyce
psychologicznej.
Używa testu w sposób etyczny, tj. przestrzega standardów psychometrycznych,
standardów użycia oraz badania testem.
Odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane działania diagnostyczne i ich
skutki w obszarze opisywanych różnic indywidualnych.
Potrafi rozplanować prace indywidualne i grupowe, zapewnić bezpieczeństwo sobie i
klientom.

K_U01

K_U04, K_U05

K_K04

K_K05
K_K06
K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Przedmiot i źródła psychologii różnic indywidualnych. Definicje różnic
indywidualnych (różnice intra/interindywidualne). „Czasowe” i „przestrzenne” różnice
intraindywidualne a bezwzględna, względna i koherentna stałość zachowań. Geneza
różnic indywidualnych.

P_W01, P_W02

W2

Dziedziczność czy środowisko - udział czynników genetycznych i środowiskowych
jako czynników determinujących występowanie różnic indywidualnych.

P_W02

W3

Przegląd typologii temperamentu - od Hipokratesa do Pawłowa Opisowe koncepcje
temperamentu;pierwsze badania psychometryczne Heymans i Wiersma (1905) teorie
czynnikowe (Guilford, Thurstone). Krytyczna analiza w/w koncepcji.

P_W02

W4

Teorie temperamentu skoncentrowane na dziecku : Interakcyjna teoria temperamentu
Thomasa i Chess: syndrom dziecka „łatwego”, „trudnego” i „wolno rozgrzewającego
się”; temperament a zaburzenia zachowania - koncepcja dobroci dopasowania.
Rozwojowy model temperamentu. Behawioralno-genetyczna koncepcja Bussa i
Plomina.

P_W02

W05

W06

Biologiczna teoria PEN H. Eysencka. Charakterystyki psychologiczne i fizjologiczne
mechanizmy podstawowych wymiarów temperamentu: E-I, N i P. Funkcjonalne
znaczenie czynników PEN.
Regulacyjna Teoria Temperamentu J. Strelaua. Czasowa charakterystyka zachowania,
poziom energetyczny zachowania i jego rola w regulacji stymulacji. Mechanizmy
fizjologiczne.

P_W03

P_W03

W07

Temperament w psychobiologicznej koncepcji osobowości Roberta C. Cloningera
Temperament a osobowość – problem niezależności, podstawowe różnice. Relacje
między temperamentem a osobowością na przykładzie formowania się wybranych
wymiarów osobowości.

P_W03

W08

Temperament a działanie. Style i strategie działania. Temperament jako moderator
stresu (stan stresu, radzenie sobie).

P_W03

W09

Pojęcie temperamentalnego czynnika ryzyka – wpływ temperamentu na zaburzenia
zachowania oraz na ponoszenie kosztów psychofizjologicznych: choroby i
dolegliwości somatyczne, samopoczucie.

P_W03

W10

Zdolności i inteligencja – podstawowe pojęcia. Zdolności specyficzne - kryteria ich
podziałów; rodzaje uzdolnień specjalnych. Inteligencja a zdolności; pojęcia
inteligencji; koncepcje inteligencji A, B, C.

P_W04

W11

Przegląd teorie inteligencji - teorie strukturalne, formalna teoria inteligencji Z. Nęcki,
teoria 7 inteligencji H. Gardnera, teoria rozwojowa Piageta.

P_W04

W12

Poznawcze i biologiczne mechanizmy związane z inteligencją. Ewolucja mózgu a
inteligencja. Encefalizacja a inteligencja.

P_W04

W13

Poziomy preferencji poznawczych. Charakterystyka wybranych stylów poznawczych
(refleksyjność, impulsywność, zależność i niezależność od pola).

P_W05

W14

Style myślenia. Różnicowanie pojęcia stylu, strategii i procesu radzenia sobie.

W15

P_W05
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05,

Kierunki i perspektywy rozwoju psychologii różnic indywidualnych.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Ćwiczenia

Ćw. 1 - 2

Wprowadzenie w problematykę różnic indywidualnych. Zakres zainteresowań
psychologii różnic indywidualnych. Cecha, czynnik, wymiar, typ, styl –podobieństwa i
różnice między podstawowymi terminami.

P_W01; P_U01

Ćw. 3-4

Teoria podstawowych własności układu nerwowego Pawłowa i ich pomiar. Zasada
nerwizmu, „genotyp” i fenotyp” wg Pawłowa. Właściwości układu nerwowego wg
Pawłowa. Typy układu nerwowego. Kwestionariusz PTS (J. Strelau, A. Angleitner i B.
Zawadzki). Badanie temperamentu wg. Thomasa i Chess

P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02

Ćw. 5-6

Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT) J. Strelaua. Pojęcie temperamentu.
Energetyczna i czasowa charakterystyka zachowań. Modyfikacje cech temperamentu i
relacje między nimi.Badanie temperamentu w oparciu o Kwestionariusz PTS (J.
Strelau, A. Angleitner i B. Zawadzki) oraz ) oraz Kwestionariusz FCZ-KT B.
Zawadzkiego i J. Strelaua. Interpretacja porównawcza.

P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01; P_K02

Ćw. 7

Teoria Eysencka i kwestionariusz do pomiaru podstawowych wymiarów. Trzy
podstawowe czynniki: Ekstrawersja-Introwersja, Neurotyczność i Psychotyczność i ich
podłoże fizjologiczne. Znaczenie poszczególnych wymiarów temperamentu.

P_U01; P_U02;

Ćw. 8

Koncepcja temperamentu wg. Bussa i Plomina. Badanie temperamentu za pomocą
Kwestionariusz EAS.

P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05;
P_K01P_K02

Ćw. 9

Praktyczne wykorzystanie badania temperamentu.
temperamentu. Konsekwencje błędnej diagnozy.

P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02, P_K03;
P_K04

Wskazania

do

diagnozy

Ćw. 10 - 11

Inteligencja - sposoby rozumienia i pomiaru. Rodzaje inteligencji ogólnej. Iloraz
inteligencji i jego rodzaje. Bieguny inteligencji. Rozkład i międzynarodowa
klasyfikacja IQ. Charakterystyka osób upośledzonych.

P_U02

Ćw.12

Charakterystyka testów do pomiaru inteligencji. Prezentacja różnych wersji Testu
Matryc Progresywnych Ravena.

P_U02;P_U03;
P_K02

Ćw. 13 - 14

Inteligencja – sposoby pomiaru. Skala Wechslera - demonstracja wybranych
fragmentów badania, opis poprawnej realizacji badania.Zmiany inteligencji w ciągu
życia człowieka.

P_U01; P_U02;
P_K04

Ćw. 15

Style poznawcze. Opis indywidualnych preferencji poznawczych i metody ich
pomiaru. Prezentacja wybranych narzędzi do diagnozy stylów poznawczych: Test
Porównywania Znanych Kształtów.

P_U02;P_U03;
P_K04

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W1, W2,W 15;
Ćw.1, Ćw.2

P_W02

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W1; W2; W3,
W4; W15

P_W03

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W5; W6; W7;
W8; W9; W15

P_W04

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W10; W11;W12;
W15

P_W05

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W13, W14; W15

Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

Ćw1, Ćw2

Obserwacja i ocena zadania praktycznego

Ćw. 3-15;

Obserwacja i ocena zadania praktycznego
Potrafi przeprowadzić badanie testem KT, EAS, FCHZ KT, MFF. Obserwacja i ocena
zadania praktycznego
Potrafi dokonać interpretacji wyników testowych badania temperamentu. Ocena
pisemnej interpretacji wyników fchz kt
Potrafi dokonać wyboru narzędzia odpowiedniego do celu badania i dokonać oceny jego
wartości na podstawie informacji zawartych w podręczniku narzędzia. Udział w dyskusji

Ćw.3-4,5-6,8-9,
12,15;
Ćw. 3-6,8
Ćw. 3-6,8

P_K01

Kompetencje społeczne:
Ocena pisemnej interpretacji wyników FCHZ KT.

P_K02

Udział w dyskusji, ocena pisemnej interpretacji wyników FCHZ KT.

Ćw 3-6, 8-9, 12

P_K03

Udział w dyskusji, ocena pisemnej interpretacji wyników FCHZ KT.

Ćw. 9

P_K04

Udział w dyskusji, obserwacja i ocena zadania zespołowego.

Ćw 3-6, 8-9,

Ćw. 9, 13-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

ma wiedzę dotyczącą czynników
biologicznych lub
środowiskowych mających
znaczenie dla powstawania różnic
indywidualnych.
ma podstawową wiedzę w
zakresie temperamentalnych
różnic indywidualnych, zna
wybrane koncepcje
temperamentu dziecka, zna

ma wiedzę dotyczącą czynników
biologicznych i środowiskowych
mających znaczenie dla
powstawania różnic
indywidualnych.
ma wiedzę w zakresie
temperamentalnych różnic
indywidualnych, zna koncepcje
temperamentu dziecka, zna
wybrane metody i narzędzia

ma szeroką wiedzę dotyczącą
czynników biologicznych i
środowiskowych mających
znaczenie dla powstawania różnic
indywidualnych.
ma pogłębioną wiedzę w zakresie
temperamentalnych różnic
indywidualnych, zna koncepcje
temperamentu dziecka, zna w
sposób pogłębiony wybrane

przykładowe narzędzie pomiaru
cech tempera mentalnych w tym
obszarze.

pomiaru cech tempera mentalnych
w tym obszarze.

P_W03

zna przykładowe koncepcje
temperamentu dotyczące osób
dorosłych, wymienia wybrane
metody i narzędzia pomiaru cech
tempera mentalnych w tym
obszarze.

zna koncepcje temperamentu
dotyczące osób dorosłych, zna
wybrane metody i narzędzia
pomiaru cech tempera mentalnych
w tym obszarze, różnicuje pojęcie
temperamentu i osobowości.

P_W04

posiada podstawowe wiadomości
dotyczące intelektualnych różnic
indywidualnych, zna przykładowe
koncepcje inteligencji zna
przykład narzędzia pomiaru
inteligencji

posiada wiadomości dotyczące
intelektualnych różnic
indywidualnych, zna różne
koncepcje inteligencji oraz
wskazuje przykłady wyników
badań w tym zakresie, zna w
sposób wybrane metody i
narzędzia pomiaru inteligencji

P_W05

ma podstawową wiedzę dotyczącą
stylów poznawczych

ma wiedzę w zakresie różnic
indywidualnych, związanych ze
stylem poznawczym, zna w
wybrane narzędzia pomiaru
stylów poznawczych

P_U01

potrafi wykorzystywać wiedzę
teoretyczną z zakresu psychologii
różnic indywidualnych do opisu
przyczyn i przebiegu procesów
psychicznych.

potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu psychologii różnic
indywidualnych do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu
procesów psychicznych.

P_U02

potrafi interpretować w kontekście
funkcjonalnym znaczenie
przykładowych cech
temperamentalnych,
intelektualnych, stylów
poznawczych.

P_U03

potrafi przeprowadzić badanie
przynajmniej trzema z testów: KT,
EAS, FCHZ KT, TMS, MFF.

potrafi trafnie interpretować oraz
wyjaśniać w kontekście
funkcjonalnym znaczenie
wybranych cech
temperamentalnych,
intelektualnych, stylów
poznawczych.
potrafi przeprowadzić badanie
czterema z testów: KT, EAS,
FCHZ KT, TMS, MFF.

P_U04

potrafi dokonać ilościowej
interpretacji wyników testowych
badania temperamentu.

potrafi dokonać interpretacji
ilościowej i jakościowej wyników
testowych badania temperamentu.

P_U05

potrafi dokonać wyboru narzędzia
odpowiedniego do celu badania.

potrafi dokonać wyboru narzędzia
odpowiedniego do celu badania i
dokonać oceny jego wartości na
podstawie informacji zawartych w
podręczniku narzędzia.

P_K01

potrafi w sposób rzetelny
zaprojektować, badanie cech
tempera mentalnych i stylów
poznawczych.

potrafi w sposób rzetelny
zaprojektować, zaplanować i
zrealizować badanie cech tempera
mentalnych oraz stylów
poznawczych.

P_K02

potrafi używać testu w sposób
etyczny przestrzegając jedynie

potrafi używać testu w sposób
etyczny przestrzegając standardów

metody i narzędzia pomiaru cech
tempera mentalnych w tym
obszarze.
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą
koncepcji tempera mentalnych
osób dorosłych, zna w sposób
pogłębiony wybrane metody i
narzędzia pomiaru cech tempera
mentalnych w tym obszarze,
różnicuje pojęcie temperamentu i
osobowości.
posiada szerokie wiadomości
dotyczące intelektualnych różnic
indywidualnych, zna różne
koncepcje inteligencji oraz
dotychczasowe wyniki badań w
tym zakresie, zna w sposób
pogłębiony wybrane metody i
narzędzia pomiaru inteligencji
ma pogłębioną wiedzę w zakresie
różnic indywidualnych,
związanych ze stylem
poznawczym, zna w sposób
pogłębiony wybrane narzędzia
pomiaru stylów poznawczych
potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu psychologii różnic
indywidualnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów psychicznych
w celu rozwiązywania wybranych
problemów.
potrafi trafnie interpretować oraz
wyjaśniać w kontekście
funkcjonalnym znaczenie cech
temperamentalnych,
intelektualnych, stylów
poznawczych.
potrafi przeprowadzić badanie
testem KT, EAS, FCHZ KT,
TMS, MFF.
potrafi dokonać interpretacji
ilościowej i jakościowej wyników
testowych badania temperamentu
oraz przedstawić ich praktyczne
znaczenie.
potrafi dokonać wyboru narzędzia
odpowiedniego do celu badania i
dokonać oceny jego wartości na
podstawie informacji dotyczących
narzędzia.
potrafi w sposób rzetelny
zaprojektować, zaplanować i
zrealizować badanie cech tempera
mentalnych oraz stylów
poznawczych oraz wykorzystać
wyniki w praktyce
psychologicznej.
potrafi używać testu w sposób
etyczny przestrzegając

niektórych standardów.

P_K03

odznacza się odpowiedzialnością
za podejmowane działania
diagnostyczne w obszarze
opisywanych różnic
indywidualnych.

P_K04

potrafi ogólnie rozplanować prace
indywidulane i grupowe
zapewniając minimum
bezpieczeństwa dla siebie.

standardów psychometrycznych,
standardów użycia oraz badania
testem.
odznacza się odpowiedzialnością
odznacza się wyjątkową
za podejmowane działania
odpowiedzialnością za
diagnostyczne, ma świadomość
podejmowane działania
ich skutków w obszarze
diagnostyczne i ich skutki
opisywanych różnic
obszarze opisywanych różnic
indywidualnych.
indywidualnych.
potrafi rozplanować prace
potrafi właściwie rozplanować
indywidulane i grupowe oraz
prace indywidulane i grupowe
zapewnić minimum bezpieczeństwa
oraz zapewnić możliwie pełne
sobie, klientom i
bezpieczeństwo sobie, klientom i
współpracownikom.
współpracownikom.
psychometrycznych.

Kryteria oceny egzaminu testowego
(16 zadań z odpowiedziami, za każdą prawidłowo rozwiązane zadanie 1 pkt)
Ocena
Liczba
punktów

2

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

8 i pon.

9-10

11

12-13

14

15-16

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Inne zadania praktyczne

10

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

10

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

15

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin / ECTS

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85 / 3,4

50 / 2

50/ 2

50 / 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Matczak A., Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji w funkcjonowaniu, Wyd. PWN, Warszawa 1982, s.
170- 194.

Nęcka E., Inteligencja, [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 2., Wyd. GWP, Gdańsk 2000, s.
721- 759.

Strelau J., Doliński D., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 1., Wyd. GWP, Gdańsk 2008, s. 765-796.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Krasowicz-Kupis G., Wiejak K. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce

psychologicznej. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Matczak A., Style poznawcze, [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 2., Wyd. GWP, Gdańsk
2000, s. 761-782.

Nęcka E., Twórczość, [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 2., Wyd. GWP, Gdańsk 2000, s.
783- 807.

Strelau, J.(1995). Temperament i inteligencja. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia ogólna. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Gdańsk: GWP.

Strelau J., Zawadzki B.(2008). Psychologia róznic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.) Psychologia.
Podręcznik akademicki. T. 1 Gdańskie: GWP
Inne materiały dydaktyczne:




do dyspozycji studentów są wybrane narzędzia pomiaru.

P14. Metodologia badań psychologicznych

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P14 Metodologia badań psychologicznych

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Podstawowy, podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
II/3

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Jan Młodkowski

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia

20

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Metody dydaktyczne
Tematyczny komunikat werbalny, ilustrowany planszami ze schematami
graficznymi omawianych treści
Praca w grupach, studium przypadku, dyskusja moderowana, prezentacja.
Wyszukanie i analiza struktury artykułu naukowego.
Praca własna.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna pojęcie wiedzy, jej podział na różne typy i ich ogólna charakterystykę.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W17, KW_18

P_W02

Orientuje się w specyfice i szczególnej pozycji wiedzy naukowej w kulturze.

K_W17, KW_18

P_W03

Rozumie odrębność, rangę i genezę wiedzy humanistycznej.

K_W17, KW_18

P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08

Orientuje się we wzajemnych związkach między psychologią a innymi
dyscyplinami.
Wie o randze i zasadach wykorzystania nazw w konstruowaniu wiedzy
psychologicznej.
Zna funkcję, kryteria oceny, genezę i zasady konstruowania prawa
naukowego.
Wie, że dojrzałą formą wiedzy naukowej jest teoria, zna powstawanie,
podział i kryteria oceny teorii w psychologii.
Zna ogólne zasady procesu organizowania i prowadzenia badań w
psychologii.

K_W17, KW_18
K_W17, KW_18
K_W17, KW_18
K_W17, KW_18
K_W17, KW_18

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zastosować teoretyczne podstawy badań naukowych w projektowaniu
badań własnych.

K_U03

P_U02

Uwzględnia poprawną strukturę badania naukowego w projektowaniu badań
własnych.

K_U05

P_U03

Stosuje w praktyce metody badań w psychologii.

K_U05

P_U04

Klasyfikuje i operacjonalizuje zmienne, określa cel badań i pytania badawcze ,
formułuje hipotezy, dobiera próbę do badań oraz techniki i narzędzia
badawcze.

K_U03

P_U05

Przeprowadza testowanie hipotez badawczych.

K_U16

P_U06

Przygotowuje raport z badania.

K_U03, K_U16
Kompetencje:

P_K01

Przeprowadza autorefleksję na własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w
zakresie
projektowania,
realizowania
i
weryfikowania
badań
psychologicznych.

K_K01

P_K02

Projektuje, realizuje i weryfikuje badania psychologiczne z zachowaniem
zasad etyki zawodowej psychologa.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

W2

W3
W4
W5

W6

WYKŁAD
Psychologia jako system wiedzy. Pojęcie i klasyfikacja wiedzy (potoczna,
irracjonalna, spekulatywna, artystyczna, naukowa). Charakterystyka typu
wiedzy: przedmiot, zakres, główna deklarowana wartość, przykłady.
Zewnętrzne i wewnętrzne funkcje wiedzy naukowej.
- f. deskryptywna: formy opisu stosowane w nauce i spotykane w
psychologii,
- f. eksplanacyjna: determinizm w psychologii, różne postacie
determinowania,
- funkcje pragmatyczna i prognostyczna.
Scjentyzm i ograniczenia wiedzy naukowej.
Wybrane zagadnienia klasyfikacji nauk: nauki nomotetyczne i idiograficzne.
Specyfika nauk humanistycznych.
Psychologia
na
tle
kryteriów
klasyfikacji
wiedzy:
zależności między psychologią a różnymi typami wiedzy.
Specyfika badań w psychologii: człowiek przedmiotem i podmiotem
badania, badanie zjawisk subiektywnych, badanie pośrednie, badanie
wieloczynnikowe, pomiar.
Ogólna charakterystyka stanowiska metodologicznego psychologii
współczesnej. Ontologiczny fundament stanowiska metodologicznego poglądy na naturę procesu psychicznego.
Aspekt teoriopoznawczy

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

P_W02

P_W03
P_W04
P_W05

P_W06

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14
W15

stanowiska metodologicznego: wybrane koncepcje poznania (dogmatyzm,
intuicjonizm, racjonalizm, empiryzm), różne postacie empiryzmu.
Struktura i proces konstruowania teorii naukowej.
Poziom elementarny - pojęcia (terminy):
relacja „obiekt - pojęcie” i supozycja pojęć; klasyfikacje logiczne i
metodologiczna typologia pojęć (formalne, teoretyczne, obserwacyjne,
typologiczne, porządkujące, metryczne). Wady pojęć i wywodzące się z nich
błędy. Definiowanie pojęć: rodzaje definicji, zasady definiowania,
eksplikacja; metodologiczne kryteria poprawności pojęcia: precyzja,
intersubiektywny charakter, sens empiryczny.
Struktura i proces konstruowania teorii naukowej (cd.).
Sposoby nadawania pojęciu sensu empirycznego: redukcjonizm,
operacjonizm, wykorzystanie wskaźnika. Koncepcja wskaźnika, klasyfikacja
wskaźników, kryteria oceny i zasady doboru wskaźników.
Struktura i proces konstruowania teorii naukowej (cd.).
Poziom pośredni - prawa (tezy):
pojęcie prawa; relacja: prawidłowość natury - prawo nauki, empiryczny
proces konstruowania prawa, rola hipotezy, klasyfikacje praw.
Struktura i proces konstruowania teorii naukowej (cd.).
Teoria czyli system praw: kryteria dobrej teorii; indukcyjny, dedukcyjny
bądź idealizacyjny model i sposób budowania teorii; problem redukcjonizmu;
podejście systemowe; konwencjonalizm; eksplanacyjna funkcja teorii:
wyjaśnianie w psychologii, prognostyczna i pragmatyczna funkcja teorii:
nauki praktyczne, psychologia stosowana.
Organizacja procesu badania empirycznego w psychologii
Wieloetapowy schemat planowania i realizacji badania. Pojęcie problemu
naukowego i typologia genezy problemów. Rola pytania badawczego i
zasady formułowania pytań. Pojęcie zmiennej, operacjonalizacja i
klasyfikacje zmiennych. Badania jedno- i wielozmiennowe.
Strategie badania: eksploracja, użycie hipotezy, użycie modelu. Funkcje
hipotez i zasady ich formułowania. Warianty weryfikacji i kryteria oceny
hipotez. Badania wyczerpujące i reprezentacyjne. Sposoby i zasady doboru
próby. Rola randomizacji.
Procedury (modele) badań: prospektywna (eksperymentalna), symultaniczna
(korelacyjna) i retrospektywna (ex post facto). Zasady manipulowania
zmiennymi i kontrolowania zmiennych. Zasady redagowania instrukcji do
badania i konstruowania formularzy do zbierania wyników.
Zagadnienie trafności planu badań; źródła potencjalnych artefaktów.
Funkcje i zasady badania pilotażowego. Analiza zależności między wynikami
pomiarów zmiennych ilościowych. Formułowanie wniosków i uogólnianie
wyników. Redagowanie sprawozdań z badań. Zasady konstrukcji tabel i
wykresów.

P_W07

P_W07

P_W07

P_W07

P_W08

P_W08

P_W08

P_W08

Podsumowanie zajęć
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Teoretyczne podstawy badań naukowych w psychologii.

P_U01,

Ćw2

Struktura badania naukowego.

P_U2,

Ćw3

Metody badań w psychologii.

P_U3

Ćw4

Zmienne i ich klasyfikacje.

P_U03, P_U04

Ćw5

Operacjonalizacja zmiennych.

P_U03, P_U04

Ćw6

Cel badań i pytania badawcze.

P_U03, P_U04

Ćw7

Hipotezy – rodzaje hipotez badawczych.

P_U03, P_U04

Ćw8

Grupa badawcza, dobór próby do badań.

P_U03, P_U04

Ćw9

Narzędzia i techniki badawcze.

P_U03, P_U04

Ćw10

Testowanie hipotez badawczych.

P_U03, P_U05

Ćw11

Przygotowanie raportu z badań.

P_U06

Ćw12

Przygotowania projektu badawczego.

Ćw13

Studenckie projekty badawcze.

Ćw14

Studenckie projekty badawcze.

Ćw15

Podsumowanie zajęć.

P_U02, P_U03,
K_U01
P_U02, P_U03,
P_U06, K_U02
P_U01, P_U04,
P_U05, P_U06,
K_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy.

W. 1

P_W02

Test wiedzy.

W. 2

P_W03

Test wiedzy.

W. 3

P_W04

Test wiedzy.

W. 4

P_W05

Test wiedzy.

W. 5

P_W06

Test wiedzy.

W. 6

P_W07

Test wiedzy.

W. 7 - 10

P_W08

Test wiedzy.

W. 11 - 14
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy, zespołowy projekt badań własnych.

Ćw. 1

P_U02

Test wiedzy, zespołowy projekt badań własnych.

Ćw. 2, Ćw. 12, Ćw.
13

P_U03

Test wiedzy, zespołowy projekt badań własnych.

Ćw. 3 – 10, Ćw. 12,
Ćw. 13

P_U04

Test wiedzy, zespołowy projekt badań własnych.

Ćw. 4 – 9, Ćw. 14

P_U05

Test wiedzy, zespołowy projekt badań własnych.

Ćw. 10, Ćw. 14

P_U06

Test wiedzy, zespołowy projekt badań własnych.

Ćw. 11, Ćw. 13.
Ćw. 14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja wykonania zadania zespołowego.

Ćw. 12

P_K02

Obserwacja wykonania zadania zespołowego.

Ćw. 13, Ćw. 14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie zna pojęcia wiedzy, jej
podziału na różne typy i
ich ogólnej
charakterystyki.

w przeciętnym
zakresie zna pojęcie
wiedzy, jej podział na
różne typy i ich
ogólna

w stopniu
ponadprzeciętnym
zna pojęcie wiedzy,
jej podział na różne
typy i ich ogólna

w stopniu
zaawansowanym zna
pojęcie wiedzy, jej
podział na różne typy
i ich ogólna

charakterystykę.

charakterystykę.
w stopniu
ponadprzeciętnym
orientuje się w
specyfice i
szczególnej pozycji
wiedzy naukowej w
kulturze.

charakterystykę.
w stopniu
zaawansowanym
orientuje się w
specyfice i
szczególnej pozycji
wiedzy naukowej w
kulturze.
w stopniu
zaawansowanym
rozumie odrębność,
rangę i genezę
wiedzy
humanistycznej.
w stopniu
zaawansowanym
orientuje się we
wzajemnych
związkach między
psychologią a innymi
dyscyplinami.

P_W02

nie orientuje się w
specyfice i szczególnej
pozycji wiedzy naukowej
w kulturze.

w przeciętnym
zakresie orientuje się
w specyfice i
szczególnej pozycji
wiedzy naukowej w
kulturze.

P_W03

nie rozumie odrębności,
rangi i genezy wiedzy
humanistycznej.

w przeciętnym
zakresie rozumie
odrębność, rangę i
genezę wiedzy
humanistycznej.

w stopniu
ponadprzeciętnym
rozumie odrębność,
rangę i genezę wiedzy
humanistycznej.

nie orientuje się we
wzajemnych związkach
między psychologią a
innymi dyscyplinami.

w przeciętnym
zakresie orientuje się
we wzajemnych
związkach między
psychologią a innymi
dyscyplinami.

P_W05

nie ma wiedzy o randze i
zasadach wykorzystania
nazw w konstruowaniu
wiedzy psychologicznej.

w przeciętnym
zakresie wie o randze
i zasadach
wykorzystania nazw
w konstruowaniu
wiedzy
psychologicznej.

P_W06

zna funkcję, kryteria
oceny, genezę i zasady
konstruowania prawa
naukowego.

P_W07

nie wie, że dojrzałą formą
wiedzy naukowej jest
teoria, nie zna
powstawania, podziału i
kryteriów oceny teorii w
psychologii.

P_W08

nie zna ogólnych zasad
procesu organizowania i
prowadzenia badań w
psychologii.

w przeciętnym
zakresie zna ogólne
zasady procesu
organizowania i
prowadzenia badań w
psychologii.

w stopniu
ponadprzeciętnym
orientuje się we
wzajemnych
związkach między
psychologią a innymi
dyscyplinami.
w stopniu
ponadprzeciętnym
wie o randze i
zasadach
wykorzystania nazw
w konstruowaniu
wiedzy
psychologicznej.
w stopniu
ponadprzeciętnym
zna funkcję, kryteria
oceny, genezę i
zasady konstruowania
prawa naukowego.
w stopniu
ponadprzeciętnym
wie, że dojrzałą formą
wiedzy naukowej jest
teoria, zna
powstawanie, podział
i kryteria oceny teorii
w psychologii.
w stopniu
ponadprzeciętnym
zna ogólne zasady
procesu
organizowania i
prowadzenia badań w
psychologii.

P_U01

nie potrafi zastosować
teoretycznych podstaw
badań naukowych w
projektowaniu badań
własnych.

w sposób
wymagający wsparcia
nauczyciela potrafi
zastosować
teoretyczne podstawy
badań naukowych w
projektowaniu badań
własnych.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi
zastosować
teoretyczne podstawy
badań naukowych w
projektowaniu badań
własnych.

samodzielnie i
bezbłędnie potrafi
zastosować
teoretyczne podstawy
badań naukowych w
projektowaniu badań
własnych.

P_U02

nie uwzględnia poprawnej
struktury badania
naukowego w
projektowaniu badań

w sposób
wymagający wsparcia
nauczyciela
uwzględnia poprawną

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy uwzględnia
poprawną strukturę

samodzielnie i
bezbłędnie
uwzględnia poprawną
strukturę badania

P_W04

w przeciętnym
zakresie zna funkcję,
kryteria oceny,
genezę i zasady
konstruowania prawa
naukowego.
w przeciętnym
zakresie wie, że
dojrzałą formą
wiedzy naukowej jest
teoria, zna
powstawanie, podział
i kryteria oceny teorii
w psychologii.

w stopniu
zaawansowanym wie
o randze i zasadach
wykorzystania nazw
w konstruowaniu
wiedzy
psychologicznej.
w stopniu
zaawansowanym zna
funkcję, kryteria
oceny, genezę i
zasady konstruowania
prawa naukowego.
w stopniu
zaawansowanym wie,
że dojrzałą formą
wiedzy naukowej jest
teoria, zna
powstawanie, podział
i kryteria oceny teorii
w psychologii.
w stopniu
zaawansowanym zna
ogólne zasady
procesu
organizowania i
prowadzenia badań w
psychologii.

własnych.

strukturę badania
naukowego w
projektowaniu badań
własnych.

badania naukowego w
projektowaniu badań
własnych.

naukowego w
projektowaniu badań
własnych.

nie stosuje w praktyce
metod badań w
psychologii.

w sposób
wymagający wsparcia
nauczyciela stosuje w
praktyce metody
badań w psychologii.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy stosuje w
praktyce metody
badań w psychologii.

samodzielnie i
bezbłędnie stosuje w
praktyce metody
badań w psychologii.

nie klasyfikuje i nie
operacjonalizuje
zmiennych, nie określa
celu badań i pytań
badawczych , nie
formułuje hipotez, nie
dobiera próby do badań
oraz technik i narzędzi
badawczych.

w sposób
wymagający wsparcia
nauczyciela
klasyfikuje i
operacjonalizuje
zmienne, określa cel
badań i pytania
badawcze , formułuje
hipotezy, dobiera
próbę do badań oraz
techniki i narzędzia
badawcze.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy klasyfikuje i
operacjonalizuje
zmienne, określa cel
badań i pytania
badawcze , formułuje
hipotezy, dobiera
próbę do badań oraz
techniki i narzędzia
badawcze.

samodzielnie i
bezbłędnie
klasyfikuje i
operacjonalizuje
zmienne, określa cel
badań i pytania
badawcze , formułuje
hipotezy, dobiera
próbę do badań oraz
techniki i narzędzia
badawcze.

nie przeprowadza
testowania hipotez
badawczych.

w sposób
wymagający wsparcia
nauczyciela
przeprowadza
testowanie hipotez
badawczych.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy przeprowadza
testowanie hipotez
badawczych.

samodzielnie i
bezbłędnie
przeprowadza
testowanie hipotez
badawczych.

P_U06

nie przygotowuje raportu z
badania.

w sposób
wymagający wsparcia
nauczyciela
przygotowuje raport z
badania.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy przygotowuje
raport z badania.

samodzielnie i
bezbłędnie
przygotowuje raport z
badania.

P_K01

nie przeprowadza
autorefleksji na temat
własnej wiedzy,
umiejętności i
kompetencji w zakresie
projektowania,
realizowania i
weryfikowania badań
psychologicznych.

przeprowadza autorefleksję na własnej wiedzy, umiejętności i
kompetencji w zakresie projektowania, realizowania i weryfikowania
badań psychologicznych.

P_K02

nie projektuje, realizuje i
weryfikuje badań
psychologicznych z
zachowaniem zasad etyki
zawodowej psychologa.

projektuje, realizuje i weryfikuje badania psychologiczne z
zachowaniem zasad etyki zawodowej psychologa.

P_U03

P_U04

P_U05

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady,
ćwiczenia, konwersatoria,
projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

Przygotowanie projektu/programu

20

30

25

35

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

15

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

10

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1
ECTS) SUMA godzin/ECTS

150/ 6

150/ 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim
kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze
praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

75/ 3

75/ 3

Samodzielne
przygotowanie
dydaktycznych

się

do

zajęć

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z
przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN 2008

Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych, PWN, 1996

Brzeziński J. Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne; Podstawowe modele badawcze
(w:) J. Strelau (red.) Psychologia, t.I, GWP, 2000
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, 1965

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Czytelnik, 1983

Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, 1984

Biela A., Analogia w nauce, IW Pax, 1989

Brzeziński J., J. Siuta (red.), Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych, Wyd. UAM,
1991

Bunge M., O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce, PWN, 1968

Chwedeńczuk B., Spór o naturę prawdy, PIW, 1984

Evans B., Naturalna historia nonsensu, WP, 1964

Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum, 1987

Francuz P., R. Mackiewicz. Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Wyd. KUL, 2005

Gardner M., Ekscentryczne teorie, oszustwa i maniactwa naukowe, Pandora, 1994

Grodziński E., Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej, PWN, 1989

Hempoliński M., Filozofia współczesna, PWN, 1989

Hołówka T., Myślenie potoczne, PIW, 1986

Ifrach G., Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku, Ossolineum, 1990

Krajewski W., Prawa nauki, przegląd zagadnień metodologicznych, Książka i Wiedza, 1982

Lentin J.P., Myślę, więc się mylę, PIW, 1994

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, 2012

Sawyer W.W., W poszukiwaniu modelu matematycznego, WP, 1975

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, 2007
Inne materiały dydaktyczne:


Narzędzia diagnostyczne dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych IPS.

P15. Podstawowe umiejętności psychologiczne: Trening interpersonalny
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P15.Podstawowe umiejętności psychologiczne: elementy treningu
interpersonalnego

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
II/ 3

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Paweł Majchrzak

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Ukończony
warsztat
psychologiczny:
Podstawowe
umiejętności
psychologiczne – integracja i komunikacja, Podstawowe umiejętności
psychologiczne – rozwiązywanie konfliktów.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

30

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

1

Konsultacje

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

1

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

1

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
warsztaty

Metody dydaktyczne
praca w grupach, prezentacje indywidualne, zadania problemowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma pogłębioną wiedzę na temat relacji interpersonalnych, funkcjonowania w grupie,
ról i procesu grupowego oraz rządzących nimi prawidłowości istotnych z punktu
widzenia psychologii.

K_W05

P_W02

Zna możliwości i ogólne zasady dotyczące własnego rozwoju osobistego w dziedzinie
psychologii; ma pogłębioną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

K_W27

interpersonalnego oraz korzystania z zasobów ekspresji i kreatywności własnej.

P_U01

P_U02

Umiejętności:
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy dotyczące
funkcjonowania grupy i w grupie w aspekcie psychologicznym i psychospołecznym
oraz wzajemne relacje między nimi.
Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem jednostki w procesie grupowym
przyjmowaniem ról grupowych, udzielaniem informacji zwrotnych.

K_U01

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych

K_K02

P_K02

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka, wrażliwości na
problemy i zjawiska interpersonalne pracując z grupa; rozwija możliwości własne
wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K12

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia warsztatowe

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Zawarcie kontraktu pracy grupowej.

P_W01

Ćw2

Autodiagnoza funkcjonowania i własnych emocji w relacjach interpersonalnych.

P_U01

Ćw3

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - wyrażanie myśli i uczuć, aktywne
słuchanie, pogłębianie wrażliwości na sygnały pozawerbalne. Rola umiejętności
psychospołecznych w zawodzie psychologa.

P_W02

Ćw4

Udział w procesie grupowym.

P_W01

Ćw5

Rozpoznawanie faz rozwoju grupowego.

P_W01, P_U01,
P_U02

Ćw6

Identyfikacja ról grupowych.

P_W01, P_U01,
P_U02

Ćw7

Analiza własnego stylu funkcjonowania w grupie.

P_W01, P_U01,
P_U02

Ćw8

Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach.

P_U01, P_K01

Ćw9

Zasady konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w grupie.

P_U01, P_U02,
P_K01

Ćw10

Rola troski w udzielanej informacji zwrotnej.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw11

Ćwiczenie udzielania i odbioru informacji zwrotnych.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw12

Budowanie większej świadomości swoich mocnych i słabych stron w kontekście
własnego funkcjonowania w grupie.

P_U02, P_K01

Ćw13

Rozwijanie zdolności udzielania i przyjmowania wsparcia psychologicznego..

P_W02, P_K01,
P_K02

Ćw14

Trening interpersonalny w formie dyrektywnej i niedyrektywnej.

P_W01, P_W02,

Ćw15

Podsumowanie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Wypowiedź ustna – student nabywa wiedzę wefekcie udziału (nawet wymuszanego) w
zajęciach i na skutek reakcji grupy (feedback).

Ćw.1, Ćw4, Ćw5,
Ćw6, Ćw7, Ćw14,
Ćw15

P_W2

Wypowiedź ustna - student nabywa wiedzę wefekcie udziału (nawet wymuszanego) w
zajęciach i na skutek reakcji grupy (feedback).

Ćw3, Ćw14, Ćw15

Umiejętności:
P_U01

Zadanie zespołowe – student nabywa umiejętności na skutek reakcji grupy (feedback).

Ćw2, Ćw5, Ćw6,
Ćw7, Ćw8, Ćw9,
Ćw15

P_U02

Zadanie zespołowe– student nabywa kompetencje na skutek reakcji grupy (feedback).

Ćw5, Ćw6, Ćw7,
Ćw9, Ćw10, Ćw11,
Ćw12, Ćw13, Ćw15

Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja wykonania zadania praktycznego – student nabywa kompetencje na skutek
reakcji grupy (feedback).

P_K02

Obserwacja wykonania zadania praktycznego - – student nabywa kompetencje na
skutek reakcji grupy (feedback).

Ćw8, Ćw9, Ćw10,
Ćw11, Ćw12,
Ćw13, Ćw15
Ćw10, Ćw11,
Ćw13, Ćw15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ze względu na formę zajęć – warsztat/trening psychologiczny - efekty kształcenia nie podlegają ocenie w trakcie zajęć.
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie czynnego udziału w zajęciach przez cały czas ich trwania.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

30

20

Egzamin/zaliczenie

1

1

Udział w konsultacjach

1

1

18

28

50/ 2

50/ 2

32/ 1,3

22/ 0,9

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

50/ 2

50/ 2

Przygotowanie projektu/programu
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literatura przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Corey M.S., Corey G., (2002), Grupy – metody grupowej pomocy psychologicznej. Instytut Psychologii Zdrowia.
Warszawa.

Jarmuż S., Witkowski T. (2004). Podręcznik trenera, Moderator Tomasz Witkowski.

Jedliński K., (2008), Trening interpersonalny. WAB. Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F.,(2006), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Rebis. Poznań.
Fisher R., Ury W., Patton B., (2009), Dochodząc do tak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
Król-Fijewska M., (2009), Stanowczo, łagodnie, bez lęku. WAB. Warszawa.
Okun B. (2002), Skuteczna pomoc psychologiczna. IPZ, PTP. Warszawa.

Inne materiały dydaktyczne:


P16. Psychologia społeczna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P16. Psychologia społeczna

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułukształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
II/ 4
Dr Marek Krawiec

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia

20

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne.
Opracowywanie tematów – przygotowanie prezentacji, dyskusje w grupach,
budowanie skal postaw (Skala Likerta, Skala Thurstona, pomiary postaw, metody
obserwacyjne, sondaż diagnostyczny, ankieta – budowa).
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Zna teorie i podstawowe koncepcje postaw społecznych, zna konstrukcje wybranych
skal postaw.

K_W05
K_W18

P_W02

Zna podstawowe mechanizmy wpływu społecznego i perswazji.

K_W18
K_W25

P_W03

Zna psychologiczne podłoże zasad działania technik wpływu społecznego i perswazji.

K_W05

P_W04

Zna problematykę poznania społecznego, heurystyk sądzenia i innych sposobów „dróg
na skróty”.

K_W11

P_W05

Zna zależności pomiędzy postawami a zachowaniem człowieka, zna mechanizmy
zmiany postaw.

K_W11
K_W05

P_W06

Zna podstawowe założenia języka komunikatu perswazyjnego, zna zasady skutecznej
komunikacji.

K_W18
K_W25

P_W07

Zna podstawowe teorie konfliktu oraz skuteczne konstruktywne metody jego
rozwiązywania, zna założenia podstawowych teorii negocjacji.

K_W25
K_W11

P_W08

Zna sytuacyjne uwarunkowania agresji, rozumie istotę trójkąta stereotypu, uprzedzeń i
dyskryminacji.

K_W11
K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zbadać postawy zbudowanymi przez siebie skalami postaw.

K_U01
K_U05

P_U02

Potrafi identyfikować techniki i narzędzia wywierania wpływu, radzić sobie z
manipulacją.

K_U01
K_U02
K_U03

P_U03

Rozpoznaje i wykorzystuje heurystyki sądzenia, unika podstawowych błędów
atrybucji.

K_U09

P_U04

Potrafi używać podstawowych narzędzi skutecznej komunikacji – parafrazy,
komunikatu JA, rozpoznawania i nazywania uczuć.

K_U12
K_U09

P_U05

Potrafi wykorzystywać podstawowe założenia skutecznej komunikacji
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w procesach negocjacji i mediacji.

K_U12

i

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi przekonywać do własnych racji, potrafi skutecznie wpływać na zmianę postaw.

K_K11
K_K12

P_K02

Potrafi używać skal postaw w sposób etyczny, tj. Przestrzegając standardów użycia oraz
badania testem.

K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kierunkowych

W01

Przedmiot i zadania psychologii społecznej. Zależności zachodzące pomiędzy
psychologią społeczną i dyscyplinami pokrewnymi. Kontekst indywidualny i
społeczny w wyjaśnianiu działań podmiotu.

P_U01
P_U05
P_W05

W02

Metody badania w psychologii społecznej. Badania psychologiczne jako specyficzna
sytuacja społeczna.

P_U01
P_U05
P_W05

W03

Mechanizmy wpływu społecznego. Konformizm, naśladownictwo i modelowanie a
indywidualne uwarunkowania działania podmiotu.
Psychologiczne reguły wywierania wpływu (koncepcja R. Cialdiniego).

P_W18
P_W25

W04

Spostrzeganie własnej osoby a spostrzeganie innych osób. Indywidualne i społeczne
mechanizmy kształtowania się obrazu własnej osoby i struktury
Ja ( looking-glassself) –kontrowersje dotyczące źródeł pochodzenia podstawowych
elementów struktury ja. Teoria dysonansu poznawczego.

P_W05

W05

Postawy jako element struktury osobowości. Strukturalne składniki postawy:
informacje, emocje i zachowanie. Metody pomiaru postaw.

P_U01
P_U05
P_W05
P_W18

W06

W07

Atrakcyjność interpersonalna i jej uwarunkowania. Teorie atrakcyjności
interpersonalnej: teoria wymiany i teoria równości. Atrakcyjność interpersonalna i jej
wpływ na relacje społeczne jednostki.
Relacje interpersonalne w grupie społecznej. Kryteria definicyjne grupy społecznej.
Grupy społeczne i zbiorowiska nie będące grupami. Podejmowanie decyzji: interakcja
w grupie.

P_K08

P_K08

W08

Struktura procesu komunikowania. Modelowe interpretacje procesu komunikowania.
Klasyczne i współczesne modele procesu komunikowania się.

P_W18
P_W25

W09

Elementy sytuacji procesu komunikowania. Klasyczne interpretacje struktury procesu
komunikowania (nadawca, przekaz, kanał, odbiorca).

P_W18
P_W25

W10

Charakterystyka ograniczeń w procesie komunikowania. Uwarunkowania
osobowościowe i kulturowe procesu komunikowania. Postawy, przekonania i
stereotypy. Znaczenie kontekstu w procesie komunikowania. Uprzedzenia i
dysonans poznawczy w relacjach społecznych.

P_K07
K_K18
K_K25

W11

Konflikty społeczne Konflikt interpersonalny. Istota konfliktu. Negocjacje jako sposób
rozwiązywania konfliktu.

P12

Podstawowe umiejętności interpersonalne. Charakterystyka umiejętności
nawiązywania kontaktu: analiza modelu M. Bubera.

P_W25
P_W11
P_U12
P_W25
P_W11
P_U12

W13

Altruizm. Teorie i mechanizmy zachowań prospołecznych.

P_W05

Konfrontacja w relacjach społecznych. Rozwiązania twórcze a manipulowanie w
sytuacjach społecznych. Integracja i makiawelizm a proces komunikowania.
Zagadnienia psychologii społecznej polityki.
Agresja i zachowania prospołeczne w relacjach interpersonalnych. Mechanizmy
kształtowania zachowań społecznych, aspołecznych i antyspołecznych. Mechanizmy
nabywania agresji: koncepcje natywistyczne i koncepcje uczenia się.

P_W25
P_W11
P_U12

W14

W15

Lp.

Ćw1

Ćw2

Ćw3 i 4
Ćw4
Ćw5 i 6

Ćw 7

Ćwiczenia:
Metody obserwacyjne, sondaż ankietowy i studium w terenie. Metody badań
eksperymentalnych w badaniach społecznych. Eksperyment naturalny, eksperyment w
terenie i eksperyment laboratoryjny.
Wpływ sytuacji społecznych na osiągnięcia w działaniach jednostki (facylitacja
społeczna, efekt audytorium, inhibicja.). Społeczne uwarunkowania zaspokajania
potrzeb. Kulturowa i społeczna modyfikacja procesów motywacyjnych potrzeby,
realizacja celów, dominacja, rywalizacja.
Mechanizm atrybucji – atrybucja dyspozycyjna i sytuacyjna. Błąd atrybucji i inne
błędy w spostrzeganiu ludzi. Schematy poznawcze i stosowanie skrótów poznawczych
podczas dokonywania atrybucji. Heurystyki: dostępności, zakotwiczenia, symulacji,
reprezentatywności. Zależność sądów społecznych od procesów afektywnych.
Skale postaw – budowa, zastosowanie , pomiary.
Postawy a zachowanie jednostki. Postawy deklarowane a postawy okazywane w
zachowaniu. Mechanizmy zmian postaw. Elementy skutecznej perswazji i analiza
działań propagandowych. Warunki skuteczności wpływu na zmianę postaw. Język
komunikatu perswazyjnego. Mechanizmy wpływu reklamy.
Zgodność postaw a atrakcyjność interpersonalna. Komunikacja werbalna i niewerbalna
a atrakcyjność interpersonalna. Sympatia i antypatia. Przyjaźń i otwartość w relacjach
interpersonalnych. Miłość i małżeństwo. Psychologia małżeństwa.

P_U09
P_U19
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W05
P_U05
P_W05
P_U05
P_W01
P_W05
P_U05
P_W01
P_W05
P_U05
P_U01
P_U05
P_W05
P_W18
K_U09

Ćw 8

Ćw 9

Ćw 10

Ćw 11

Cw 12 i 13

Ćw 14
Ćw 15

Mechanizmy współpracy i konfliktu. Interpretacja „dylematu więźnia”. Struktura i
dynamika grupy. Podejmowanie ról grupowych. Proces grupowy. Grupy wsparcia i
samopomocy.
Właściwości nadawcy, warunki skuteczności przekazu, charakterystyka
komunikowania werbalnego i przekazów
niewerbalnych. Interpretacja zmian tur w procesie konwersacji. Warunki płynności
przebiegu komunikowania w diadzie i innych grupach. Bariery komunikacyjne i
metody skutecznej komunikacji.
Kontekst językowy, kontekst interpersonalny, kontekst zadaniowy (instrumentalny),
kontekst kulturowy. Wpływ kontekstu na poziom efektywności komunikowania.
Wiedza i sądy o świecie społecznym. Schematy i skrypty. Naiwne i potoczne
koncepcje świata i natury ludzkiej. Stereotypy a uprzedzenia
Aktywne słuchanie jako zbiór zachowań tworzących sprzężenie zwrotne pomiędzy
słuchaczem a nadawcą komunikatu. Uzyskiwanie wpływu: rozwiązania konstruktywne
i twórcze, a instrumentalne pojmowanie relacji
społecznych. Funkcjonowanie w sytuacji komunikowania w warunkach obciążenia
emocjonalnego. Wpływ mniejszości na większość w procesach grupowego
podejmowania decyzji.
Prowadzenie negocjacji. Warunki podejmowania działań negocjacyjnych.
Indywidualne i sytuacyjne uwarunkowania skuteczności negocjowania. Analiza
strategii i taktyk negocjacyjnych. Rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych użytecznych w procesie negocjacji. Trudne sytuacje negocjacyjne.
Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania występowania barier w negocjowaniu.
Modelowe właściwości sprawnego negocjatora.
Sytuacyjne uwarunkowania agresji: frustracja a agresja;
mass-media a agresja. Metody korygowania zachowań
agresywnych. Natywistyczne i empiryczne interpretacje zachowań prospołecznych.
Indywidualne i sytuacyjne determinanty zachowań prospołecznych.

K_U12
K_U12
K_W11
_W05
K_W03,K_U12
K_W05, K_U05
K_W11,K_U01
K_U18, K_K08
K_W03,K_U12
K_W05, K_U05
K_W11,K_U01
K_U18, K_K08
K_W11K_W25
K_W05, K_K07
K_K12
K_K12
K_W10
K_W05

Zaliczenie ćwiczeń, oceny.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Przedmiotow
e efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Egzamin testowy.

W01, W02,
W05Ćw.4, Ćw.5

P_W02;
P_W03

Egzamin testowy.

W03, W05

P_W04

Egzamin testowy, ocena zadania grupowego.

P_W05

Egzamin testowy, ocena aktywności na zajęciach.

W05,Ćw 5,6,7

P_W06

Egzamin testowy, ocena aktywności na zajęciach.

W08,09,10; Ćw
9,10,11

P_W07

Egzamin testowy.

W11, W14, Ćw
8,12,13

P_W08

Egzamin testowy.

W15, Ćw 14

Ćw 3 i 4

Umiejętności:
P_U01

Praca w grupach, prezentacje, ocena aktywności na zajęciach, egzamin testowy.

W05,Ćw4,5,6,7

P_U02

ew. prezentacje, ocena aktywności na zajęciach, egzamin testowy.

Ćw2,3,4, W03,
W06

P_U03

Praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach, egzamin testowy.

Ćw 3,4,7

P_U04

Praca w grupach, ew. prezentacje, ocena aktywności na zajęciach.

W08,09,10, Ćw

9,10,11
P_U05

Praca w grupach, ew. prezentacje, ocena aktywności na zajęciach.

Ćw 12,13, W 11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, ocena aktywności na zajęciach.

W03, Ćw 5 i 6

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, ocena aktywności na zajęciach.

Ćw4,5,6. W05

P_K03

Ocena aktywności na zajęciach.

W 07, Ćw5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

P_W01

nie zna podst. teorii i
koncepcji postaw
społecznych, nie zna
struktury postaw, nie zna
zasad konstruowania skal
postaw.

P_W02

P_W03

nie zna podstawowych
mechanizmów wpływu
społecznego i perswazji.

nie zna mechanizmów
wpływu społecznego i
perswazji, nie zna
koncepcji r. cialdiniego
(nie zna reguł
wywierania wpływu).

P_W04

nie potrafi wymienić i
scharakteryzować
podstawowych procesów
poznania społecznego.

P_W05

nie zna zależności
pomiędzy postawami a
zachowaniem, ani
podstawowych
mechanizmów zmiany
postaw.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zna podst. teorie postaw.

zna podst. teorie postaw,
zna konstrukcje skal
postaw.

zna podst. teorie postaw,
zna konstrukcje skal
postaw, potrafi
zbudować skale postaw i
przeprowadzić badanie
na grupach.

zna podst. mech. wpływu
społecznego i perswazji.

zna podst. mech.
wpływu społecznego i
perswazji, prawidłowo
definiuje rodzaje reakcji
na wpływ społeczny.

zna podst. mech.
wpływu społecznego i
perswazji, prawidłowo
definiuje rodzaje reakcji
na wpływ społeczny oraz
kategorie wpływu
społecznego.

zna psychologiczne
mechanizmy wywierania
wpływu oraz koncepcje
zmiany postaw, zna
psychologiczne podłoże
reguł wywierania
wpływu.

zna psychologiczne
mechanizmy wywierania
wpływu oraz koncepcje
zmiany postaw, zna
psychologiczne podłoże
reguł wywierania
wpływu, zna
podstawowe techniki
wpływu społecznego i
potrafi wyprowadzić ich
istotę z
psychologicznych reguł
wywierania wpływu.

potrafi wymienić i
scharakteryzować
podstawowe procesy
poznania społecznego.

potrafi wymienić i
scharakteryzować
podstawowe procesy
poznania społecznego,
zna podstawowe „drogi
na skróty” w percepcji
świata zewnętrznego.

potrafi wymienić i
scharakteryzować
podstawowe procesy
poznania społecznego,
zna podstawowe „drogi
na skróty” w percepcji
świata zewnętrznego,
scharakteryzuje
podstawowe heurystyki
poznawcze.

charakteryzuje
podstawowe zależności
pomiędzy postawami a
zachowaniem człowieka.

charakteryzuje
podstawowe zależności
pomiędzy postawami a
zachowaniem
człowieka, zna
podstawowe
mechanizmy zmiany
postaw.

poza treścią poprzedniej
kolumny , potrafi
zaprezentować założenia
programu yale i
zaprojektować program
zmiany postaw.

zna psychologiczne
mechanizmy wywierania
wpływu (koncepcja r.
cialdiniego) oraz
koncepcje zmiany
postaw.

zna i potrafi wykorzystać
język komunikatu
perswazyjnego dla
konstrukcji prostych
perswazji, zna narzędzia
skutecznej komunikacji,
rozróżnia podstawowe
schematy
komunikacyjne.

P_W06

nie zna podstawowych
schematów
komunikacyjnych, nie
rozróżnia i nie potrafi
użyć narzędzi skutecznej
komunikacji.

zna i potrafi wykorzystać
język komunikatu
perswazyjnego dla
konstrukcji prostych
perswazji.

zna i potrafi
wykorzystać język
komunikatu
perswazyjnego dla
konstrukcji prostych
perswazji, zna narzędzia
skutecznej komunikacji.

P_W07

nie zna koncepcji
psychologicznego
podłoża konfliktu, nie
zna przyczyn konfliktów,
nie zna podstawowych
koncepcji negocjacji.

rozumie istotę
psychologicznego
podłoża konfliktu,
wymienia klasyczne i
współczesne teorie
negocjacji.

zna konstruktywne
zasady rozwiązywania
konfliktu, potrafi
scharakteryzować
podstawowe sposoby
zachowań w sytuacji
konfliktowej.

ponadto zna istotę i
zasady negocjacji
harwardzkich.

P_W08

nie zna podstawowych
teorii agresji, nie potrafi
scharakteryzować
stereotypu,
dyskryminacji i
uprzedzeń.

zna podstawowe teorie
agresji, potrafi
scharakteryzować
stereotyp, dyskryminację
i uprzedzenia.

zna podstawowe teorie
agresji, potrafi
scharakteryzować
stereotyp,
dyskryminację i
uprzedzenia i wskazać
związek pomiędzy nimi.

ponadto potrafi
scharakteryzować
związki pomiędzy
zachowaniami
agresywnymi a rola
wychowania w rodzinie i
rolą mass mediów.

P_U01

nie zna konstrukcji
podstawowych skal
postaw.

zna konstrukcje skali
Thurstona i Likerta.

potrafi zbudować skalę
Likerta i Thurstona.

potrafi , używając skal
postaw zbadać postawy
i podać przykładowe
wykorzystanie wyników
badań.

P_U02

nie zna podstawowych
narzędzi wywierania
wpływu, nie zna technik
wpływu społecznego.

potrafi wymienić
narzędzia wywierania
wpływu.

zna sekwencyjne
narzędzia wywierania
wpływu oraz
podstawowe techniki
psychomanipulacyjne.

zna sekwencyjne
narzędzia wywierania
wpływu oraz
podstawowe techniki
psychomanipulacyjne i
potrafi im
przeciwdziałać.

P_U03

nie zna podstawowych
heurystyk sądzenia, nie
zna definicji
podstawowego błędu
atrybucji.

wymienia i
charakteryzuje
podstawowe heurystyki,
potrafi zdefiniować
podstawowy błąd
atrybucji.

wymienia i
charakteryzuje
podstawowe heurystyki,
potrafi zdefiniować
podstawowe błędy
spostrzegania.

ponadto potrafi
wykorzystać heurystyki
sądzenia w działaniach
perswazyjnych.

nie potrafi zdefiniować
podstawowych narzędzi
skutecznej komunikacji.

potrafi zastosować
parafrazę, komunikat ja i
nazywanie uczuć w
skutecznym
porozumieniu się z
otoczeniem.

stosuje skutecznie
narzędzia
komunikowania się w
zachowaniu dobrych
relacji z otoczeniem.

zna inne niż
wymienione wcześniej
narzędzia i techniki
skutecznej komunikacji
i potrafi ich używać.

zna podstawowe
założenia negocjacji i
mediacji.

potrafi wykorzystać
narzędzia skutecznej
komunikacji w procesach
negocjacji i mediacji.

potrafi skutecznie
negocjować i prowadzić
mediacje z
wykorzystaniem innych
technik perswazji i
wpływu społecznego.

P_U04

P_U05

nie zna istoty negocjacji i
mediacji.

kompetencje społeczne
p_k01

nie zna zasad budowania
komunikatu
perswazyjnego.

zna zasady budowy
komunikatu
perswazyjnego.

zna zasady budowy
komunikatu
perswazyjnego, potrafi

zna zasady budowy
komunikatu
perswazyjnego, potrafi

planować działania
służące do zmian postaw.

p_k02

nie potrafi zbudowac
skali postaw.

potrafi zbudować skalę
postaw (likerta lub
thurstona).

potrafi zbudować skalę
postaw (likerta lub
thurstona) i opisać efekty
badania.

planować i realizować
działania służące do
zmian postaw.
potrafi zbudować skalę
postaw (likerta lub
thurstona) i opisać
efekty badania,
przestrzegając
standardów użycia i
badania.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

25

25

Inne zadania praktyczne

15

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

150/6

150/6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75 / 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/3

75/ 3

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Aronson E. (2009)Człowiek– istota społeczna, Warszawa,PWN

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M (1997 i nast.), Psychologia społeczna. Serce i umysł, przekł. J. Gilewicz, Poznań.

Cialdini R.(2006 i nast.).Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka przekł. B. Wojciszke, Gdańsk. GWP

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002) Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, przekład A. Nowak i
inni, Gdańsk GWP

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa PWN.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:












Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. II,( 2006) Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, przekł. G.
Skoczylas, Warszawa.
Argyle M., (1991).Psychologia stosunków interpersonalnych, przekł. W. Domachowski, Warszawa.
Argyle M., (1994) Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna, przekł. W. Domachowski,
Warszawa.
Bohner G., Wanke M.(2004). Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk
Camp J, (2005). Zacznij od nie. Techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzać, przekł. A. Sosenko,
Taszów.
Doliński D.,(2005) Techniki wpływu społecznego, WN Scholar, Warszawa
Griffin E., (2003) Podstawy komunikacji społecznej, przekł. W. i O. Kubińscy, Poznań.
Nęcki Z., (2000). Komunikowanie międzyludzkie, Kraków.
Nelson T. D., (2003). Psychologia uprzedzeń, przekład A. Nowak Gdańsk,.
Oyster C. K.,( 2002). Grupy, Poznań
Pratkanis A., Aronson E., (2003). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przekł. J.

Radzicki, M. Szuster, Warszawa.
Stephan W.G i C.W., (2007) Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, przekład M. Kacmajor , GWP,
Gdańsk.
Stewart J., (red) (2005) Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, przekład Jacek Suchecki i
inni, PWN Warszawa

Trzy pozycje do wyboru
Inne materiały dydaktyczne:




P17. Psychometria

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

P17. Psychometria
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie
praktyczny

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
II/ 4
prof. Z. Juczyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

20

Ćwiczenia warsztatowe

45

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Wykład, zadania problemowe, przykłady testów i kwestionariuszy

Wykład
Ćwiczenia warsztatowe

Prezentacja testów WAIS, WISC; omówienie zasad prowadzenia badania; ćwiczenia z
prowadzenia badania testowego prowadzone w małych grupach.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna pojęcie cechy w ujęciu psychologicznym i psychometrycznym, najczęściej stosowane
narzędzia pomiaru psychologicznego oraz podstawowe właściwości psychometryczne testów.

K_W17,
K_W18,

P_W02

Posiada wiedzę na temat różnych aspektów diagnozy psychologicznej, psychometrycznej,
metodologicznej i etycznej oraz zna podejście idiograficzne i nomotetyczne, cechy pomiaru
różnicowego i założenia klasycznej teorii testów.

K_W17

P_W03
P_W04
P_W05
P_W06
P_W07
P_W08

P_U01

P_U02

P_U03
P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
P_K05

Zna metody szacowania rzetelności, kryteria akceptacji rzetelności pomiaru .
Zna różne rodzaje trafności testu oraz metody szacowania trafności, różnicowanie trafności
konwergencyjnej i różnicowej.
Ma wiedzę na temat normy, jej rodzajów, zróżnicowania znormalizowanych skal ciągłych i
skokowych, kryteriów wyboru właściwej skali standardowej.
Zna etapy i procedury związane z konstrukcją testu oraz podstawowe wskaźniki
psychometryczne testu.
Posiada wiedzę na temat czynników zniekształcających wyniki testowe oraz różne procedury
adaptacji i kryteria oceny kulturowej adaptacji testów.
Zna zasady interpretacji wyników testowych oraz zasady korzystania z narzędzi
psychologicznych.
Umiejętności:
Potrafi ustalić diagnozę w oparciu o pomiar różnicowy, wykorzystując założenia dotyczące
normalności i wariancji.
Potrafi przeprowadzić obliczenia dotyczące rzetelności testu, w tym stabilność bezwzględnej i
względnej, zgodności wewnętrznej, korelacja pozycji testowych z ogólnym wynikiem testu
(wzór Spearmana-Browna), obliczyć standardowy błąd pomiaru i dokonać estymacji wyniku
prawdziwego.
Potrafi przeprowadzić normalizację wyników testu, zastosować kryteria wyboru właściwej
skali standardowej i porównać wyniki wyrażone w jednostkach różnych skal.
Potrafi skonstruować prosty test stosując podejście racjonalne i empiryczne, wygenerować
pozycje testowe i dokonać wstępnej selekcji pozycji testowych.
Potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki psychometryczne stosując różne metody szacowania
mocy dyskryminacyjnej, obliczyć ładunki czynnikowe.
Potrafi ustalić czynniki zniekształcające i zakłócające pomiar oraz zinterpretować przykładowe
skale kontrolne.
Potrafi dobrać test adaptowany kulturowo w zależności od różnych kontekstów
(psychologiczny, psychometryczny, kontekst celu, doświadczenia kulturowego, świadomości
społecznej, kwalifikacji użytkownika, użycia).
Potrafi przeprowadzić badanie testem WISC i WAIS.
Potrafi dokonać interpretacji wyników testowych badania inteligencji, uwzględniając różnice
międzyosobnicze i wewnątrz-osobnicze oraz kliniczny i statystyczny sposób wnioskowania.
Potrafi dokonać wyboru narzędzia odpowiedniego do celu badania i dokonać oceny jego
wartości na podstawie informacji zawartych w podręczniku narzędzia.
Kompetencje społeczne:
Potrafi określić priorytety służące sformułowaniu diagnozy psychologicznej za pomocą
testów uwzględniając różne aspekty diagnozy (psychologiczny, psychometryczny,
metodologiczny, etyczny.
Potrafi przeprowadzić wnioskowanie psychometryczne odpowiednio szacując wynik
prawdziwy oraz uwzględniając różnice intra i interindywidualne.
Potrafi używać testu w sposób etyczny, tj. Przestrzegając standardów psychometrycznych,
standardów użycia oraz badania testem.
Potrafi w sposób ostrożny i zapewniający bezpieczeństwo zaplanować badanie testowe
odpowiednie dla ujęcia różnic międzyosobniczych i wewnątrz-osobniczych, potrafi
współpracować z badanym i współpracownikami.
Potrafi rozplanować prace indywidulane i grupowe, zapewnić bezpieczeństwo sobie, klientom i
współpracownikom.

K_W17
K_W18
K_W18
K_W18
K_W17
K_W17

K_U04, K_U05

K_U04

K_U04
K_U04
K_U04
K_U04
K_U04
K_U04
K_U04
K_U04, K_U05

K_K09
K_K16
K_K16
K_K09, K_K16
K_K09, K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1
W2

Wykłady:
Test, jako narzędzie diagnozy psychologicznej; pojęcie testu psychologicznego; zastosowanie;
podstawowe wymogi (standaryzacja, obiektywność, rzetelność, trafność, normalizacja); cecha
psychologiczna w ujęciu psychologicznym i psychometrycznym.
Historia testów; przegląd wybranych narzędzi psychologicznych w postaci testów,
kwestionariuszy, inwentarzy, skal.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01
P_W01

W3
W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14
W15

Ćw.1-2

Diagnoza psychologiczna za pomocą testów; różne aspekty diagnozy (psychologiczny,
psychometryczny, metodologiczny, etyczny).
Pomiar różnicowy w psychologii; podstawowe założenia; rozkład normalny; wynik testowy;
wariancja wyniku testowego, kowariancja.
Wnioskowanie psychometryczne; model klasyczny Gulliksena i jego odmiany; wynik
otrzymany i prawdziwy; błąd pomiaru; standardowy błąd pomiaru i błąd estymacji wyniku
prawdziwego i ich zastosowanie przy szacowaniu wyniku prawdziwego oraz ocenie istotności
różnic intraindywidualnych.
Rzetelność testu: stabilność bezwzględna (test-retest); stabilność względna (testy równoległe);
zgodność wewnętrzna (metoda połówkowa, alfa-Cronbacha); korelacja pozycji testowych z
ogólnym wynikiem testu (wzór Spearmana-Browna); standardowy błąd pomiaru; estymacja
wyniku prawdziwego.
Trafność pomiaru testowego: trafność a rzetelność; trafność treściowa; trafność kryterialna;
trafność teoretyczna i metody jej oceny; trafność czynnikowa eksploracyjna i konfirmacyjna;
analiza macierzy wielu cech-wielu metod; pojęcie trafności zbieżnej i różnicowej; stronniczość
testu i pozycji testowych.
Normalizacja wyników testu; transformacja liniowa i nieliniowa wyników surowych na skale o
rozkładzie prostokątnym oraz znormalizowane skale standardowe; kryteria wyboru właściwej
skali standardowej i porównywanie wyników wyrażonych w jednostkach różnych skal.
Podstawowe zasady konstruowania testów; strategie indukcyjna, teoretyczna i kryterialna;
zasady tworzenia i doboru pozycji testowych dla różnego rodzaju testów; podejście racjonalne i
empiryczne; procedury konstrukcji testów; zasady generowania pozycji testowych; wstępna
selekcja pozycji; instrukcja i klucz.
Podstawowe wskaźniki psychometryczne; statystyczne metody szacowania mocy
dyskryminacyjnej (współczynniki korelacji biseryjnej, punktowo-biseryjnej punktowoczteropolowej, tj. phi oraz skorygowany współczynnik korelacji pozycja-skala); ładunki
czynnikowe; zasady doboru pozycji; wskaźniki różnicowe; wskaźnik rzetelności a wskaźnik
trafności pozycji; testy kryterialne; pojęcie krzywej charakterystycznej oraz jej parametry.
Czynniki zniekształcające wyniki testowe; czynniki zakłócające pomiar; aprobata społeczna;
uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne błędów; sposoby kontrolowania; przykłady skal
kontrolnych: skala kłamstwa (L) na przykładzie testu MPI Eysencka; (L, F, i K) inwentarza
WISKAD-MMPI; zmienna aprobaty społecznej na przykładzie testów Edwardsa, Marlowe'aCrowne'a; czynniki zakłócające pomiar testami zdolności.
Problemy kulturowej adaptacji testów: rodzaje adaptacji (transkrypcja, translacja, trawestacja,
parafraza, rekonstrukcja); kryteria równoważności testów (fasadowa, psychometryczna i
funkcjonalna, wierność tłumaczenia, wierność rekonstrukcji); kryteria (konteksty) oceny
adaptacji testów (kontekst teorii psychologicznej, psychometryczny, kontekst celu,
doświadczenia kulturowego, świadomości społecznej, kwalifikacji użytkownika, użycia).
Interpretacja wyników testowych: różnice międzyosobnicze i wewnątrz-osobnicze (analiza
intra- i interprofilowa); kliniczny i statystyczny sposób wnioskowania; dokumentacja danych
psychometrycznych.
Zasady opracowania i korzystania z podręczników testowych; informacje o teście zawarte w
podręczniku testowym; użyteczność standardowych metod diagnostycznych w praktyce
psychologicznej; metaanalizy dotyczące wybranych metod; etyczne standardy stosowania
testów.

P_W02
P_W02
P_W03,
P_U05

P_W03,
P_U05

P_W04

P_W05

P_W06

P_W06

P_W07,
P_U06

P_W07

P_W08

P_W08

Podsumowanie zajęć.
Ćwiczenia:
Standardowe narzędzia pomiaru inteligencji:
- Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana (WAIS).
- Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - Wersja Zmodyfikowana WISC-R.

Ćw.3-7

Uczenie prowadzenia badania testem Wechslera dla dorosłych;
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego;
Interpretacja wyników badań;
Zadania zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć

Ćw.8-12

Uczenie prowadzenia badania testem Wechslera dla dzieci;
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego;
Interpretacja wyników badań;
Zadania zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć

P_W01,
P_W02,
P_K01
P_U01,P_U06,
P_U08,P_U09,
P_U10
P_K02,P_K03,
P_K04 P_K05
P_U01, P_U06
P_U08,P_U09,
P_U10
P_K02,P_K03,
P_K04 P_K05

Ćw.13-15

P_U01,P_U06,
P_U08,P_U09,
P_U10
P_K01,P_K02

Przeprowadzenie badania indywidualnego i napisanie interpretacji wyników badań testem
WISC, WAIS
Zaliczenia indywidualne
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
W1, W2,
Ćw.1, Ćw.2

P_W01

Egzamin testowy, sprawdzian ustny, udział w dyskusji.

P_W02

Egzamin testowy.

W3, W4

P_W03

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W5, W6

P_W04

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W7

P_W05

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W8

P_W06

Egzamin testowy.

W9, W10

P_W07

Egzamin testowy wraz z zadaniami problemowymi.

W11, W12

P_W08

Egzamin testowy, udział w dyskusji.

W13, W14
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 3-12,

P_U02

Ocena wykonania zadania praktycznego, egzamin testowy.

W5, W6,

P_U03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, egzamin testowy.

P_U04

Ocena wykonania zadania praktycznego.

P_U05

Ocena wykonania zadania praktycznego.

P_U06

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

W11,
Ćw. 3 -12,

P_U07

Ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 8-12

P_U08

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 8-12

P_U09

Ocena pisemnej interpretacji wyników badania testem WISC, WAIS.

Ćw. 13-15

P_U10

Ocena pisemnej interpretacji wyników badania testem WISC, WAIS.

Ćw. 13-15

W8,
Ćw.3-12,
W8,
Ćw.3-12
W10,

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania praktycznego.

Ćw. 13-15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania praktycznego.

Ćw. 13-15

P_K03

Obserwacja i ocena wykonania praktycznego.

Ćw. 13-15

P_K04

Obserwacja i ocena wykonania praktycznego.

Ćw. 3-12

P_K05

Obserwacja i ocena wykonania praktycznego.

Ćw. 3-12

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Efekty
kształcenia Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie potrafi rozróżnić
pojęcie cechy w
ujęciu
psychologicznym i
psychometrycznym,
nie zna najczęściej
stosowanych
narzędzi pomiaru
psychologicznego
oraz podstawowych
właściwości
psychometrycznych
testów.

słabo różnicuje pojęcie cechy
w ujęciu psychologicznym i
psychometrycznym,
wymienia 2-3 najczęściej
stosowane narzędzia
pomiaru psychologicznego
oraz najwyżej dwie
podstawowe właściwości
psychometryczne testów.

zna pojęcie cechy w ujęciu
psychologicznym i
psychometrycznym,
najczęściej stosowane
narzędzia pomiaru
psychologicznego oraz
podstawowe właściwości
psychometryczne testów.

zna pojęcie cechy w ujęciu
psychologicznym i
psychometrycznym, zna
wiele różnych narzędzi
pomiaru psychologicznego
oraz wszystkie
podstawowe właściwości
psychometryczne testów.

P_W02

nie posiada wiedzy na
temat różnych
aspektów diagnozy
psychologicznej,
psychometrycznej,
metodologicznej i
etycznej oraz nie
różnicuje podejścia
idiograficznego od
nomotetycznego, nie
zna założeń
klasycznej teorii
testów.

posiada bardzo ograniczoną
wiedzę na temat różnych
aspektów diagnozy
psychologicznej,
psychometrycznej,
metodologicznej i etycznej
słabo róznicuje podejście
idiograficzne i
nomotetyczne, słabo zna
założenia klasycznej teorii
testów.

posiada dobra wiedzę na
temat różnych aspektów
diagnozy psychologicznej,
psychometrycznej,
metodologicznej i etycznej
oraz zna podejście
idiograficzne i
nomotetyczne, cechy
pomiaru różnicowego i
założenia klasycznej teorii
testów.

posiada bogata wiedzę na
temat różnych aspektów
diagnozy psychologicznej,
psychometrycznej,
metodologicznej i etycznej
oraz dobrze różnicuje
podejście idiograficzne i
nomotetyczne, zna cechy
pomiaru różnicowego i
założenia klasycznej teorii
testów.

P_W03

nie zna metod
szacowania
rzetelności, nie zna
kryteriów akceptacji
rzetelności pomiaru .

zna niektóre metody
szacowania rzetelności, słabo
zna kryteria akceptacji
rzetelności pomiaru .

zna metody szacowania
rzetelności, zna ogólnie
kryteria akceptacji
rzetelności pomiaru .

zna dokładnie różne
metody szacowania
rzetelności, kryteria
akceptacji rzetelności
pomiaru.

P_W04

nie potrafi wymienić
kilku rodzajów
trafności testu oraz
metod szacowania
trafności, nie potrafi
zróżnicować trafności
konwergencyjnej i
różnicowej.

zna kilka różnych rodzajów
trafności testu oraz metod
szacowania trafności, słabo
różnicuje trafność
konwergencyjną od
dywergencyjnej.

zna większość rodzajów
trafności testu oraz metod
szacowania trafności,
potrafi zróżnicować
trafność konwergencyjną
od różnicowej.

dobrze zna różne rodzaje
trafności testu oraz metody
szacowania trafności,
różnicowanie trafności
konwergencyjnej i
różnicowej.

P_W05

ujawnia brak wiedzy
na temat normy, jej
rodzajów,
zróżnicowania
znormalizowanych
skal ciągłych i
skokowych, kryteriów
wyboru właściwej
skali standardowej.

ma ograniczoną wiedzę na
temat normy, jej rodzajów,
zróżnicowania
znormalizowanych skal
ciągłych i skokowych,
kryteriów wyboru właściwej
skali standardowej.

ma dobra wiedzę na temat
normy, jej rodzajów,
zróżnicowania
znormalizowanych skal
ciągłych i skokowych,
kryteriów wyboru
właściwej skali
standardowej.

ma obszerna wiedzę na
temat normy, jej rodzajów,
zróżnicowania
znormalizowanych skal
ciągłych i skokowych,
kryteriów wyboru
właściwej skali
standardowej.

P_W06

nie zna etapów i
procedury związanej z
konstrukcją testu oraz
podstawowych
wskaźników
psychometrycznych
testu.

poptrafi wyliczyć etapy i
procedury związane z
konstrukcją testu oraz
podstawowe wskaźniki
psychometryczne testu.

zna etapy i procedury
związane z konstrukcją
testu oraz podstawowe
wskaźniki
psychometryczne testu.

zna dokładnie etapy i
procedury związane z
konstrukcją testu oraz
podstawowe wskaźniki
psychometryczne testu.

P_W07

nie posiada wiedzy na
temat czynników
zniekształcających
wyniki testowe oraz

posiada słabą wiedzę na
temat czynników
zniekształcających wyniki
testowe oraz różne procedury

posiada dobrą wiedzę na
temat czynników
zniekształcających wyniki
testowe oraz różne

posiada obszerna wiedzę
na temat czynników
zniekształcających wyniki
testowe oraz różne

P_W08

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

P_U05

różne procedury
adaptacji i kryteria
oceny kulturowej
adaptacji testów.

adaptacji i kryteria oceny
kulturowej adaptacji testów.

procedury adaptacji i
kryteria oceny kulturowej
adaptacji testów.

procedury adaptacji i
kryteria oceny kulturowej
adaptacji testów.

nie zna zasad
interpretacji wyników
testowych oraz zasady
korzystania z narzędzi
psychologicznych.

słabo zna zasady interpretacji
wyników testowych oraz
zasady korzystania z
narzędzi psychologicznych.

zna dobrze zasady
interpretacji wyników
testowych oraz zasady
korzystania z narzędzi
psychologicznych.

zna bardzo dobrze zasady
interpretacji wyników
testowych oraz zasady
korzystania z narzędzi
psychologicznych.

nie potrafi ustalić
diagnozy w oparciu o
pomiar różnicowy,
wykorzystując
założenia dotyczące
normalności i
wariancji.

potrafi z błędami ustalić
diagnozę w oparciu o pomiar
różnicowy, wykorzystując
założenia dotyczące
normalności i wariancji.

potrafi poprawnie ustalić
diagnozę w oparciu o
pomiar różnicowy,
wykorzystując założenia
dotyczące normalności i
wariancji.

potrafi poprawnie,
wykorzystują różne
podejścia, ustalić diagnozę
w oparciu o pomiar
różnicowy, wykorzystując
założenia dotyczące
normalności i wariancji.

nie potrafi
przeprowadzić
przynajmniej połowy
obliczeń dotyczących
rzetelności testu, w
tym stabilność
bezwzględnej i
względnej, zgodności
wewnętrznej.

potrafi przeprowadzić tylko
niektóre obliczenia
dotyczące rzetelności testu,
w tym stabilność
bezwzględnej i względnej,
zgodności wewnętrznej,
korelacja pozycji testowych
z ogólnym wynikiem testu
(wzór spearmana-browna),
obliczyć standardowy błąd
pomiaru i dokonać estymacji
wyniku prawdziwego.

potrafi przeprowadzić
wiekszośc obliczeń
dotyczących rzetelności
testu, w tym stabilność
bezwzględnej i względnej,
zgodności wewnętrznej,
korelacja pozycji
testowych z ogólnym
wynikiem testu (wzór
spearmana-browna),
obliczyć standardowy błąd
pomiaru i dokonać
estymacji wyniku
prawdziwego.

potrafi przeprowadzić
obliczenia dotyczące
rzetelności testu, w tym
stabilność bezwzględnej i
względnej, zgodności
wewnętrznej, korelacja
pozycji testowych z
ogólnym wynikiem testu
(wzór spearmana-browna),
obliczyć standardowy błąd
pomiaru i dokonać
estymacji wyniku
prawdziwego.

popełniając kilka błędów
potrafi przeprowadzić
normalizację wyników testu,
zastosować kryteria wyboru
właściwej skali standardowej
i porównać wyniki wyrażone
w jednostkach różnych skal.

potrafi z niewiuelkimi
usterkami przeprowadzić
normalizację wyników
testu, zastosować kryteria
wyboru właściwej skali
standardowej i porównać
wyniki wyrażone w
jednostkach różnych skal.

potrafi zupełnie poprawnie
przeprowadzić
normalizację wyników
testu, zastosować kryteria
wyboru właściwej skali
standardowej i porównać
wyniki wyrażone w
jednostkach różnych skal.

w sposób niekompletny
potrafi skonstruować prosty
test stosując podejście
racjonalne i empiryczne,
wygenerować pozycje
testowe i dokonać wstępnej
selekcji pozycji testowych.

potrafi skonstruować
prosty test stosując kilk
aróznych podejść,
wygenerować pozycje
testowe i dokonać wstępnej
selekcji pozycji testowych.

potrafi skonstruować
prosty test stosując
podejście racjonalne i
empiryczne, wygenerować
pozycje testowe i dokonać
wstępnej selekcji pozycji
testowych.

potrafi obliczyć podstawowe
wskaźniki psychometryczne
stosując różne metody
szacowania mocy
dyskryminacyjnej, obliczyć
ładunki czynnikowe
popełnijąc kilka błędów.

potrafi obliczyć
podstawowe wskaźniki
psychometryczne stosując
ograniczone metody
szacowania mocy
dyskryminacyjnej, obliczyć
ładunki czynnikowe.

potrafi obliczyć
podstawowe wskaźniki
psychometryczne stosując
różne metody szacowania
mocy dyskryminacyjnej,
obliczyć ładunki
czynnikowe.

nie potrafi
przeprowadzić
normalizacji wyników
testu, zastosować
kryteriów wyboru
właściwej skali
standardowej i
porównać wyniki
wyrażone w
jednostkach różnych
skal.
nie potrafi
skonstruować
prostego testu
stosując podejście
racjonalne i
empiryczne,
wygenerować pozycje
testowe i dokonać
wstępnej selekcji
pozycji testowych.
nie potrafi obliczyć
podstawowych
wskaźników
psychometrycznych
stosując różne metody
szacowania mocy
dyskryminacyjnej, ni

epotrafi obliczyć
ładunków
czynnikowych.
nie potrafi wymienić
czynników
zniekształcających i
zakłócających pomiar
oraz przykładowych
skal kontrolnych.

potrafi wymienić czynniki
zniekształcające i
zakłócające pomiar, w tym
wskazać na przykładowe
skale kontrolne.

potrafi ustalić czynniki
zniekształcające i
zakłócające pomiar oraz
zinterpretować
przykładowe skale
kontrolne.

potrafi ustalić i obliczyć
czynniki zniekształcające i
zakłócające pomiar oraz
zinterpretować
przykładowe skale
kontrolne.

P_U07

nie potrafi dobrać
testu adaptowanego
kulturowo i nie
potrafi różnicować
różnych kontekstów.

potrafi dobrać test
adaptowany kulturowo nie
różnicując jegio różnych
kontekstów (psychologiczny,
psychometryczny, kontekst
celu, doświadczenia
kulturowego, świadomości
społecznej, kwalifikacji
użytkownika, użycia).

potrafi dobrać test
adaptowany kulturowo w
zależności od przynajmniej
dwóch różnych kontekstów
(psychologiczny,
psychometryczny, kontekst
celu, doświadczenia
kulturowego, świadomości
społecznej, kwalifikacji
użytkownika, użycia).

potrafi dobrać test
adaptowany kulturowo w
zależności od różnych
kontekstów
(psychologiczny,
psychometryczny,
kontekst celu,
doświadczenia
kulturowego, świadomości
społecznej, kwalifikacji
użytkownika, użycia).

P_U08

nie potrafi poprawnie
przeprowadzić
badania testem WISC
i WAIS.

potrafi przeprowadzić
badanie testem WISC i
WAID popełniając
zasadnicze błędy.

potrafi przeprowadzić
badanie testem WISC i
WAIS popełniając drobne
błedy.

potrafi całkiem poprawnie
przeprowadzić badanie
testem WISC i WAIS.

P_U09

nie potrafi dokonać
interpretacji wyników
testowych badania
inteligencji,
uwzględniając różnice
międzyosobnicze i
wewnątrz-osobnicze
oraz kliniczny i
statystyczny sposób
wnioskowania.

potrafi dokonać interpretacji
wyników testowych badania
inteligencji nie
uwzględniając wszystkich
podstawowych różnic
międzyosobniczych i
wewnątrz-osobniczych oraz
kliniczny i statystyczny
sposób wnioskowania.

potrafi dokonać
interpretacji wyników
testowych badania
inteligencji popełniając
niewielkie błędy związane
z różnicami
międzyosobniczymi i
wewnątrz-osobniczymi
oraz klinicznym i
statystycznym sposobem
wnioskowania.

potrafi dokonać poprawnej
interpretacji wyników
testowych badania
inteligencji, uwzględniając
różnice międzyosobnicze i
wewnątrz-osobnicze oraz
kliniczny i statystyczny
sposób wnioskowania.

P_U10

nie potrafi dokonać
wyboru narzędzia
odpowiedniego do
celu badania i
dokonać oceny jego
wartości na podstawie
informacji zawartych
w podręczniku
narzędzia.

popełniając kilka błędów
potrafi dokonać wyboru
narzędzia odpowiedniego do
celu badania i dokonać
oceny jego wartości na
podstawie informacji
zawartych w podręczniku
narzędzia.

potrafi dokonać wyboru
narzędzia odpowiedniego
do celu badania i dokonać
oceny jego wartości na
podstawie informacji
zawartych w podręczniku
narzędzia.

potrafi dokonać
prawidłowego wyboru
narzędzia odpowiedniego
do celu badania i dokonać
pełnej oceny jego wartości
na podstawie informacji
zawartych w podręczniku
narzędzia.

P_K01

nie potrafi określić
priorytetów służących
sformułowaniu
diagnozy
psychologicznej za
pomocą testów
uwzględniając różne
aspekty diagnozy
(psychologiczny,
psychometryczny,
metodologiczny,
etyczny.

potrafi określić priorytety
służące sformułowaniu
diagnozy psychologicznej za
pomocą testów nie
uwzględniając różnych
aspektów diagnozy
(psychologiczny,
psychometryczny,
metodologiczny, etyczny.

potrafi określić priorytety
służące sformułowaniu
diagnozy psychologicznej
za pomocą testów
uwzględniając nie
wszystkie aspekty
diagnozy (psychologiczny,
psychometryczny,
metodologiczny, etyczny.

potrafi określić priorytety
służące sformułowaniu
diagnozy psychologicznej
za pomocą testów
uwzględniając różne
aspekty diagnozy
(psychologiczny,
psychometryczny,
metodologiczny, etyczny.

P_K02

nie potrafi
przeprowadzić
wnioskowania

potrafi przeprowadzić
wnioskowanie
psychometryczne lecz źle

potrafi przeprowadzić
wnioskowanie
psychometryczne

potrafi poprawnie
przeprowadzić
wnioskowanie

P_U06

psychometrycznego
odpowiednio szacując
wynik prawdziwy
oraz uwzględniając
różnice intra i
interindywidualne.

szacuje wynik prawdziwy
oraz nie uwzględnia różnic
intra i interindywidualnych.

popełniając kilka błędów
szacując wynik prawdziwy
oraz uwzględniając różnice
intra i interindywidualne.

potrafi używać testu w
sposób etyczny lecz popełnia
szereg uchynień w zakresie
przestrzegania standardów
psychometrycznych,
standardów użycia oraz
badania testem.

potrafi używać testu w
sposób etyczny,
popełniając kilka uchybień
dot. przestrzegania
standardów
psychometrycznych,
standardów użycia oraz
badania testem.

potrafi używać testu w
sposób etyczny, tj.
przestrzegając standardów
psychometrycznych,
standardów użycia oraz
badania testem.
potrafi w sposób ostrożny
i zapewniający
bezpieczeństwo
zaplanować badanie
testowe odpowiednie dla
ujęcia różnic
międzyosobniczych i
wewnątrz-osobniczych,
potrafi współpracować z
badanym i
współpracownikami.
potrafi rozplanować prace
indywidulane i grupowe,
zapewnić bezpieczeństwo
sobie, klientom i
współpracownikom.

P_K03

nie potrafi używać
testu w sposób
etyczny, tj.
przestrzegając
standardów
psychometrycznych,
standardów użycia
oraz badania testem.

P_K04

nie potrafi w
odpowiedni sposób
zaplanować badanie
testowe odpowiednie
dla ujęcia różnic
międzyosobniczych i
wewnątrzosobniczych, potrafi
współpracować z
badanym i
współpracownikami.

popełnia szereg uchybień
planując badanie testowe
odpowiednie dla ujęcia
różnic międzyosobniczych i
wewnątrz-osobniczych,
potrafi współpracować z
badanym i
współpracownikami.

z małymi uchynieniami
potrafi zaplanować badanie
testowe odpowiednie dla
ujęcia różnic
międzyosobniczych i
wewnątrz-osobniczych,
potrafi współpracować z
badanym i
współpracownikami.

P_K05

nie potrafi
rozplanować pracy
indywidulanej i
grupowej tak, aby
zapewnić
bezpieczeństwo sobie,
klientom i
współpracownikom.

popełnia kilka błędów
planując prace indywidulane
i grupowe, ab y zapewnić
bezpieczeństwo sobie,
klientom i
współpracownikom.

z niewielkimi
uchybieniami potrafi
rozplanować prace
indywidulane i grupowe,
zapewnić bezpieczeństwo
sobie, klientom i
współpracownikom.

psychometryczne
odpowiednio szacując
wynik prawdziwy oraz
uwzględniając różnice
intra i interindywidualne.

Wykłady:
P_W01-06; Egzamin testowy: 40 zadań z podanymi 5 odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt. Wynik
P_U01;
egzaminu testowego (0-40 pkt):
P_U06;
P_U08;
20 i pon.
21-23
24-26
27-29
30-32
33 i pow.
P_U11
Oceny:

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ćwiczenia:
P_W01;
P_W02
P_U01;
P_U03;
P_U06;
P_U08;
P_U09;
P_U10
P_K01 –
P_K5

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ocena ogólna ćwiczeń (badanie WAIS i WISC) jest średnią arytmetyczną oceny wiedzy (znajomości testów),
umiejętności (poprawnego przeprowadzenia badania i jego interpretacji) i kompetencji społecznych (właściwa
współpraca z badanym).
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

Przygotowanie programu/projektu

20

20

Inne zadania praktyczne

10

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

20

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

15

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85 / 3,4

50 / 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75 / 3

75 / 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75 / 3

75 / 3

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Hornowska E. (2001 i nast.). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice (2007), tłumaczenie: E. Hornowska. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Anastasi A i Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.

APA (1985). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: Laboratorium Technik
Diagnostycznych, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Scholar.

Brzeziński, J. (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ciechanowicz A., Jaworowska A., Szustrowa T. (1996). Testy Prawo Praktyka. Warszawa: Pracownia Testów
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P18. Diagnoza psychologiczna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu:

P18. Diagnoza psychologiczna
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
II/4
dr M. Kaflik-Pieróg

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

20

Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, przykłady testów i kwestionariuszy.
Dyskusja, zadania problemowe w małych grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma wiedzę dotyczącą miejsca diagnozy psychologicznej w psychologii, specyfiki diagnozy
psychologicznej jako postępowania badawczego i na użytek praktyki psychologicznej,
kierunków i perspektyw rozwoju diagnozy psychologicznej oraz kontrowersji z nią
związanych.
Zna podstawy pomiaru w psychologii, typy procedur wykorzystywanych w
diagnozowaniu; wskaźniki diagnostyczne isposoby ich interpretacji.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W17, K_W18

K_W17

P_W03

Posiada wiedzę na temat różnych rodzajów diagnozy psychologicznej: diagnoza
nozologiczna, funkcjonalna, wyjaśniająca, interakcyjna, nieinterakcyjna; diagnostyka
tradycyjna a diagnostyka behawioralna; diagnoza klasyfikacyjna a wyjaśniająca.

K_W18

P_W04

Ma wiedzę w zakresie psychologicznych teorii funkcjonowania jako podstaw diagnozy
psychologicznej.

K_W17

P_W05

Posiada wiedzę na temat podstawowych umiejętności diagnozowania: obserwacji,
rozmowy, wywiadu, badania procesów poznawczych; technik kwestionariuszowych;
technik projekcyjnych.

K_W17

P_W06

Ma wiedzę dotyczącą diagnozy psychologicznej w różnych dziedzinach psychologii
stosowanej.

K_W17

P_W07

Zna zasady opracowywania raportu i komunikowania wyników badań.

K_W17

P_U01

Umiejętności:
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy
psychologicznej by zaplanować postępowanie diagnostyczne w wybranym obszarze
psychologii.
Potrafi dokonać wyboru narzędzia odpowiedniego do celu badania i dokonać oceny jego
wartości na podstawie informacji zawartych w podręczniku narzędzia.

P_U02

K_U03

K_U05

P_U03

Potrafi przeprowadzić badanie, analizę psychometryczną oraz interpretację wyników Testu
Pamięci Wzrokowej Bentona uwzględniając kliniczny i statystyczny sposób wnioskowania.

K_U04

P_U04

Potrafi przeprowadzić badanie, analizę psychometryczną oraz interpretację wyników
kwestionariusza MMPI 2 uwzględniając kliniczny i statystyczny sposób wnioskowania.

K_U04

P_K01
P_K02
P_K03

Kompetencje społeczne:
Potrafi w sposób rzetelny zaprojektować postępowanie diagnostyczne oraz wykorzystać
wyniki w praktyce psychologicznej.
Stosuje narzędzia diagnostyczne w sposób etyczny, tj. Przestrzegając standardów
psychometrycznych, standardów użycia oraz badania testem.
Potrafi w sposób ostrożny i zapewniający bezpieczeństwo zaplanować postepowanie
diagnostyczne odpowiednie dla ujęcia różnic międzyosobniczych i wewnątrz-osobniczych,
potrafi współpracować z badanym i współpracownikami.

K_K04
K_K05
K_K04, K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

W1

W2

W3

W4

W5
W6
W7
W8

Wykłady:
Wprowadzenie do problematyki diagnozy psychologicznej - myślenie potoczne a myślenie
diagnostyczne; opis a wyjaśnianie mechaniczne, statystyczne, systemowe; miejsce
diagnozy psychologicznej w psychologii; specyfika diagnozy psychologicznej jako
postępowania badawczego i na użytek praktyki psychologicznej.
Proces diagnozowania i jego etapy; rodzaje diagnoz psychologicznych i kryteria ich
wyodrębniania; diagnoza nozologiczna, funkcjonalna, wyjaśniająca, interakcyjna,
nieinterakcyjna (w tym aktuarialna i mechaniczna); dane diagnostyczne.
Pomiar w psychologii; dane ipsatywne i normatywne; podstawowe typy procedur
wykorzystywanych w diagnozowaniu; ilościowy i jakościowy opis zachowań;
charakterystyka wskaźników diagnostycznych isposoby ich interpretacji.
Proces diagnozowania w psychologii; diagnostyka tradycyjna a diagnostyka behawioralna;
personologiczna koncepcja diagnozowania; zachowania testowe i rzeczywiste jako
przedmiot interpretacji; różne sposoby ujmowania procesu diagnozowania w psychologii;
diagnoza psychologiczna w praktyce psychologicznej.
Diagnoza klasyfikacyjna a wyjaśniająca; diagnoza psychologiczna w badaniach
psychologicznych; kryteria poprawności interpretacji; prognozowanie diagnostyczne i jego
formy.
Wiedza psychologiczna i psychologiczna teoria funkcjonowania człowieka jako podstawa
diagnozy psychologicznej; diagnoza behawioralna; diagnoza psychoanalityczna.
Diagnoza psychologiczna jako forma interakcji interpersonalnej lub społecznej; podmiot
diagnozy i mechanizmy psychologiczne determinujące efekt diagnozowania.
Diagnosta; podstawowe umiejętności diagnozowania: obserwacja, rozmowa, wywiad;
badanie procesów poznawczych; techniki kwestionariuszowe; techniki projekcyjne.

Odniesienie do
przedmiot. efektów
kształcenia
P_W01

P_W01, P_W04

P_W03

P_W02, P_W04

P_W04
P_W05
P_W01
P_W06

W10

Rodzaje diagnoz psychologicznych w różnych dziedzinach psychologii stosowanej;
podstawy teoretyczne i diagnoza psychologiczna osobowości.
Diagnoza psychologiczna w praktyce edukacyjnej i wychowawczej.

P_W07

W11

Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.

P_W07

W12

Diagnoza psychologiczna w psychologii organizacji i zarządzania.

P_W07

W13

P_W08

W14

Komunikowanie wyników badania osobom i instytucjom; orzekanie; problemy etyczne
związane z diagnozowaniem; problemy związane z komercjalizacją diagnostyki
psychologicznej.
Kontrowersje wokół diagnozy psychologicznej.

W15

Kierunki i perspektywy rozwoju diagnozy psychologicznej. Podsumowanie zajęć.

P_W01

W9

P_W07

P_W01

Ćwiczenia:
P_W01
P_W06, P_W07
P_U01, P_U02
P_K01
P_W01, P_W05
P_W06, P_W07
P_U01,P_U02
P_K01, P_K02
P_K03
P_W01, P_W05
P_W06, P_W07
P_U01
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03

Ćw.1-2

Analiza studiów przypadków.
Identyfikacja etapów postępowania diagnostycznego i zastosowanych metod.

Ćw.3-8

Projektowanie postępowania diagnostycznego: dotyczącego wybranego obszaru
psychologii: praktyka edukacyjna i wychowawcza, praktyka kliniczna, psychologia
organizacji i zarządzania).
Zadania zespołowe.

Ćw.9-10

Prezentacja projektów postępowania diagnostycznego.

Ćw.11-13

Standardowe narzędzia diagnozy osobowości na przykładzie kwestionariusza MMPI 2.
Przeprowadzanie badania, analiza i interpretacja wyników badań.
Zadania zespołowe.

P_U04
P_K02

Ćw.14-15

Standardowe narzędzia diagnozy funkcji poznawczych na przykładzie Testu Pamięci.
Wzrokowej Bentona.
Uczenie przeprowadzania badania, analiza i interpretacja wyników badań.
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego;
Zadania zespołowe.

P_U03
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:

P_W01

Egzamin testowy, ocena zadania praktycznego.

W 1, W 2, W 4,
W 7, W 14, W
15
Ćw. 1-10

P_W02

Egzamin testowy, ocena zadania praktycznego.

W3
Ćw. 11-15

P_W03

Egzamin testowy.

W 2, W 4, W 5

P_W04

Egzamin testowy .

W6

P_W05

Egzamin testowy, ocena zadania praktycznego.

W 8, Ćw. 1-15

P_W06

Egzamin testowy, ocena zadania praktycznego.

W 9-12
Ćw. 1-10

P_W07

Egzamin testowy.

W 13
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-10

P_U02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-10

P_U03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, ocena pisemnej interpretacji wyników.

Ćw. 14-15

P_U04

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, ocena pisemnej interpretacji wyników.

Ćw. 11-13

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02
P_K03

Udział w dyskusji, obserwacja i ocena zadania praktycznego.

Ćw. 1-10

Udział w dyskusji, obserwacja i ocena zadania praktycznego, ocena pisemnej interpretacji
wyników.
Udział w dyskusji, obserwacja i ocena zadania praktycznego, ocena pisemnej interpretacji
wyników.

Ćw. 3-15
Ćw. 3-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 3,0-3,5
Efekty
Student
zna i rozumie /potrafi/jest
kształcenia
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

ma podstawową wiedzę dotyczącą
miejsca diagnozy psychologicznej
w psychologii, specyfiki diagnozy
psychologicznej jako
postępowania badawczego i na
użytek praktyki psychologicznej,
kierunków i perspektyw rozwoju
diagnozy psychologicznej oraz
kontrowersji z nią związanych.

ma wiedzę dotyczącą miejsca
diagnozy psychologicznej w
psychologii, specyfiki diagnozy
psychologicznej jako postępowania
badawczego i na użytek praktyki
psychologicznej, kierunków i
perspektyw rozwoju diagnozy
psychologicznej.

ma bogatą wiedzę dotyczącą miejsca
diagnozy psychologicznej w
psychologii, specyfiki diagnozy
psychologicznej jako postępowania
badawczego i na użytek praktyki
psychologicznej, kierunków i
perspektyw rozwoju diagnozy
psychologicznej oraz kontrowersji z
nią związanych.

P_W01

P_W02

zna podstawy pomiaru w
psychologii, podstawowe typy
procedur wykorzystywanych w
diagnozowaniu.

ma wiedzę na temat pomiaru w
psychologii; definiuje dane
ipsatywne i normatywne; zna
podstawowe typy procedur
wykorzystywanych w
diagnozowaniu; ilościowy i
jakościowy opis zachowań;
charakterystyka wskaźników
diagnostycznych isposoby ich
interpretacji.
posiada wiedzę na temat różnych
rodzajów diagnozy psychologicznej
i kryteriów ich wyodrębniania:
diagnoza nozologiczna,
funkcjonalna, wyjaśniająca,
interakcyjna, nieinterakcyjna;
diagnoza klasyfikacyjna a
wyjaśniająca.

posiada szeroką ma wiedzę na temat
pomiaru w psychologii; definiuje
dane ipsatywne i normatywne; zna
typy procedur wykorzystywanych w
diagnozowaniu; ilościowy i
jakościowy opis zachowań;
charakterystyka wskaźników
diagnostycznych isposoby ich
interpretacji.

zna w stopniu podstawowym
główne teorie psychologiczne
funkcjonowania jako podstawy
diagnozy psychologicznej.

zna główne teorie psychologiczne
funkcjonowania jako podstawy
diagnozy psychologicznej.

P_W05

posiada ogólną wiedzę na temat
podstawowych metod
diagnozowania.

posiada wiedzę na temat
podstawowych metod
diagnozowania: obserwacji,
rozmowy, wywiadu, badania
procesów poznawczych; technik
kwestionariuszowych; technik
projekcyjnych; zna najczęściej
stosowane narzędzia diagnostyczne.

posiada rozbudowaną wiedzę na
temat różnych rodzajów diagnozy
psychologicznej: diagnoza
nozologiczna, funkcjonalna,
wyjaśniająca, interakcyjna,
nieinterakcyjna (w tym aktuarialna i
mechaniczna); diagnoza
klasyfikacyjna a wyjaśniająca.
posiada rozbudowaną wiedzę w
zakresie psychologicznych teorii
funkcjonowania jako podstawy
diagnozy psychologicznej.
posiada bogatą wiedzę na temat
metod diagnozowania: obserwacji,
rozmowy, wywiadu, badania
procesów poznawczych; technik
kwestionariuszowych; technik
projekcyjnych, zna w sposób
pogłębiony narzędzia diagnostyczne,
procedury ich stosowania.

P_W06

ma ogólną wiedzę dotyczącą

ma wiedzę dotyczącą diagnozy

wyróżnia się bogatą wiedzą dotyczącą

P_W03

P_W04

posiada podstawową wiedzę na
temat różnych rodzajów diagnozy
psychologicznej.

diagnozy psychologicznej w
wybranych dziedzinach
psychologii stosowanej.

psychologicznej w różnych
dziedzinach psychologii stosowanej.

P_W07

zna podstawowe zasady
opracowywania raportu i
komunikowania wyników badań
w wybranych kontekstach.

zna zasady opracowywania raportu i
komunikowania wyników badań w
dowolnym kontekście.

P_U01

wykorzystuje podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu diagnozy
psychologicznej,
potrafi zaplanować postępowanie
diagnostyczne w wybranym
obszarze psychologii.

potrafi wykorzystywać wiedzę
teoretyczną z zakresu diagnozy
psychologicznej by zaplanować
postępowanie diagnostyczne w
wybranym obszarze psychologii.

P_U02

potrafi dokonać wyboru narzędzia
odpowiedniego do celu badania.

potrafi dokonać wyboru narzędzia
odpowiedniego do celu badania i
uzasadnić jego wybór.

potrafi przeprowadzić badanie
testem Bentona, dokonać
interpretacji ilościowej wyników
testowych.

potrafi przeprowadzić badanie
testem Bentona, płynnie stosuje
instrukcje i zasady wynikające ze
standaryzacji testu, interpretuje
wyniki badania uwzględniając
różnice międzyosobnicze i
wewnątrz-osobnicze.

P_U04

potrafi przeprowadzić badanie
kwestionariuszem MMPI 2,
dokonać interpretacji ilościowej
wyników testowych.

potrafi przeprowadzić badanie
kwestionariuszem MMPI 2, płynnie
stosuje instrukcje i zasady
wynikające ze standaryzacji testu,
interpretuje wyniki badania
uwzględniając różnice
międzyosobnicze i wewnątrzosobnicze.

P_K01

potrafi w sposób rzetelny
zaprojektować proste
postępowanie diagnostyczne.

potrafi w sposób rzetelny
zaprojektować postępowanie
diagnostyczne oraz wykorzystać
wyniki w praktyce psychologicznej.

P_K02

stosuje narzędzia diagnostyczne w
sposób etyczny przestrzegając
jedynie niektórych standardów.

stosuje narzędzia diagnostyczne w
sposób etyczny przestrzegając
standardów psychometrycznych.

P_K03

potrafi w sposób ostrożny i
zapewniający bezpieczeństwo
zaplanować postępowanie
diagnostyczne, jednak bez
odpowiedniego uzasadnienia.

potrafi w sposób ostrożny i
zapewniający bezpieczeństwo
zaplanować postępowanie
diagnostyczne odpowiednie dla
ujęcia różnic międzyosobniczych i
wewnątrz-osobniczych.

P_U03

diagnozy psychologicznej w różnych
dziedzinach psychologii stosowanej.
zna zasady opracowywania raportu i
komunikowania wyników badań w
dowolnym kontekście uwzględniając
indywidualne czynniki związane z
badaniem.
potrafi wykorzystywać i integrować
szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu
diagnozy psychologicznej by
zaplanować postępowanie
diagnostyczne w wybranym obszarze
psychologii; wykazuje się dużą
ciekawością poznawczą w
projektowaniu badania.
potrafi dokonać wyboru narzędzia
odpowiedniego do celu badania,
uzasadnić jego wybór i dokonać
oceny jego wartości na podstawie
informacji zawartych w podręczniku
narzędzia.
potrafi przeprowadzić badanie testem
Bentona, płynnie stosuje instrukcje i
zasady wynikające ze standaryzacji
testu, interpretuje wyniki badania
uwzględniając różnice
międzyosobnicze i wewnątrzosobnicze oraz kliniczny i
statystyczny sposób wnioskowania.
potrafi przeprowadzić badanie
kwestionariuszem MMPI 2, płynnie
stosuje instrukcje i zasady wynikające
ze standaryzacji testu, interpretuje
wyniki badania uwzględniając różnice
międzyosobnicze i wewnątrzosobnicze oraz kliniczny i
statystyczny sposób wnioskowania.
potrafi w sposób rzetelny
zaprojektować badanie
psychologiczne oraz wykorzystać
wyniki w praktyce psychologicznej,
wykazuje się dużą ciekawością
poznawczą przy projektowaniu
postępowania diagnostycznego.
stosuje narzędzia diagnostyczne w
sposób etyczny przestrzegając
standardów psychometrycznych,
standardów użycia oraz badania
testem.
potrafi w sposób ostrożny i
zapewniający bezpieczeństwo
zaplanować postępowanie
diagnostyczne odpowiednie dla ujęcia
różnic międzyosobniczych i
wewnątrz-osobniczych oraz potrafi
współpracować z badanym i
współpracownikami.

Kryteria oceny egzaminu testowego
(20 pytań z 3 odpowiedziami, za każdą prawidłową odpowiedz 1 pkt)
Ocena
Liczba

2
10 i pon.

3,0
11-12

3,5
13-14

4,0
15-16

4,5
17-18

5,0
19-20

punktów
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie programu/projektu

20

20

Inne zadania praktyczne

10

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

20

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

10

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50 / 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

73 / 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/ 3

75 / 3

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia
badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Paluchowski W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy, Warszawa: WAiP.
Stemplewska-Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna, Gdańsk: GWP.
Stemplewska-Żakowicz K., Paluchowski W. J. (2009). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński,
(red.)., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdański: GWP.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Benton A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych
PTP.

Brzezińska U., Koć-Januchta M., Stańczak J. (2012). Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 – MMPI2 Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Brzeziński J., Chyrowicz B., Toeplitz-Winiewska M., Poznaniak W. (2008). Etyka zawodu psychologa, Warszawa:
PWN.

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Machowski A., Zakrzewska M. (2011). Skala Inteligencji D. Wechslera dla
Dorosłych. Wersja zrewidowana WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Juczyński Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: PTP.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Warszawa: PTP.

Krasowicz-Kupis G., Wiejak K. (2006). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej.
Warszawa.

Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa: WAiP.
Inne materiały dydaktyczne:

Do dyspozycji studentów są wybrane narzędzia pomiaru.

P19. Psychologia stresu
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

P25. Psychologia stresu
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rodzaj modułu kształcenia:

II/ 4

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Jolanta Chanduszko-Salska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

n ie st a c j o na r ne
20

Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony w oparciu o metody audiowizualne.

Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne

Zadanie problemowe, dyskusja, prezentacja i wykonanie testów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02

Posiada pogłębioną wiedzę na temat stresu i sposobów radzenia sobie oraz metod ich
pomiaru.
Posiada wiedzę na temat fizjologicznych mechanizmów stresu, źródeł i konsekwencji stresu,
wpływu stresu na funkcjonowanie człowieka, w tym jego zdrowie.

K_W13
K_W01

P_W03

Posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat podstaw i mechanizmów funkcjonowania
człowieka w sytuacji stresu w różnych kontekstach funkcjonowania w zdrowiu i chorobie,
stresu traumatycznego i czynników wpływających na radzenie sobie.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie
dokonuje ich wyboru.

P_U02

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, potrafi wskazać na znaczenie
zasobów osobistych i społecznych w radzeniu sobie ze stresem i budowaniu odporności.

P_U03

Posiada umiejętność samodzielnego generowania oryginalnych rozwiązań, potrafi
zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i prozdrowotne oraz
je w podstawowym zakresie przeprowadzić.

P_KO1

Rzetelnie i odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zadania
związane z działalnością psychologa, jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje,
przewiduje konsekwencje podejmowanych działań.

K_K11

P_KO2

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i podejmuje osobistą
refleksję na tematy etyczne, posiada umiejętności rozpoznawania źródeł stresu, radzenia sobie
z nim i wykorzystywania jego pozytywnych aspektów dla własnego rozwoju.

K_K06

K_U04
K_U06

K_U07

Kompetencje społeczne:

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Lp.

Wykłady:

W1

Podstawowe pojęcia i koncepcje stresu: stres jako bodziec, reakcja i transakcja.

W2

Biologiczne koncepcje stresu (Cannona, Selye’go).

P_W05,
P_W07, P_W03

W3-4

Psychologiczne koncepcje stresu: transakcyjna teoria stresu Lazarusa.
Psychologiczne koncepcje stresu w ujęciu psychologów polskich: Tomaszewskiego,
Reykowskiego, Strelaua.
Psychologiczne koncepcje stresu: model zachowania zasobów Hobfolla.

P_W05,
P_W07, P_W03
P_U04,
P_U06

W5

Wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka: zmiany fizyczne, emocjonalne, behawioralne,
kognitywny zespół stresu.

P_W03
P_W05,

W6-7

Związek stresu z chorobami: fizjologiczne mechanizmy stresu.

P_W05;
P_W07,

W8-9

Stres w pracy zawodowej: wybrane koncepcje stresu zawodowego, czynniki stresogenne
występujące w pracy oraz ich konsekwencje: zespół wypalenia zawodowego, zaburzenie po
stresie traumatycznym.

P_W04,
P_W05,
PW_07

W10

Stres pozytywny i negatywny; zjawisko potraumatycznego rozwoju .

P_U04,
P_U07

W11

Radzenie sobie ze stresem: koncepcja Miller, Lazarusa i Folkman, Endlera i Parkera
Metody pomiaru stylów i strategii radzenia sobie ze stresem.

P_W05,
P_W07, P_W03
P_U07, P_U06

W12

Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą: koncepcja adaptacji poznawczej Taylor
oraz Kubler-Ross.

P_W03 P_U07,
P_U06

W13

Efektywność radzenia sobie: właściwości osobowości warunkujące style radzenia sobie.

P_W05,
P_W03, P_W07
P_U06, P_U07,

W14

Znaczenie pozytywnych emocji w procesie radzenia sobie: rola proaktywnego radzenia.

P_W05,

P_W05,
P_W03,

P_W03, P_W07
P_U06, P_U07,
W15

Ćw.1-2

Odporność na stres i jej rodzaje, czynniki warunkujące odporność: rola prężności, sposoby
radzenia sobie ze stresem, rola technik relaksacyjnych.
Ćwiczenia:
„Ja” w sytuacji stresu. Autodiagnoza poziomu stresu. Jak wpływa na mnie stres: fizjologia i
psychologia reakcji stresowej.

P_U06, P_U07,

P_U04, P_W05,
P_U06

Ćw.3

Źródła stresu – aspekt społeczny i czynniki osobowościowe.

P_W05

Ćw.4

Fazy stresu.

P_W05

Ćw.5

Objawy stresu.

P_W05

Ćw.6-7

Wybrane metody diagnostyczne służące do pomiaru stresu (PSS-10, RSES, MBI, GHQ-28).

P_U04, P_U06

Ćw.8-9

Radzenie sobie ze stresem. Dopasowanie strategii go sytuacji, wykorzystanie posiadanych
zasobów (COPE, Mini-COPE, CISS).

P_U04, P_U06

Ćw.10

Wybrane procedury i techniki antystresowe /m.in. trening autogenny Schulza, relaksacja
progresywna Jacobsona, wizualizacja, ćwiczenia oddechowe/.

P_U04, P_W05,
P_U06

Ćw.11

Osobowość typu A, B, C, D (DS-14).

P_W05, P_U04,
P_U06

Ćw.12

Mechanizmy obronne.

P_W05

Ćw.13

Konsekwencje stresu.

P_W05

Ćw.14

Wypalenie zawodowe.

P_W05

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształceni
a

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W05,
P_W03
P_W07

Egzamin pisemny ( pytania dotyczące treści wykładów i literatury podstawowej).

W1-15

Umiejętności:
P_U04

Pytania w ramach egzaminu pisemnego.

W3-4, 6-7,
10-15

P_U06

Pytania w ramach egzaminu pisemnego.

W3-4, 10,
12, 13,14

P_U07

Pytania w ramach egzaminu pisemnego.

W 12-14

Kompetencje społeczne:
P_K04
P_K05

Zastosowanie adekwatnego testu do zbadania konkretnej problematyki z zakresu psychologii
stresu oraz właściwa analiza i interpretacja wyników.
Zadania związane z nabyciem umiejętności rozpoznawania źródeł stresu, radzenia sobie z nim i
wykorzystywania jego pozytywnych aspektów dla własnego rozwoju.

Ćw. 1-14
Ćw. 1-14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształce
nia

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma podstawowej
wiedzy na temat
stresu i sposobów
radzenia sobie oraz
metod ich pomiaru.

posiada podstawową
wiedzę na temat
stresu i sposobów
radzenia sobie oraz
metod ich pomiaru.

posiada obszerną wiedzę na
temat stresu i sposobów
radzenia sobie, dobrze
orientuje się w metodach ich
pomiaru; zna mechanizmy
stresu, jego źródła i
konsekwencji.

P_W02

nie posiada wiedzy na
temat fizjologicznych
mechanizmów stresu,
źródeł i konsekwencji
stresu.

zna fizjologiczne
mechanizmy stresu,
źródła i
konsekwencje stresu
oraz wpływ stresu
na funkcjonowanie
człowieka.

posiada wiedzę na temat
fizjologicznych
mechanizmów stresu, źródeł i
konsekwencji stresu, wpływu
stresu na funkcjonowanie
człowieka, w tym jego
zdrowie.

P_W03

nie zna
mechanizmów
funkcjonowania
człowieka w sytuacji
stresu w różnych
kontekstach
funkcjonowania.

posiada wiedzę na
temat podstaw i
mechanizmów
funkcjonowania
człowieka w sytuacji
stresu w różnych
kontekstach
funkcjonowania.

posiada wiedzę na temat
podstaw i mechanizmów
funkcjonowania człowieka w
sytuacji stresu w różnych
kontekstach funkcjonowania
w zdrowiu i chorobie, stresu
traumatycznego i czynników
wpływających na radzenie
sobie.

P_U01,

nie posługuje się w
sposób prawidłowy
podstawowymi
metodami i
technikami badania
psychologicznego.

posługuje się
podstawowymi
metodami i
technikami badania
psychologicznego
oraz poprawnie
trafnie dokonuje ich
wyboru.

umie właściwie posługiwać
się metodami i technikami
badania psychologicznego,
trafnie dokonuje ich wyboru,
potrafi wskazać na znaczenie
zasobów osobistych i
społecznych w radzeniu sobie
ze stresem.

P_U02

nie ma dostatecznych
umiejętności
wykorzystania
zdobytej wiedzy w
praktyce, nie potrafi
wskazać na znaczenie
zasobów osobistych i
społecznych w
radzeniu sobie ze
stresem.

P_U03

P_K01

nie ma rozeznania w
projektowaniu
działań
psychokorekcyjnych.
nie zna
podstawowych
konsekwencji
podejmowanych
działań związanych z
radzeniem sobie ze
stresem, nie
rozpoznaje głównych
źródeł stresu i metod
radzenia sobie z nim.

ma umiejętność
wykorzystania
zdobytej wiedzy w
praktyce, potrafi
wskazać na
znaczenie zasobów
osobistych i
społecznych w
radzeniu sobie ze
stresem.
ma orientację w
projektowaniu
działań
usprawniających i
psychokorekcyjnych
.
przewiduje
podstawowe
konsekwencje
podejmowanych
działań, rozpoznaje
główne źródła stresu
i metody radzenia
sobie z nim.

posiada pogłębioną wiedzę na
temat stresu i sposobów
radzenia sobie, bardzo sprawnie
orientuje się w metodach
pomiaru; bardzo dobrze zna
mechanizmy stresu, jego źródła
i konsekwencje oraz wpływ
stresu na funkcjonowanie i
zdrowie człowieka.
posiada pogłębioną wiedzę na
temat fizjologicznych
mechanizmów stresu, źródeł i
konsekwencji stresu, wpływu
stresu na funkcjonowanie
człowieka, w tym jego zdrowie.
posiada pogłębioną i
rozszerzoną wiedzę na temat
podstaw i mechanizmów
funkcjonowania człowieka w
sytuacji stresu w różnych
kontekstach funkcjonowania w
zdrowiu i chorobie, stresu
traumatycznego i czynników
wpływających na radzenie
sobie.
umie bardzo sprawnie
posługiwać się metodami i
technikami badania
psychologicznego oraz trafnie
dokonuje ich wyboru,
doskonale zna znaczenie
zasobów osobistych i
społecznych w radzeniu sobie ze
stresem i budowaniu
odporności.

posiada umiejętność
wykorzystania zdobytej
wiedzy w praktyce, potrafi
wskazać na znaczenie
zasobów osobistych i
społecznych w radzeniu sobie
ze stresem i budowaniu
odporności.

posiada w stopniu bardzo
dobrym umiejętność
wykorzystania zdobytej wiedzy
w praktyce, potrafi wskazać na
znaczenie zasobów osobistych i
społecznych w radzeniu sobie ze
stresem i budowaniu
odporności.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne oraz je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi sprawnie i adekwatnie
zaprojektować działania
usprawniające,
psychokorekcyjne, prewencyjne
i prozdrowotne oraz je
poprawnie przeprowadzić.
ma dużą odpowiedzialność za
podejmowane interwencje,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań,
posiada duże umiejętności
rozpoznawania źródeł stresu,
radzenia sobie z nim i
wykorzystywania jego
pozytywnych aspektów dla
własnego rozwoju.

jest odpowiedzialny za
podejmowane interwencje,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań,
dobrze rozpoznaje źródła
stresu, i zna metody radzenia
sobie z nim.

P_K02

ne posiada
dostatecznych
umiejętności w
zakresie
komunikatywności,
nie posiada
podstawowych
kompetencji w
zakresie posługiwania
się narzędziami.

charakteryzuje się
umiarkowaną
komunikatywnością,
stara się poznawać i
rozumieć ludzi,
posiada podstawowe
kompetencje w
zakresie
posługiwania się
narzędziami.

posiada wgląd w samego
siebie, jest zdolny do
samokrytycyzmu;
komunikatywny, empatyczny
i otwarty, rozumie ludzi,
potrafi nawiązywać i
podtrzymywać kontakt z
drugą osobą, posiada
kompetencje w zakresie
posługiwania się narzędziami
pomiaru stresu i radzenia
sobie z nim.

posiada świadomy wgląd w
samego siebie, zna własną
wartość, jest zdolny do
samokrytycyzmu;
komunikatywny, empatyczny i
otwarty, potrafi nawiązywać i
podtrzymywać kontakt z drugą
osobą, posiada kompetencje w
zakresie posługiwania się
narzędziami pomiaru stresu i
radzenia sobie z nim oraz
pomocy innym ludziom w
zakresie radzenia sobie ze
stresem.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w learningu i/lub konsultacjach

6

6

Przygotowanie programu/projektu

20

20

Inne zadania praktyczne

10

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

20

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

10

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

150 / 6

150 / 6

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50 / 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

73 / 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/ 3

75 / 3

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia
badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Heszen I. (2013). Psychologia stresu. PWN ,Warszawa.

Heszen-Niejodek I. (2000), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau, (red). Psychologia,
Podręcznik akademicki, tom 3, rozdz. 56. PWN, Warszawa.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Wyd. Pracownia Testów
Psychologicznych, Warszawa.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010),Osobowość, stres a zdrowie(rozdz. 2), Wyd. Difin, Warszawa.

Strelau J., Doliński D. (2008). Psychologia – podręcznik akademicki (rozdz. 19 pt. Zdrowie i stres). Wyd. GWP,
Gdańsk.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z.(2000), Człowiek w sytuacji stresu, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Hobfoll S. (2006), Stres, kultura i społeczność, GWP, Gdańsk.

Juczyński Z. Ogińska-Bulik N. (2009), Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska wersja zrewidowanej Skali
Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6(1), 1-8.

Łosiak W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ogińska-Bulik N.(2006), Stres w zawodach usług społecznych. Źródła - Konsekwencje – Zapobieganie, Wyd. Difin,

Warszawa.

P20. Psychopatologia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu:

P20. Psychopatologia
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązany z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/5
prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

30

Ćwiczenia audytoryjne

10

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe

15

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

10

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład.
Opisy i diagnozy.
Konsultacje

Lp.

P_W01
P_W02
P_W03

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Definiuje pojęcia i posługuje się terminologią z zakresu psychopatologii ogólnej i
szczegółowej.
Objaśnia wybrane zagadnienia dotyczące psychopatologii ogólnej i szczegółowej jako
podstawy psychologii klinicznej, sposobów definiowania i opisu zaburzeń
psychicznych i zachowania jednostki.
Rozpoznaje, wybiera i łączy interdyscyplinarne elementy wiedzy w części stanowiące
teoretyczne i praktyczne zagadnienia zdrowia i zaburzeń społecznych.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W10
K_W10;
K_W11
K_W10;
K_W21

K_W21
K_W10; W11;
K_W14; K_W21
K_W10;
K_W14

P_W04

Identyfikuje i charakteryzuje zagadnienia natury teoretycznej i praktycznej.
Rozróżnia ilościowe i jakościowe zaburzenia psychiczne.

P_W05

Wskazuje i dobiera różne kryteria klasyfikacji problemów i zaburzeń psychicznych.

P_W06

Ustala bezwzględną i względną wartość diagnostyczną różnych symptomów
klinicznych.

P_U01

Umiejętności:
Rozpoznaje i objaśnia obraz kliniczny wyodrębniony w psychopatologii szczegółowej
jednostek klinicznych.
Posługuje się zdobytą wiedzą w procesie diagnostycznym i formułuje diagnozy
różnicowe.

K_U03;
K_U09
K_U03;
K_U09

Kompetencje społeczne:
Postępuje w świadomy sposób, mając na względzie zasady etyczne i godność
człowieka i z najwyższą dbałością wykonuje wszelkie procesy diagnostyczne zgodnie
z kryteriami kierowania do leczenia osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

K_K07;
K_K11
K_K16

P_U02

P_K01

K_W10

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W01
W02

W03

Wykład:
Psychopatologia – definiowanie zaburzeń psychicznych. Pojęcie normy, normalności i
patologii w ujęciu psychiatrycznym i psychologicznym. Wybrane zagadnienia
dotyczące ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Psychologia kliniczna a psychopatologia. Charakterystyka porównawcza i wzajemne
relacje dyscyplin.
Podstawy i kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w ICD-10 i DSM-5.
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD 10 - podstawowe opisy
kliniczne i wskazówki diagnostyczne stosowane do klasyfikowania zaburzeń
psychicznych, listy kategorii. Pięć wymiarów klasyfikacji DSM-5. Ocena wieloosiowa
i zestawy kryteriów diagnostycznych.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_W01; P_W02;
P_U02
P_W02;
P_W05;
P_U02

W04

Psychopatologia ogólna: zaburzenia prostych i złożonych czynności psychicznych.
Zaburzenia procesów poznawczych - spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia.

P_W03;
P_W04;
P_U01

W05

Psychopatologia emocji i procesów motywacyjnych. Zaburzenia aktywności, działań
ruchowych. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości.

P_W04; P_W05;
P_U01; P_U02

W06

Psychopatologia szczegółowa: zaburzenia lękowe. Strach, lęk i fobia. Zespół stresu
pourazowego. Zespół paniki i uogólnionego lęku. Diagnoza i formy terapii.

P_W05;
P_W06;
P_U01; P_U02
P_W05;
P_W06;
P_U01;
P_U02
P_W04; P_W05
P_W06; P_U01
P_W05; P_W06;
P_U01; P_U02
P_W05;
P_W06;
P_U01; P_U02

W07

W08
W09
W10

W11

W12
W13

Psychopatologia szczegółowa: zaburzenia somatoformiczne. Psychologiczne
koncepcje wyjaśniające etiologię zjawiska. Metody diagnozowania zaburzeń
somatoformicznych. Typy, podatność i przebieg zaburzeń somatoformicznych.
Leczenie.
Psychopatologia szczegółowa: zaburzenia dysocjalne. Postacie, przyczyny, podatność.
Terapia.
Psychopatologia szczegółowa: zaburzenia nastroju. Depresja jedno i dwubiegunowa –
Modele, klasyfikacja, objawy, leczenie.
Psychopatologia szczegółowa: schizofrenie – poglądy w ujęciu historycznym,
definicja, epidemiologia i etiopatogeneza. Rodzaje schizofrenii. Podstawowe objawy i
poziomy choroby. Formy terapii schizofrenii.
Psychopatologia szczegółowa: zaburzenia osobowości według DSM-5 i ICD 10 –
podobieństwa i różnice. Charakterystyka zaburzeń osobowości. Proponowane formy
oddziaływań terapeutycznych.
Uzależnienia. Nadużywanie, a uzależnienie. Kryteria diagnostyczne w ICD 10 i DSM5. Zależność psychiczna i fizyczna, zespół abstynencyjny. Koncepcje i modele
uzależnień.
Zaburzenia na tle seksualnym. Zaburzenia preferencji seksualnych – charakterystyka
fetyszyzmu, transwestytyzmu fetyszystycznego, ekshibicjonizmu, oglądactwa,

P_W02;
P_U02
P_W02;
P_U02
P_W05;
P_W06;

pedofilii, sadomasochizmu. Zaburzenie identyfikacji płciowej – na przykładzie
transseksualizmu i transwestytyzmu o podwójnej roli. Dysfunkcje seksualne – rodzaje,
przyczyny i metody leczenia. Badania naukowe nad zachowaniami seksualnymi.

P_U02

W14

Psychopatologia okresu wczesnodziecięcego, adolescencji i późnego okresu
dorosłości. Wybrane zagadnienia dotyczącezaburzeń rozwoju psychicznego,zaburzenia
zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.

P_W05;
P_W06;
P_U01;
P_U02

W15

Przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych: podejście biologiczne, neuronauka i
koncepcje psychologiczne. Biomedyczny model zaburzeń psychicznych. Zaburzenia
psychiczne, a mózgowe mechanizmy powstawania procesów psychicznych.
Podsumowanie.

P_W01;
P_K01

Ćwiczenia

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Ćw1-2

Klasyfikacji zaburzeń psychicznych w ICD-10 i DSM-5.

Ćw3-5

Narzędzia przesiewowe do badania stopnia nasilenia zaburzeń psychicznych (skala
depresji Becka i Hamiltona, kwestionariusz Goldberga GHQ 28 i in.

Ćw6-15

Demonstracje przypadków zaburzeń nerwicowych i psychotycznych.

P_W05; P_U01;
P_U01;
P_U02
P_W05; P_U01;
P_U02; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Egzamin ustny, udział w dyskusji.

W1, W2, Ćw.1,
Ćw.2

P_W2

Egzamin ustny, udział w dyskusji.

W3-4, ćw.3-4

P_W3

Egzamin ustny, zadania problemowe.

W5-6, ćw.5-15

P_W4

Egzamin ustny, zadania problemowe.

W6-15, ćw. 5-15

P_W5

Egzamin ustny, zadania problemowe.

W5-16, ćw. 5-15

P_W6

Egzamin ustny, zadania problemowe.

W6-15, ćw. 5-15
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie opisu przypadku, udział w dyskusji.

P_U02

Przygotowanie opisu przypadku, udział w dyskusji.

Ćw1, Ćw2, Ćw3,
Ćw4, Ćw5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ćw1-15

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształce
nia

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie potrafi
zdefiniować pojęć i
posługiwać się
terminologią z
zakresu
psychopatologii

słabo definiuje
pojęcia i posługuje
się terminologią z
zakresu
psychopatologii
ogólnej i

poprawnie, choć nie w pełni
wyczerpująco definiuje
pojęcia i posługuje się
terminologią z zakresu
psychopatologii ogólnej i
szczegółowej.

poprawnie definiuje pojęcia i
posługuje się terminologią z
zakresu psychopatologii ogólnej
i szczegółowej.

P_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_W06

P_U01

P_U02

P_K01

ogólnej i
szczegółowej.
nie potrafi ojaśnić
wybranych
zagadnienia
dotyczących
psychopatologii
ogólnej i
szczegółowej jako
podstawy psychologii
klinicznej
nie potrafi
rozpoznawać,
wybierać i łączyć
interdyscyplinarne
elementy wiedzy w
części stanowiące
zagadnienia zdrowia i
zaburzeń.
nie epotrafi
identyfikować i
charakteryzować
zagadnienia natury
teoretycznej i
praktycznej.
nie rozróżnia
ilościowych i
jakościowych
zaburzeń
psychicznych.
n ie potrafi wskazać i
dobierać różnych
kryteriów klasyfikacji
problemów i
zaburzeń
psychicznych.
nie potrafi ustalić
bezwzględnej i
względnej wartości
diagnostycznej
różnych symptomów
klinicznych.
nie potrafi
rozpoznawać i
objaśniać obrazu
klinicznego w
psychopatologii
szczegółowej
jednostek
klinicznych.
nie potyrafi
posługiwać się
zdobytą wiedzą w
procesie
diagnostycznym i
formułuje diagnozy
różnicowe.
nie postępuje w
świadomy sposób,
mając na względzie
zasady etyczne i
godność człowieka i z

szczegółowej.
mało precyzyjnie
objaśnia wybrane
zagadnienia dot.
psychopatologii jako
podstawy
psychologii
klinicznej.

poprawnie lecz dość ogólnie
objaśnia wybrane zagadnienia
dotyczące psychopatologii
ogólnej i szczegółowej jako
podstawy psychologii
klinicznej, sposobów
definiowania i opisu zaburzeń
psychicznych i zachowania
jednostki.

poprwnie i szczegółowo
objaśnia wybrane zagadnienia
dotyczące psychopatologii
ogólnej i szczegółowej jako
podstawy psychologii
klinicznej, sposobów
definiowania i opisu zaburzeń
psychicznych i zachowania
jednostki.

z trudem rozpoznaje,
wybiera i łączy
elementy wiedzy w
części stanowiące
teoretyczne i
praktyczne
zagadnienia zdrowia
i zaburzeń.

w miare poprawnie
rozpoznaje, wybiera i łączy
interdyscyplinarne elementy
wiedzy w części stanowiące
teoretyczne i praktyczne
zagadnienia zdrowia i
zaburzeń społecznych.

rozpoznaje, wybiera i łączy
interdyscyplinarne elementy
wiedzy w części stanowiące
teoretyczne i praktyczne
zagadnienia zdrowia i zaburzeń
społecznych.

słabo identyfikuje i
charakteryzuje
zagadnienia natury
teoretycznej i
praktycznej.
rozróżnia ilościowe i
jakościowe
zaburzenia
psychiczne.

w miare dobrze identyfikuje i
charakteryzuje zagadnienia
natury teoretycznej i
praktycznej.
rozróżnia ilościowe i
jakościowe zaburzenia
psychiczne.

dobrze identyfikuje i
charakteryzuje zagadnienia
natury teoretycznej i
praktycznej. rozróżnia ilościowe
i jakościowe zaburzenia
psychiczne.

w miarę poprawnie wskazuje
i dobiera różne kryteria
klasyfikacji problemów i
zaburzeń psychicznych.

poprawnie wskazuje i dobiera
różne kryteria klasyfikacji
problemów i zaburzeń
psychicznych.

w miare poprawnie ustala
bezwzględną i względną
wartość diagnostyczną
różnych symptomów
klinicznych.

poprawnie ustala bezwzględną i
względną wartość
diagnostyczną różnych
symptomów klinicznych.

w miare poprawnie
rozpoznaje i objaśnia obraz
kliniczny wyodrębniony w
psychopatologii szczegółowej
jednostek klinicznych.

poprawnnie rozpoznaje i
objaśnia obraz kliniczny
wyodrębniony w
psychopatologii szczegółowej
jednostek klinicznych.

słabo posługuje się
zdobytą wiedzą w
procesie
diagnostycznym i
formułuje diagnozy
różnicowe.

dobrze posługuje się zdobytą
wiedzą w procesie
diagnostycznym i formułuje
diagnozy różnicowe.

bardzo dobrze posługuje się
zdobytą wiedzą w procesie
diagnostycznym i formułuje
diagnozy różnicowe.

popełnia błędy w
postępowaniu w
świadomy sposób,
mając na względzie
zasady etyczne i

w miare poprawnie postępuje,
mając na względzie zasady
etyczne i godność człowieka i
z najwyższą dbałością
wykonuje wszelkie procesy

postępuje w świadomy sposób,
mając na względzie zasady
etyczne i godność człowieka i z
najwyższą dbałością wykonuje
wszelkie procesy diagnostyczne

wskazuje i dobiera
jedynie niektóre
kryteria klasyfikacji
problemów i
zaburzeń
psychicznych.
z problemami ustala
bezwzględną i
względną wartość
diagnostyczną
różnych symptomów
klinicznych.
słabo rozpoznaje i
objaśnia obraz
kliniczny
wyodrębniony w
psychopatologii
szczegółowej
jednostek
klinicznych.

najwyższą dbałością
wykonuje wszelkie
procesy
diagnostyczne
zgodnie z kryteriami
kierowania do
leczenia osób z
różnymi
zaburzeniami
psychicznymi.

godność człowieka i
z najwyższą
dbałością wykonuje
wszelkie procesy
diagnostyczne
zgodnie z kryteriami
kierowania do
leczenia osób z
różnymi
zaburzeniami
psychicznymi.

diagnostyczne zgodnie z
kryteriami kierowania do
leczenia osób z różnymi
zaburzeniami psychicznymi.

zgodnie z kryteriami kierowania
do leczenia osób z różnymi
zaburzeniami psychicznymi.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

Przygotowanie projektu/programu

30

40

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

20

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

175/7

175/7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100/ 4

100/ 4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Carson R.C., Butcher J. Mineka S., Psychologia zaburzeń, T. 1 i 2., Wyd. GWP, Gdańsk 2003.
Cierpiałkowska L., Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009.
Rosenhan D., Seligman E., Psychopatologia, Wyd. PTP, Warszawa 2003.
Juczyński Z., Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wydanie II uzupełnione,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Kępiński A., Psychopatologia nerwic, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Meyer R., Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii, Wyd. GWP, Gdańsk 2004
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Aleksandrowicz J., Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Wyd. UJ, Kraków 2000.

Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Jakubik A., Zaburzenia osobowości, Wyd. PZWL, Warszawa 1999.

Meyer R., Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii, Wyd. GWP, Gdańsk 2004.

Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności - Mit czy rzeczywistość, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:

P21. Psychologia zdrowia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

P21. Psychologia zdrowia
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

podstawowy
III/5
prof. N. Ogińska-Bulik

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

30

Ćwiczenia audytoryjne

10

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe

15

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

10

Konsultacje

6

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

6

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony w oparciu o metody audiowizualne.
Praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, elementy pracy warsztatowej.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01
P_W02
P_W03

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Wie czym zajmuje się psychologia zdrowia, zna przyczyny powstania psychologia zdrowia i
obszary jej zainteresowań.
Zna pojęcie zdrowia, jego wymiarów, zna modele zdrowia, wie na czym polega holistyczne
ujęcie zdrowia.
Zna pojęcie zachowań zdrowotnych i stylu życia, ma wiedzę na temat rozpowszechnienia
nadwagi i otyłości, palenia tytoniu, zażywania środków narkotycznych, zna konsekwencje
zdrowotne i psychologiczne oraz przyczyny rozwoju wymienionych zachowań, zna pojęcie

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W04
K_W04
K_W21

P_W04

P_W05

P_W06

P_W07
P_W08

nałogów behawioralnych.
Wie czym jest psychosomatyka, zna rolę osobowości, jako czynnika ryzyka chorób
somatycznych, zna wzajemne związki między osobowością a zdrowiem/chorobą, oraz
mechanizmy łączące osobowość z chorobami.
Zna pojęcie wzoru zachowania A, cechy wchodzące w skład tego wzoru, zna przyczyny
rozwoju zachowań typu A, związek z chorobami, głównie układu krążenia, zna mechanizmy
wyjaśniające funkcjonowanie ludzi zgodnie z wzorem zachowania A, wie na czym polega
modyfikacja tego typu zachowań; zna pojęcie osobowości typ C, jego charakterystykę,
związek z chorobami nowotworowymi, wie czym jest osobowość typu D, jakie mechanizmy
łączą ten typ osobowości z chorobami i jakie są możliwości modyfikacji tego typu zachowań.
Zna pojęcie zasobów osobistych i społecznych, wie czym jest poczucie koherencji, optymizm
życiowy, poczucie własnej skuteczności, prężność psychiczna, wsparcie społeczne; posiada
wiedzę na temat roli zasobów osobistych i społecznych dla zachowania zdrowia.
Wie na czym polega zmiana zachowań zdrowotnych, zna wybrane modele zmiany zachowań
zdrowotnych: teorie uzasadnionego i planowanego zachowania), teoria motywacji do
ochrony, podejście procesualne, model kompetencyjny.
Zna cele i założenia promocji zdrowia, wie jakie czynniki utrudniają promocję zdrowia; wie
na czym polega i co obejmuje edukacja zdrowotna.

K_W21

K_W21

K_W21

K_W21
K_W04
K_W21

Umiejętności:
P_U01

P_U02

P_U03
P_U04

Potrafi odróżnić podejście patogenetyczne od salutogenetycznego, model biomedyczny od
modelu psychospołecznego.
Rozpoznaje zachowania stanowiące zagrożenie dla zdrowia: nadmierne jedzenie, palenie
tytoniu, nadużywanie alkoholu, zażywanie środków narkotycznych, potrafi wskazać w jaki
sposób zmniejszać skłonności ludzi do tego typu zachowań;
Posiada umiejętności dokonywania zdrowych wyborów i redukowania czynników ryzyka
chorób.
Potrafi rozróżnić wzór zachowania A od B, C i D, wskazać, dlaczego właściwości wchodzące
w skład poszczególnych typów stanowią czynnik ryzyka rozwoju chorób somatycznych,
potrafi wskazać możliwości modyfikacji zachowań typu A, C i D.
Potrafi wskazać na znaczenie zasobów osobistych i społecznych dla utrzymania zdrowia,
posiada umiejętności kształtowania i rozwoju postaw prozdrowotnych u siebie i innych.

K_U01
K_U02

K_U03

K_U03
K_U03

P_U05

Potrafi dokonać zmiany własnych zachowań zdrowotnych.

K_U03

P_U06

Posiada umiejętności kształtowania i rozwoju postaw prozdrowotnych u siebie i innych,
potrafi podjąć działania edukacyjne mające na celu edukację zdrowotną.

K_U06
K_U08
K_U011

P_K01

Kompetencje społeczne:
Potrafi współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii zdrowia, dostrzega potrzebę rozwoju własnych
potencjałów zdrowia i pomocy innym we wzmacnianiu zasobów osobistych i promocji
zdrowego stylu życia.
Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób
przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne.

K_K02

P_K02

K_K14

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

W1

Wprowadzenie do problematyki: przegląd zagadnień: psychologia zdrowia jako dziedzina
wiedzy i praktyki, przyczyny powstania, główne obszary zainteresowań;

W2

Podstawy teoretyczne psychologii zdrowia: pojęcie i rozumienie zdrowia, koncepcje i
modele zdrowia, holistyczne ujęcie zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne;

P_W02; P_U01

Zachowania zdrowotne: definicje, charakterystyka zachowań niekorzystnych dla zdrowia;
nadmierne jedzenie, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, zażywanie środków
narkotycznych; zachowania nałogowe (nadmierne angażowanie się w internet, pracę, zakupy,
hazard) determinanty zachowań zdrowotnych;

P_W03; P_U02

W3-6

P_W01

W7

Psychologiczne uwarunkowania podatności na choroby somatyczne: rola osobowości,
wzajemne związki, mechanizmy łączące osobowość z chorobami;

W8-10

Wzory i typy osobowości sprzyjające chorobom somatycznym: Wzór zachowania A, typ
C, osobowość typu D

W11-13

Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu: rola poczucia koherencji, optymizmu
życiowego, poczucia własnej skuteczności, prężność psychiczna, wsparcie społeczne

P_W04
P_W05; P_U03
P_W06

W14

Modele zmiany zachowań zdrowotnych: model przekonań zdrowotnych, modele zachowań
intencjonalnych (teorie uzasadnionego i planowanego zachowania), teoria motywacji do
ochrony, podejście procesualne, model kompetencyjny;

P_W07; P_U04

W15

Profilaktyka i promocja zdrowia: cele i założenia, czynniki sprzyjające i utrudniające
promocję; edukacja zdrowotna, programy promocji zdrowia: inicjowanie, planowanie,
wdrażanie, ewaluacja programów

P_W08; P_U05;
P_U06

Ćwiczenia:
Ćw. 1-3

Zdrowie i jego uwarunkowania. Własna koncepcja zdrowia i jej konsekwencje. Rola stylu
życia dla zdrowia. Jak motywować siebie i innych do podejmowania działań na rzecz zmiany
niekorzystnych zachowań zdrowotnych. Pomiar umiejscowienia kontroli zdrowia.
Wykorzystanie wywiadu motywującego w rozmowie psychologicznej na temat zdrowia.

P_U05
P_U06
P_K02

Ćw. 4-5

Zastosowanie psychologii zdrowia w opiece zdrowotnej, placówkach oświatowych i
opiekuńczo-wychowawczych. Zadania psychologa zdrowia na oddziałach szpitalnych
(szczególnie onkologicznym, kardiologicznym, dermatologicznym), w szkole, poradni
leczenia uzależnień i punktach konsultacyjnych. Drogi rozwoju zastosowań psychologii
zdrowia w Polsce.

P_U06
P_K02

Ćw. 6-8

Wzór zachowania A, typ C, osobowość typu D- znaczenie dla funkcjonowania jednostki,
rola profilaktyki niekorzystnych dla zdrowia zachowań. Metody pomiaru wzorów zachowania
A/B i osobowości typu D

P_U02
P_U03

Ćw. 9

Koncepcja salutogenezy A. Antonovskiego. Pomiar poczucia koherencji (SOC).

P_U01

Ćw. 10-15

Rola zasobów osobistych takich jak m.in. poczucie własnej wartości, skuteczności, prężność
oraz optymizm życiowy dla wzmacniania potencjałów zdrowia.
Pomiar wybranych zasobów osobistych: poczucia własnej skuteczności (GSES - Skala
Uogólnionej Własnej Skuteczności), orientacji życiowej (LOT-R - Test Orientacji Życiowej),
prężności(SPP-25).

P_U04
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Wiedza:
P_W01W_08

Egzamin pisemny (10 pytań dotyczących treści wykładów i literatury podstawowej).

W1-15

Umiejętności:
P_U01

P_U02

Pytania w ramach egzaminu pisemnego,
Udział w dyskusji, praca w grupach, praktyczne zapoznanie się z narzędziem pomiaru
stosowanych w psychologii zdrowia.
Pytania w ramach egzaminu pisemnego,
Praca w grupach, udział w dyskusji, prezentacja, ćwiczenia pisemne, praktyczne zapoznanie się z
narzędziem pomiaru stosowanych w psychologii zdrowia.

P_U03

Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Zadania problemowe, praca w grupach.

P_U04

Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Ćwiczenia pisemne, praca w grupach, zadania
problemowe, praktyczne zapoznanie się z narzędziem pomiaru stosowanych w psychologii
zdrowia, projekt.

W2
Ćw.9, 10-15,
W3-W6
Ćw. 1-3, 4-5,
6-8,
W8-W10
Ćw. 6-8,
W14
Ćw. 10-15.

P_U05U06

P_K01
P_K02

Pytania w ramach egzaminu pisemnego. Praca w grupach, udział w dyskusji, prezentacja,
ćwiczenia pisemne.
Kompetencje społeczne:
Zadania problemowe z kontrolą efektów, praktyczne zapoznanie się z wybranymi narzędziami
pomiaru stosowanymi w psychologii zdrowia.

W15
Ćw. 1-3, 4-5,

Ćw. 9, 10-15
Ćw. 1-3,

Projekt, zadania problemowe.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształce
nia

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie wie czym zajmuje
się psychologia
zdrowia, zna
przyczyny powstania
psychologia zdrowia i
obszary jej
zainteresowań.

słabo wie czym
zajmuje się
psychologia zdrowia,
zna przyczyny
powstania
psychologia zdrowia
i obszary jej
zainteresowań.

dobrze wie czym zajmuje się
psychologia zdrowia, zna
przyczyny powstania
psychologia zdrowia i obszary
jej zainteresowań.

bardzo dobrze wie czym zajmuje
się psychologia zdrowia, zna
przyczyny powstania psychologia
zdrowia i obszary jej
zainteresowań.

P_W02

słabo definiuje
pojęcie zdrowia, jego
wymiarów, nie zna
modeli zdrowia, nie
wie na czym polega
holistyczne ujęcie
zdrowia.

zna pojęcie zdrowia,
jego wymiarów, nie
zna modeli zdrowia,
nmie wie na czym
polega holistyczne
ujęcie zdrowia.

poprawnie definiuje pojęcie
zdrowia, jego wymiarów,
ogólnie zna modele zdrowia,
wie na czym polega
holistyczne ujęcie zdrowia.

bardzo dobrze definiuje pojęcie
zdrowia, jego wymiarów, zna
modele zdrowia, wie na czym
polega holistyczne ujęcie zdrowia.

P_W03

nie zna pojęcia
zachowań
zdrowotnych i stylu
życia, nie ma wiedzy
na temat
rozpowszechnienia
nadwagi i otyłości,
palenia tytoniu,
zażywania środków
narkotycznych, nie
zna konsekwencji
oraz przyczyn
rozwoju wym.
zachowań, nie zna
pojęcia nałogów
behawioralnych.

zna pojęcie zachowań
zdrowotnych i stylu życia, ma
wiedzę na temat
rozpowszechnienia nadwagi i
otyłości, palenia tytoniu,
zażywania środków
narkotycznych, zna
konsekwencje zdrowotne i
psychologiczne oraz
przyczyny rozwoju
wymienionych zachowań,
zna pojęcie nałogów
behawioralnych.

zna pojęcie zachowań
zdrowotnych i stylu życia, ma
bogata wiedzę na temat
rozpowszechnienia nadwagi i
otyłości, palenia tytoniu,
zażywania środków
narkotycznych, dobrze zna
konsekwencje zdrowotne i
psychologiczne oraz przyczyny
rozwoju wymienionych
zachowań, zna pojęcie nałogów
behawioralnych.

P_W04

nie wie czym jest
psychosomatyka, nie
zna roli osobowości,
jako czynnika ryzyka
chorób somat., nie
zna wzajemnych
związków między
osobowością a
zdrowiem/chorobą,
oraz mechanizmów
łączących osobowość
z chorobami.

wie czym jest
psychosomatyka, zna rolę
osobowości, jako czynnika
ryzyka chorób somatycznych,
zna wybfrane związki między
osobowością a
zdrowiem/chorobą, oraz
mechanizmy łączące
osobowość z chorobami.

wie czym jest psychosomatyka,
zna rolę osobowości, jako
czynnika ryzyka chorób
somatycznych, zna wzajemne
związki między osobowością a
zdrowiem/chorobą, oraz
mechanizmy łączące osobowość z
chorobami.

słabo zna pojęcie
zachowań
zdrowotnych i stylu
życia, ma
ogarniczoną wiedzę
na temat
rozpowszechnienia
nadwagi i otyłości,
palenia tytoniu,
zażywania środków
narkotycznych,
słabo zna
konsekwencje
zdrowotne i
psychologiczne oraz
przyczyny rozwoju
wym. zachowań.
słabo orientuje się w
tym, czym zajmuje
się psychosomatyka,
słabo zna rolę
osobowości, jako
czynnika ryzyka
chorób somat.,
nmnie zna
wzajemnych relacji
miedzy osobowością
a zdrowiem/chorobą,
oraz mechanizmów
łączących
osobowość z
chorobami.

P_W05

prawie nie zna
pojęcia wzoru
zachowania a, c i d,
cech wchodzących w
skład wzorców,
związku z chorobami,
mechanizmów
łączących
wymienione typy
osobowości z
chorobami i
możliwości
modyfikacji tego typu
zachowań.

P_W06

prawie nie zna
pojęcia zasobów
osobistych i
społecznych, nie wie
czym jest poczucie
koherencji, optymizm
życiowy, poczucie
własnej skuteczności,
prężność psychiczna,
wsparcie społeczne;
nie posiada wiedzy na
temat roli zasobów
osobistych i
społecznych dla
zachowania zdrowia.

P_W07

nie wie na czym
polega zmiana
zachowań
zdrowotnych, nie zna
wybranych modeli
zmiany zachowań
zdrowotnych: teorie
uzasadnionego i
planowanego
zachowania), teoria
motywacji do
ochrony, podejście
procesualne, model
kompetencyjny.

P_W08

nie zna celów i
założeń promocji
zdrowia, nie wie jakie
czynniki utrudniają
promocję zdrowia;
nie wie na czym
polega i co obejmuje
edukacja zdrowotna.

P_U01

P_U02

nie potrafi odróżnić
podejścia
patogenetycznego od
salutogenetycznego,
model biomedyczny
od modelu
psychospołecznego.
nie potrafi rozpoznać

ogólnuie słabo zna
pojęcie wzoru
zachowania a, c i d,
cechy wchodzące w
skład wzorców,
związek z
chorobami,
mechanizmy łączące
wymienione typy
osobowości z
chorobami i
możliwości
modyfikacji tego
typu zachowań.
ogólnnie słabo zna
pojęcie zasobów
osobistych i
społecznych, wie
ogólnie czym jest
poczucie koherencji,
optymizm życiowy,
poczucie własnej
skuteczności,
prężność
psychiczna,
wsparcie społeczne;
posiada małą wiedzę
na temat roli
zasobów osobistych
i społecznych dla
zachowania zdrowia.
wie ogólnie, na
czym polega zmiana
zachowań
zdrowotnych, zna
niektóre modele
zmiany zachowań
zdrowotnych: teorie
uzasadnionego i
planowanego
zachowania), teoria
motywacji do
ochrony, podejście
procesualne, model
kompetencyjny.
zna słabo cele i
założenia promocji
zdrowia, zna
wybiórcze czynniki
utrudniają promocję
zdrowia; wie na
czym polega i co
obejmuje edukacja
zdrowotna.
z trudnościami
odróżnia podejście
patogenetyczne od
salutogenetycznego,
model biomedyczny
od modelu
psychospołecznego.
z trudnościami

zna pojęcie wzoru
zachowania a, c i d, cechy
wchodzące w skład wzorców,
związek z chorobami,
mechanizmy łączące
wymienione typy osobowości
z chorobami i możliwości
modyfikacji tego typu
zachowań.

posiada bogatą wiedze na temat
pojęcia wzoru zachowania a, c i
d, cechy wchodzące w skład
wzorców, związek z chorobami,
mechanizmy łączące wymienione
typy osobowości z chorobami i
możliwości modyfikacji tego
typu zachowań.

zna pojęcie zasobów
osobistych i społecznych, wie
czym jest poczucie
koherencji, optymizm
życiowy, poczucie własnej
skuteczności, prężność
psychiczna, wsparcie
społeczne; posiada wiedzę na
temat roli zasobów
osobistych i społecznych dla
zachowania zdrowia.

dobrze zna pojęcie zasobów
osobistych i społecznych, posiada
duża wiedze czym jest poczucie
koherencji, optymizm życiowy,
poczucie własnej skuteczności,
prężność psychiczna, wsparcie
społeczne; posiada wiedzę na
temat roli zasobów osobistych i
społecznych dla zachowania
zdrowia.

wie na czym polega zmiana
zachowań zdrowotnych, zna
wybrane modele zmiany
zachowań zdrowotnych:
teorie uzasadnionego i
planowanego zachowania),
teoria motywacji do ochrony,
podejście procesualne, model
kompetencyjny.

wie szczegółow na czym polega
zmiana zachowań zdrowotnych,
zna głowne modele zmiany
zachowań zdrowotnych: teorie
uzasadnionego i planowanego
zachowania), teoria motywacji do
ochrony, podejście procesualne,
model kompetencyjny.

zna ogólnie cele i założenia
promocji zdrowia, wie jakie
czynniki utrudniają promocję
zdrowia; wie na czym ogólnie
polega i co obejmuje
edukacja zdrowotna.

dobrzez zna cele i założenia
promocji zdrowia, wie jakie
czynniki utrudniają promocję
zdrowia; wie na czym polega i co
obejmuje edukacja zdrowotna.

potrafi odróżnić podejście
patogenetyczne od
salutogenetycznego, model
biomedyczny od modelu
psychospołecznego.

potrafi wyraźnie zróżnicować
podejście patogenetyczne od
salutogenetycznego, model
biomedyczny od modelu
psychospołecznego.

rozpoznaje zachowania

poprawnie i wszechstronnie

zachowań
zagrażających
zdrowiu: nadmierne
jedzenie, palenie
tytoniu, nadużywanie
alkoholu, zażywanie
środków narkot. nie
potrafi wskazać w
jaki sposób
zmniejszać
skłonności ludzi do
tego typu zachowań;
nie posiada
umiejętności
dokonywania
zdrowych wyborów i
redukowania
czynników ryzyka
chorób.

P_U03

P_U04

P_U05

P_U06

nie potrafi rozróżnić
wzoru zachowania A
od B, C i D, wskazać,
dlaczego właściwości
wchodzące w skład
tych typów stanowią
czynnik ryzyka
rozwoju chorób
somatycznych, nie
potrafi wskazać
sposobów
modyfikacji
zachowań typu A, C i
D.
nie potrafi wskazać
na znaczenie zasobów
osobistych i
społecznych dla
utrzymania zdrowia,
nie posiada
umiejętności
kształtowania i
rozwoju postaw
prozdrowotnych u
siebie i innych.
nie potrafi dokonać
zmiany własnych
zachowań
zdrowotnych.
nie posiada
umiejętności
kształtowania i
rozwoju postaw
prozdrowotnych u
siebie i innych, nie
potrafi podjąć działań
edukacyjnych
mających na celu
edukację zdrowotną

rozpoznaje
zachowania
zagrażające zdrowiu,
jak: nadmierne
jedzenie, palenie
tytoniu, picie
alkoholu, zażywanie
środków narkot.,
potrafi jedynie
ogólnie wskazać w
jaki sposób
zmniejszać
skłonności ludzi do
tego typu zachowań;
posiada ograniczone
umiejętności
dokonywania
zdrowych wyborów
i redukowania
czynników ryzyka
chorób.
jedynie ogólnie
potrafi rozróżnić
wzór zachowania A
od B, C i D,
wskazać, dlaczego
właściwości
wchodzące w skład
poszczególnych
typów stanowią
czynnik ryzyka
rozwoju chorób,
ogólnie potrafi
wskazać możliwości
modyfikacji
zachowań typu A, C
i D.
dość pobieżnie
potrafi wskazać na
znaczenie zasobów
osobistych i
społecznych dla
utrzymania zdrowia,
posiada umiejętności
kształtowania i
rozwoju postaw
prozdrowotnych u
siebie i innych.
z problemami potrafi
dokonać zmiany
własnych zachowań
zdrowotnych.
posiada słabe
umiejętności
kształtowania i
rozwoju postaw
prozdrowotnych u
siebie i innych,
potrafi podjąć
działania edukacyjne
mające na celu
edukację zdrowotną

stanowiące zagrożenie dla
zdrowia: nadmierne jedzenie,
palenie tytoniu, nadużywanie
alkoholu, zażywanie środków
narkotycznych, potrafi
wskazać w jaki sposób
zmniejszać skłonności ludzi
do tego typu zachowań;
posiada umiejętności
dokonywania zdrowych
wyborów i redukowania
czynników ryzyka chorób.

rozpoznaje zachowania
stanowiące zagrożenie dla
zdrowia: nadmierne jedzenie,
palenie tytoniu, nadużywanie
alkoholu, zażywanie środków
narkotycznych, potrafi wskazać w
jaki sposób zmniejszać
skłonności ludzi do tego typu
zachowań;
posiada umiejętności
dokonywania zdrowych wyborów
i redukowania czynników ryzyka
chorób.

potrafi rozróżnić wzór
zachowania A od B, C i D,
wskazać, dlaczego
właściwości wchodzące w
skład poszczególnych typów
stanowią czynnik ryzyka
rozwoju chorób
somatycznych, potrafi
wskazać możliwości
modyfikacji zachowań typu
A, C i D.

wszechstronnie i logicznie potrafi
rozróżniać wzorce zachowania A
od B, C i D, wskazać, dlaczego
właściwości wchodzące w skład
poszczególnych typów stanowią
czynnik ryzyka rozwoju chorób
somatycznych, potrafi wskazać
możliwości modyfikacji
zachowań typu A, C i D.

potrafi wskazać na znaczenie
zasobów osobistych i
społecznych dla utrzymania
zdrowia, posiada
umiejętności kształtowania i
rozwoju postaw
prozdrowotnych u siebie i
innych.

wszechstronnie uzasadnia
znaczenie zasobów osobistych i
społecznych dla utrzymania
zdrowia, posiada umiejętności
kształtowania i rozwoju postaw
prozdrowotnych u siebie i innych.

potrafi dokonać zmiany
własnych zachowań
zdrowotnych.

potrafi prawidłowo i skutecznie
dokonać zmiany własnych
zachowań zdrowotnych.

posiada ogólne umiejętności
kształtowania i rozwoju
postaw prozdrowotnych u
siebie i innych, potrafi podjąć
działania edukacyjne mające
na celu edukację zdrowotną

posiada dobrze ugruntowane
umiejętności kształtowania i
rozwoju postaw prozdrowotnych
u siebie i innych, potrafi podjąć
działania edukacyjne mające na
celu edukację zdrowotną

P_K01

P_K02

nie potrafi
współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii
zdrowia, nie
dostrzega potrzeby
rozwoju własnych
potencjałów zdrowia i
pomocy innym we
wzmacnianiu
zasobów osobistych i
promocji zdrowego
stylu życia.
nie potrafi określić
priorytetów w pracy
zawodowej i
działaniach
profesjonalnych oraz
w sposób
przedsiębiorczy
organizować własne
działania
profesjonalne.

potrafi słabo
współdziałać i
pracować w grupie
w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii
zdrowia, słabo
dostrzega potrzebę
rozwoju własnych
potencjałów zdrowia
i pomocy innym we
wzmacnianiu
zasobów osobistych
i promocji zdrowego
stylu życia.
potrafi słabo
określać priorytety
w pracy zawodowej
i działaniach
profesjonalnych oraz
w sposób mało
przedsiębiorczy
organizować własne
działania
profesjonalne.

Efekty
kształcenia

na ogół potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii zdrowia,
dostrzega potrzebę rozwoju
własnych potencjałów
zdrowia i pomocy innym we
wzmacnianiu zasobów
osobistych i promocji
zdrowego stylu życia.

potrafi dobrze współdziałać i
pracować w grupie w realizacji
indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w
zakresie psychologii zdrowia,
dostrzega potrzebę rozwoju
własnych potencjałów zdrowia i
pomocy innym we wzmacnianiu
zasobów osobistych i promocji
zdrowego stylu życia.

na ogół potrafi określić
priorytety w pracy
zawodowej i działaniach
profesjonalnych oraz w
sposób przedsiębiorczy
organizować własne działania
profesjonalne.

potrafi prawidłowo określić
priorytety w pracy zawodowej i
działaniach profesjonalnych oraz
w sposób przedsiębiorczy
organizować własne działania
profesjonalne.

Wykłady:

Wynik egzaminu. Każda z odpowiedzi jest oceniana wg następujących kryteriów:
Dotyczy
0 - brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawna, 2 - odpowiedź poprawna pełna, 1 co najmniej 50% poprawnej
wszystkich odpowiedzi (np. kiedy trzeba wymienić 5 elementów, 1 pkt uzyskuje się przy wymienieniu co najmniej 3).
efektów
Ogółem można uzyskać wyniki w zakresie 0-20 pkt).
kształcenia
10 i mniej
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20.
Oceny:

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ćwiczenia:
przeprowadzenie autodiagnozy z zastosowaniem wybranych narzędzi
Liczba
punktów
Ocena

Liczba
punktów
Ocena

5 i mniej

6

7

8

9

10

2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Przeprowadzenie rozmowy psychologicznej na temat wybranych aspektów zdrowia/choroby z zastosowaniem
wywiadu motywującego
5 i mniej

6

7

8

9

10

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

Przygotowanie programu/projektu

30

40

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

20

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

175/7

175/7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100/ 4

100/ 4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.
Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych,
Warszawa 2009.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Bishop G. D., Psychologia zdrowia, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000.
Ogińska-Bulik N., Osobowość typu D – teoria i badania. Wyd. WSHE, Łódź 2009.
Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności – mit czy rzeczywistość. Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Ogińska-Bulik N., Wiem co jem? Psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się. Wyd. UŁ, Łódź, 2016.
Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki (rozdz. 19 pt. Zdrowie i stres). Gdańsk: Wyd. GWP 2008.
Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N., Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne.
Wyd. Difin, Warszawa, 2011.
Inne materiały dydaktyczne:


Do dyspozycji studentów są wybrane narzędzia pomiaru.

P22. Psychologia zarządzania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P22. Psychologia zarządzania

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/5

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Marek Krawiec

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Zaliczona psychologia społeczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

10

Ćwiczenia

30

Ćwiczenia

10

Konwersatorium

15

Konwersatorium

10

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne.
Opracowywanie tematów – przygotowanie prezentacji, dyskusje w grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna mechanizmy motywujące funkcjonowanie człowieka w organizacji.

K_W07

P_W02

Zna metody i narzędzia motywowania pracowników.

K_W12

P_W03

Zna ogólne założenia marketingu i podstawowe techniki sprzedaży.

K_W25

P_W04

Zna zasady poznania społecznego(spostrzegania się wzajemnego) w organizacji.

K_W07

P_W05

Zna wymiary kultury organizacyjnej.

K_W09

P_W06

Zna sposoby określania stopnia rozwoju zawodowego i społecznego pracowników.

K_W24

P_W07

Zna zasady budowania skutecznych komunikatów perswazyjnych, potrafi motywować
pracowników.

K_W25

P_W08

Ma pogłębiona wiedzę na temat wybranych patologii zarządzania.

K_W26

P_W09

Zna poziomy wypalenia zawodowego, jego genezę oraz metody zapobiegania.

K_W13

Umiejętności:
P_U01

Zna swój indywidualny styl rozwiązywania konfliktów.

K_U12

P_U02

Potrafi trafnie dobrać i stosować styl kierowania zależności od sytuacji i potencjału
podwładnych.

K_U19

P_U03

Potrafi skutecznie operować nagrodami i karami – zna podstawowe modele
motywowania.

K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Używa sporządzonej przez siebie autodiagnozy menadżerskiej.

K_K01

P_K02

Potrafi skutecznie zarządzać konfliktem.

K_K08

P_K03

Potrafi skutecznie komunikować się z innymi w celu realizacji zadań organizacji.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W01

Praktyczne i teoretyczne skutki zarządzania bez psychologii.

K_W01

W02

Zarządzanie konfliktem – teoria konfliktu – zasady konstruktywnego rozwiązywania
sytuacji konfliktowych.

K_W02

W03

Umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim.

K_W05

W04

Indywidualne zachowania w środowiskach organizacyjnych –motywy uczestnictwa w
organizacji.

K_W07

W05

Osobowość pracowników jako jeden z podstawowych czynników wpływających na
funkcjonowanie organizacji.

K_W07

W06

Podstawy kompetencji psychologicznych kierownika.

K_W11

W07

Czynniki zarządzania (pracownik, menadżer, komunikacja, sytuacja).

K_W15

W08

Zarządzanie potencjałem ludzkim, kadra jako dobro firmy (normy grupowe formalne i
nieformalne, psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania zespołu pracowniczego).

K_W15

W09

Inteligencja Emocjonalna – zarządzanie emocjami.

K_W12

W10

Kultura organizacyjna – wymiary kultury.

K_W15

W11

Kierownik –lider– przywódca: typy przywództwa, style kierowania w różnych
koncepcjach zarządzania.

K_W16

W12

Sytuacyjne modele kierowania.

K_W25

W13

Psychologiczne aspekty zarządzania innowacyjnego – metody rozwiązywania
problemów.

K_W16

W14

Patologie zarządzania, 183mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne.

K_W05

Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
efektów
kształcenia

Ćw1

Mechanizmy i reguły wpływu społecznego jako metoda opisu relacji pracownik –
podwładny oraz podstawy wybranych strategii zarządzania ludźmi.

K_W05

Ćw2

Postawy i zmiana postaw w kontekście stosunków pracy i relacji pracowniczych.

K_W07

Ćw3
Ćw4

Problematyka perswazji – język komunikatu perswazyjnego – typologie argumentów
perswazyjnych stosowanych w motywowaniu do pracy.
Wpływ społeczny w środowisku pracy (motywowanie, perswazja, propaganda, reklama,
nacisk większości na mniejszość, mniejszości na większość, pułapki psychologiczne.

K_W07, K_W12
K_W07

Ćw5
Ćw 6 i 7
Ćw 8 i 9

Rola i istota procesu grupowego w działaniach grupowych – grupowe rozwiązywanie
problemów.
Sytuacje trudne w relacjach pracowniczych (frustracja, konflikty, uprzedzenia,
184mobbing, dyskryminacja.

K_W12
K_W10

Wypalenie zawodowe jako wyzwanie dla kierownika i problem dla pracownika.

K_W13

Cw 10 i 11

Kultura organizacyjna jako podłoże patologii zarządzania.

K_W09

Ćw 12 i 13

Mobbing – mobber i ofiara, budowanie programów profilaktycznych.

K_W16

Autodiagnoza menadżera – kwestionariusz wg Woodckocka i Francisa.

K_W04

Ćw 14

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy.

W03,W04

P_W02

Test wiedzy.

W03, W11, CW 3
i4

P_W03

Test wiedzy.

W11, Ćw 1

P_W04

Test wiedzy.

W08,W03, Ćw4

P_W05

Test wiedzy.

W10, Ćw 10 i 11

P_W06

Test wiedzy.

W11, W12

P_W07

Ocena pracy w grupie.

W03, W06,07,08

P_W08

Test wiedzy.

W14, Ćw 12,13

P_W09

Test wiedzy.

W09, Ćw8 i 9
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie prezentacji.

W06, W07, W11
Ćw 6 i7

P_U02

Przygotowanie prezentacji.

W11, W12

P_U03

Obserwacja wykonania zadań grupowych i indywidualnych.

W06, Ćw 3, 14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw2, Ćw3, Ćw4,
Ćw5, Cw 11, 12,
13

P_K02

Ocena wykonania zadania praktycznego.

W02

P_K03

Ocena wykonania zadania praktycznego, ocena aktywności na zajęciach.

Ćw 3 i 14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ponadto zna warunki
skuteczności kar.

poza tym potrafi
scharakteryzować
warunki wzmacniające
lojalność pracownika.

WIEDZA

P_W01

nie zna (nie potrafi wymienić)
mechanizmów motywujących
uczestnictwo w organizacji.

potrafi wymienić i
pokrótce
scharakteryzować
podstawowe
mechanizmy
motywujące

uczestnictwo w
organizacji.

P_W02

nie zna podstawowych narzędzi
motywowania.

potrafi wymienić
techniki wpływu
społecznego używane
w procesach
motywowania.

ponadto potrafi dobrać
techniki wpływu
społecznego do
poziomu rozwoju
zawodowego i
społecznego
pracowników.

dodatkowo
identyfikuje
podstawowe
demotywatory.

jest w stanie
zaprojektować
przebieg procesów
sprzedażowych na
konkretnym
przykładzie.

P_W03

nie zna podstawowych technik
sprzedaży (nie potrafi wymienić).

zna podstawowe
techniki sprzedaży.

zna podstawowe
techniki sprzedaży i
warunki optymalne do
ich stosowania.

P_W04

nie zna zasad rządzących
procesami spostrzegania się
wzajemnego członków
organizacji.

zna ogólne zasady i
prawa poznania
społecznego
organizacji.

ponadto potrafi
przedstawić
zastosowanie teorii
atrybucji w procesach
spostrzegania się
członków org.

dodatkowo
identyfikuje i potrafi
scharakteryzować
efekt aureoli,
stereotypowość.

nie zna podstawowych definicji
kultury organizacyjnej.

zna podstawowe
koncepcje kultury
organizacyjnej.

ponadto zna
podstawowe wymiary
kultury
organizacyjnej.

dodatkowo potrafi
objaśnić zależności
pomiędzy kultura
organizacyjna a
kultura narodową.

P_W05

nie zna podstawowych założeń
sytuacyjnych modeli kierowania.

zna podstawowe
założenia głównych
sytuacyjnych modeli
kierowania.

potrafi określić
poziom rozwoju
zawodowego i
społecznego zespołu.

dodatkowo potrafi
określić swój styl
kierowania i porównać
go z poziomem
rozwoju zawodowego i
społecznego
pracowników.

P_W07

nie potrafi zbudować prostego
komunikatu perswazyjnego.

zna zasady budowania
skutecznego
komunikatu
perswazyjnego.

dodatkowo potrafi
prognozować co do
skuteczności
przykładowych
komunikatów
perswazyjnych.

ponadto potrafi
zbudować program
(system) motywacyjny
oparty na procesach
perswazji.

P_W08

nie potrafi wymienić przykładów
podstawowych patologii
zarządzania.

zna podstawowe
patologie zarządzania.

dodatkowo zna istotę
lobbingu,
dyskryminacji i
molestowania
seksualnego.

ponadto potrafi
zbudować program
przeciwdziałania
konkretnym
patologiom.

P_W09

nie potrafi scharakteryzować
podłoża i istoty wypalenia
zawodowego.

zna podłoże wypalenia
zawodowego i jego
ew. skutki.

zna poziomy
wypalenia
zawodowego.

dodatkowo zna
założenia profilaktyki
wypalenia
zawodowego.

P_U01

nie zna typowych sposobów
zachowań w sytuacjach
konfliktowych.

potrafi
scharakteryzować
główne sposoby
zachowań w
sytuacjach
konfliktowych.

zna narzędzia do
określania
indywidualnego stylu
rozwiązywania
konfliktu.

potrafi interpretować
wyniki testu Thomasa
Killmana.

P_U02

nie potrafi odróżnić
podstawowych stylów
kierowania.

potrafi odróżnić
podstawowe style
kierowania.

potrafi dobrać
optymalny styl
kierowania do

ponadto potrafi dobrać
najskuteczniejszy styl
kierowania w

P_W06

poziomu rozwoju
społecznego i
zawodowego zespołu.

zależności od sytuacji
kierowania i sytuacji
zespołu.
poza tym potrafi
identyfikować
potrzeby pracowników
jako podstawy do
skutecznego ich
motywowania.

P_U03

nie zna warunków skuteczności
kar i nagród.

zna warunki
skuteczności kar i
nagród.

dodatkowo zna i
potrafi wykorzystać
dostępne narzędzia
motywowania.

P_K01

nie potrafi dokonać analizy
swych zachowań w środowisku
pracy.

potrafi analizować swe
zachowania w pracy
ze względu na ich
skuteczność.

ponadto jest w stanie
odkryć swe mocne i
słabe strony jako
kierownika.

jest w stanie
wykorzystać własne
analizy do
sformułowania pełnej
autodiagnozy.

nie różnicuje stylów
rozwiązywania konfliktu.

zna podstawowe style
rozwiązywania
konfliktu.

ponadto zna podłoże
konfliktów
organizacyjnych i
potrafi je
sformułować.

potrafi wykorzystać
konflikt do
skutecznego
zarządzania zespołem.

nie używa narzędzi skutecznej
komunikacji.

używa narzędzi
skutecznej
komunikacji.

ponadto zna zasady
konstruowania i
wykorzystywania
komunikatu
perswazyjnego.

dodatkowo nie stosuje
zachowań pełniących
rolę barier
komunikacyjnych(potr
afi ich unikać).

P_K02

P_K03

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie prezentacji

30

40

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

30

40

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

20

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

20

35

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

175/ 7

175/ 7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85 / 3,4

40/ 1,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

100/ 4

100/ 4

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z.,(2000).Techniki menedżerskie. Wyd. Poltext: Warszawa

Aronson E., (2004 i nast.). Człowiek istota społeczna . Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Bartkowiak G., (2003 i nast.).Psychologia zarządzania . Wydawnictwo ZCO: Zielona Góra.

Doliński A.,(2005 i nast.).Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo SCHOLAR: Kraków.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:









Bohner G., Wanke M., (2004).Postawy i zmiana postaw, Wyd. GWP: Gdańsk.
Borkowska S., (1997 i nast.). Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa
Cialdini R., (2003).Wywieranie wpływu na ludzi.Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Gdańsk.
Cooper R.K.,(2000).EQ Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Doliński A.,(2008). Psychologia wpływu społecznego, Wydawnictwo SCHOLAR, Kraków
Eales-White, (2008).Sprawny lider, Grupa Wydawnicza Helion S.A, Warszawa.
Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sęk H., (2000).Wypalenie zawodowe, Wyd. PWN, Warszawa.

Stephan W., Stephan C. W., (2007).Wywieranie wpływu przez grupy, Wyd. GWP. Gdańsk.

Tokarz M., (2006).Argumentacja, Perswazja, Manipulacja, Wyd. GWP, Gdańsk.
Inne materiały dydaktyczne:

P23. Psychologia pracy
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P23. Psychologia pracy
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/ 5
dr Małgorzata Klimka-Kołysko

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

30

Ćwiczenia audytoryjne

10

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia laboratoryjne
15

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

10

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia,
egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład z włączeniem aktywnych metod dydaktycznych takich jak: dyskusja,
autodiagnoza, case study, symulacje, prezentacje.
Dyskusja, case study, autodiagnoza, prezentacje, symulacje.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna koncepcje teoretyczne psychologii pracy oraz ich związek z praktyką
psychologiczną, wie o powiązaniach psychologii pracy z innymi dziedzinami
nauki oraz praktyki, definiuje psychologiczne czynniki determinujące
funkcjonowanie człowieka w pracy.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W02

P_W02

Zna czynniki patologiczne w miejscu pracy, definiuje ich przyczyny i
konsekwencje, rozumie mechanizmy projektowania, wdrażania i realizowani
programów profilaktycznych.

K_W08

P_W03

Zna zasady realizowania badań psychologicznych w miejscu pracy, projektowania
testów i zadań kontrolnych, oceny poziomu wykonania pracy.

K_W02,
K_W24

P_W04

Wyjaśnia potrzebę rozwoju pracowniczego w organizacji, zna zasady określania
potrzeb szkoleniowych, projektowania, organizacja i ewaluacji szkoleń, wymienia
nowe formy pracy w kontekście dobrostanu pracowniczego.

K_W08

Umiejętności:

P_U1

Diagnozuje i analizuje sytuację w miejscu pracy, role pracownicze, możliwości
rozwoju pracowniczego, czynniku wspierające oraz zakłócające funkcjonowanie
zawodowe za pomocą trafnie dobranych technik i narzędzi badawczych, wnioski
ze zrealizowanych badań potrafi przedstawić w formie raportu badawczego.

K_U2

P_U2

Wpiera projektowanie środowiska pracy opartego na efektywnej komunikacji i
skutecznych strategiach zarządzania konfliktem.

K_U8

Kompetencje społeczne:
P_K01

Współpracuje w zespole w celu zrealizowanie zadania zespołowego.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.
W1
W2

W3
W4
W5
W6
W7

W8
W9
W10
W11
W12
W13

Psychologia pracy – obszar zainteresowań badawczych, wykorzystanie w praktyce
dorobku psychologii pracy, związek z innymi dziedzinami nauki.
Człowiek w pracy – psychologiczne czynniki predysponujące do odczuwania
satysfakcji z pracy i wzmacniające efektywność wykonywania zadań
zawodowych – analiza i diagnoza.
Motywacja do pracy – wybrane koncepcje motywacyjne w kontekście
działalności zawodowej człowieka. Systemy motywowania pracowników w
organizacjach.
Osobowościowe wyznaczniki pracy – podmiotowe wyznaczniki funkcjonowania
człowieka w środowisku pracy – analiza i diagnoza.
Psychologia inżynieryjna i ergonomia pracy w kontekście funkcjonowania
człowiek w środowisku pracy.
Dopasowanie człowiek - praca, człowiek - środowisko pracy, człowiek organizacja.
Gospodarowanie zasobami ludzkimi. etapy procesu rekrutacji i selekcji.
Rekrutacja i selekcja. Współczesne metody doboru pracowników. Analiza
stanowiska pracy. Adaptacja pracowników do zmian personalnych.
Stres organizacyjny. Koncepcje stresu organizacyjnego. Konsekwencje stresu
organizacyjnego z perspektywy jednostki i organizacji. Diagnoza oraz wspieranie
pracowników zagrożonych stresem organizacyjnym
Mobbing. Mobber i jego ofiara. Prawne i społeczne strategie walki z patologią w
środowisku pracy. Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje mobbingu.
Pracoholizm. Etiologia oraz konsekwencje. Narzędzia do diagnozy pracoholizmu.
Wypalenie zawodowe. Przyczyny i konsekwencje dla pracownika i organizacji.
Możliwości rozpoznania zjawiska.
Badania psychologiczne w miejscu pracy; projektowanie testów i zadań
kontrolnych, ocena poziomu wykonania pracy.
Rozwój pracowniczy w organizacji. Określanie potrzeb szkoleniowych,
projektowanie, organizacja i ewaluacja szkoleń.

W14

Nowe formy pracy a dobrostan pracowniczy.

W15

Podsumowanie zajęć

Lp.

Ćwiczenia audytoryjne:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
P_W01
P_W01

P_W01
P_W01
P_W01
P_W01
P_W01

P_W02
P_W02
P_W02
P_W02
P_W03
P_W04
P_W04

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Organizacja jako system, tzw. Zdrowe i chore środowisko pracy. Zasady
efektywnie funkcjonującej organizacji według systemowego porządku.

P_U1

Ćw2

Zjawiska obciążające funkcjonowanie człowieka w organizacji: nieistniejące
funkcje, brak poczucia przynależności, brak zasady sprawiedliwej wymiany, brak
szacunku do pracowników, lub osób kierujących. Przyklady z praktyki

P_U1

Ćw3

Miejsce szefa w organizacji. Kierowanie z pierwszej, albo ostatniej pozycji,
zespoly samozarządzające – konsekwencje psychologiczne

P_U1

Ćw4

Funkcjonowanie w biznesie rodzinnym. Metoda Orgenogramu-znaczenie dla
rozwoju organizacji.

P_U1

Ćw5

Funkcjonowanie człowieka w sytuacji pracy: czynniki wspierające i zakłócające
pracę.

P_U2

Ćw6

Konflikt w miejscu pracy. Dynamika konfliktu. Strategie zarządzania konfliktem
organizacyjnym.

P_U2

Ćw7

Komunikacja w miejscu pracy. modele i strategie komunikowania się w
organizacji, narzędzia skutecznej komunikacji.

P_U2

Ćw8

Badania psychologiczne w miejscu pracy. Metodyka prowadzenia badań z zakresu
psychologii pracy.

P_U1, P_K01

Ćw9

Metody, narzędzia i techniki diagnozowania osobowościowych wyznaczników
pracy, cz. 1.

P_U1, P_K01

Ćw10

Metody, narzędzia i techniki diagnozowania osobowościowych wyznaczników
pracy, cz. 2.

P_U1, P_K01

Ćw11

Znaczenie poczucia kontroli dla realizowania zadań zawodowych – diagnoza
zjawiska.

P_U1, P_K01

Ćw12

Metody, techniki i narządzie diagnozowania zjawisk patologicznych w miejscu
pracy: diagnoza wypalenia zawodowego.

P_U1 , P_K01

Ćw13

Metody, techniki i narządzie diagnozowania zjawisk patologicznych w miejscu
pracy: diagnoza stresu organizacyjnego.

P_U1, P_K01

Ćw14

Metody, techniki i narządzie diagnozowania zjawisk patologicznych w miejscu
pracy: diagnoza pracoholizmu.

P_U1, P_K01

Ćw15

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Wiedza:
P_W01

Test wiedzy.

W1

P_W02

Test wiedzy.

W2

P_W03

Test wiedzy.

W3

P_W04

Test wiedzy.

W4

P_W05

Test wiedzy.

W5

P_W06

Test wiedzy.

W6

P_W07

Test wiedzy.

W7

P_W08

Test wiedzy.

W8

P_W09

Test wiedzy.

W9

P_W10

Test wiedzy.

W10

P_W11

Test wiedzy.

W11

P_W12

Test wiedzy.

W12

P_W13

Test wiedzy.

W13

P_W14

Test wiedzy.

W14
Umiejętności:

P_U01

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw1

P_U02

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw2

P_U03

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw3

P_U04

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw4

P_U05

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw5

P_U06

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw. 8 - 14

P_U07

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw. 6

P_U08

Analiza przypadku, udział w dyskusji.

Ćw. 7

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja wykonania zadania zespołowego.

Ćw. 8 - 14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

P_W01

nie zna koncepcji
teoretycznych
psychologii pracy oraz
ich związku z praktyką
psychologiczną, nie
wie o powiązaniach
psychologii pracy z
innymi dziedzinami
nauki oraz praktyki, nie
definiuje
psychologicznych
czynników
determinujących
funkcjonowanie
człowieka w pracy.

w zakresie przeciętnym
zna koncepcje
teoretyczne psychologii
pracy oraz ich związek
z praktyką
psychologiczną, wie o
powiązaniach
psychologii pracy z
innymi dziedzinami
nauki oraz praktyki,
definiuje
psychologiczne
czynniki determinujące
funkcjonowanie
człowieka w pracy.

w zakresie
ponadprzeciętnym zna
koncepcje teoretyczne
psychologii pracy oraz
ich związek z praktyką
psychologiczną, wie o
powiązaniach
psychologii pracy z
innymi dziedzinami
nauki oraz praktyki,
definiuje
psychologiczne
czynniki determinujące
funkcjonowanie
człowieka w pracy.

P_W02

nie zna czynników
patologicznych w
miejscu pracy, nie
definiuje ich przyczyn i
konsekwencji, nie
rozumie mechanizmów
projektowania,
wdrażania i
realizowania
programów

w zakresie przeciętnym
zna czynniki
patologiczne w miejscu
pracy, definiuje ich
przyczyny i
konsekwencje, rozumie
mechanizmy
projektowania,
wdrażania i realizowani
programów

w zakresie
ponadprzeciętnym zna
czynniki patologiczne
w miejscu pracy,
definiuje ich
przyczyny i
konsekwencje,
rozumie mechanizmy
projektowania,
wdrażania i

Ocena bardzo
dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:
w zakresie
zaawansowanym
zna koncepcje
teoretyczne
psychologii pracy
oraz ich związek z
praktyką
psychologiczną,
wie o powiązaniach
psychologii pracy z
innymi dziedzinami
nauki oraz praktyki,
definiuje
psychologiczne
czynniki
determinujące
funkcjonowanie
człowieka w pracy.
w zakresie
zaawansowanym
zna czynniki
patologiczne w
miejscu pracy,
definiuje ich
przyczyny i
konsekwencje,
rozumie
mechanizmy

profilaktycznych.

profilaktycznych.

realizowani
programów
profilaktycznych.

nie zna zasad
realizowania badań
psychologicznych w
miejscu pracy,
projektowania testów i
zadań kontrolnych,
oceny poziomu
wykonania pracy.

w zakresie przeciętnym
zna zasady realizowania
badań
psychologicznych w
miejscu pracy,
projektowania testów i
zadań kontrolnych,
oceny poziomu
wykonania pracy.

w zakresie
ponadprzeciętnym zna
zasady realizowania
badań
psychologicznych w
miejscu pracy,
projektowania testów i
zadań kontrolnych,
oceny poziomu
wykonania pracy.

P_W04

nie wyjaśnia potrzeby
rozwoju
pracowniczego w
organizacji, nie zna
zasad określania
potrzeb szkoleniowych,
projektowania,
organizacja i ewaluacji
szkoleń, nie wymienia
nowych form pracy w
kontekście dobrostanu
pracowniczego.

w zakresie przeciętnym
wyjaśnia potrzebę
rozwoju pracowniczego
w organizacji, zna
zasady określania
potrzeb szkoleniowych,
projektowania,
organizacja i ewaluacji
szkoleń, wymienia
nowe formy pracy w
kontekście dobrostanu
pracowniczego.

w zakresie
ponadprzeciętnym
wyjaśnia potrzebę
rozwoju
pracowniczego w
organizacji, zna
zasady określania
potrzeb
szkoleniowych,
projektowania,
organizacja i ewaluacji
szkoleń, wymienia
nowe formy pracy w
kontekście dobrostanu
pracowniczego.

P_U01

nie diagnozuje i nie
analizuje sytuacji w
miejscu pracy, ról
pracowniczych,
możliwości rozwoju
pracowniczego,
czynników
wspierających oraz
zakłócających
funkcjonowanie
zawodowe za pomocą
trafnie dobranych
technik i narzędzi
badawczych, nie
wnioskuje na podstawie
zrealizowanych badań,
nie potrafi przedstawić
wyników w formie
raportu badawczego.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
diagnozuje i analizuje
sytuację w miejscu
pracy, role pracownicze,
możliwości rozwoju
pracowniczego,
czynniku wspierające
oraz zakłócające
funkcjonowanie
zawodowe za pomocą
trafnie dobranych
technik i narzędzi
badawczych, wnioski ze
zrealizowanych badań
potrafi przedstawić w
formie raportu
badawczego.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy diagnozuje i
analizuje sytuację w
miejscu pracy, role
pracownicze,
możliwości rozwoju
pracowniczego,
czynniku wspierające
oraz zakłócające
funkcjonowanie
zawodowe za pomocą
trafnie dobranych
technik i narzędzi
badawczych, wnioski
ze zrealizowanych
badań potrafi
przedstawić w formie
raportu badawczego.

P_W03

projektowania,
wdrażania i
realizowani
programów
profilaktycznych.
w zakresie
zaawansowanym
zna zasady
realizowania badań
psychologicznych
w miejscu pracy,
projektowania
testów i zadań
kontrolnych, oceny
poziomu
wykonania pracy.
w zakresie
zaawansowanym
wyjaśnia potrzebę
rozwoju
pracowniczego w
organizacji, zna
zasady określania
potrzeb
szkoleniowych,
projektowania,
organizacja i
ewaluacji szkoleń,
wymienia nowe
formy pracy w
kontekście
dobrostanu
pracowniczego.
samodzielnie i
bezbłędnie
diagnozuje i
analizuje sytuację w
miejscu pracy, role
pracownicze,
możliwości rozwoju
pracowniczego,
czynniku
wspierające oraz
zakłócające
funkcjonowanie
zawodowe za
pomocą trafnie
dobranych technik i
narzędzi
badawczych,
wnioski ze
zrealizowanych
badań potrafi
przedstawić w
formie raportu
badawczego.

P_U02

nie wpiera
projektowania
środowiska pracy
opartego na efektywnej
komunikacji i
skutecznych strategiach
zarządzania konfliktem.

P_K01

nie współpracuje w
zespole w celu
zrealizowanie zadania
zespołowego.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
wpiera projektowanie
środowiska pracy
opartego na efektywnej
komunikacji i
skutecznych strategiach
zarządzania konfliktem.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy wpiera
projektowanie
środowiska pracy
opartego na efektywnej
komunikacji i
skutecznych
strategiach zarządzania
konfliktem.

samodzielnie i
bezbłędnie wspiera
projektowanie
środowiska pracy
opartego na
efektywnej
komunikacji i
skutecznych
strategiach
zarządzania
konfliktem.

współpracuje w zespole w celu zrealizowanie zadania zespołowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) –
SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

30

40

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

30

40

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

15

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

20

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS)
SUMA godzin/ECTS

175/ 7

175/ 7

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75 / 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

100/ 4

100/ 4

Obciążenie studenta w ramach zajęć
przygotowaniem do prowadzenia badań

związanych

z

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2005). Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Warszawa.

Chmiel N. (2003). Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk.

Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa: Difin.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Ratajczak Z. (2008) Krótkie wykłady z psychologii Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Klimka M., Przyczyny stosowania mobbingu przez kadrę kierowniczą a postawy rodzicielskie – próba analizy
zjawiska. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom 14, nr 5/1, 2013.
Klimka M., Budzińska G. (2015). Rola cnót i sil charakteru w procesie zarządzania rozwojem pracowników i
kształtowania dobrostanu na współczesnym rynku pracy. Przedsiębiorczość i
zarządzanie, tom 16, nr 3/III, 2015.

Inne materiały dydaktyczne:

Narzędzia diagnostyczne dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych IPS.

P24. Psychologia kliniczna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

P24. Psychologia kliniczna
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Osoby prowadzące zajęcia:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/ 6
dr L. Szafraniec
dr L. Szafraniec, dr M. Kaflik-Pieróg, dr A. Juczyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia audytoryjne

10

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, przykłady testów i kwestionariuszy
Dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna podczas zajęć, studium przypadku
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma wiedzę w zakresie podstaw psychologii klinicznej jako nauki stosowanej; zna
przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia psychologii klinicznej; rolę i zadania psychologa
klinicznego w różnych dziedzinach medycyny, prawa, pedagogiki i in.; ma wiedzę
dotyczącą prawnych aspektów działań psychologicznych.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W01, K_W03
K_W04

P_W02

Zna pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej i psychiatrii; pojęcie zaburzonego
zachowania, niedojrzałej osobowości, zaburzenia i choroby psychiczne.

K_W10

P_W03

Posiada wiedzę dotyczącą diagnozy psychologicznej w psychologii klinicznej, wybranych
metod i narzędzi diagnostycznych.

K_W17

P_W04

Ma wiedzę nt uwarunkowań zaburzeń (genetyczne, biochemiczne, psychofizjologiczne,
psychologiczne, społeczne).

K_W09, K_W20

P_W05

Ma wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i
przyczyny zaburzeń oraz metody ich oceny i leczenia, zna wybrane sposoby klasyfikacji
zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz
psychologii zaburzeń.

K_W20

P_W06

Ma wiedzę na temat zastosowania wybranych elementów pomocy psychologicznej w
różnych zaburzeniach psychicznych, zna kryteria doboru form i technik pomocy
psychologicznej i psychoterapii w zależności od rodzaju zaburzeń psychicznych.

K_W19

Umiejętności:
P_U01

Potrafi przeprowadzić postępowanie diagnostyczne w obszarze psychologii klinicznej z
zastosowaniem wybranych metod i narzędzi pomiaru.

K_U01; K_U03;
K_U04

P_U02

Umie scharakteryzować wybrane zaburzenia psychiczne, podać objawy, zaproponować
interwencję.

K_U02; K_U08

P_U03

Potrafi sformułować opinię psychologiczną, w oparciu o przeprowadzone badania w obszarze
psychologii klinicznej.

K_U18

P_K01

Jest odpowiedzialny za
podejmowanych działań.

Kompetencje społeczne:
podejmowane interwencje, przewiduje

konsekwencje

K_K01, K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

W1

Historia i źródła powstania psychologii klinicznej jako nauki stosowanej; przedmiot, zadania
i podstawowe pojęcia psychologii klinicznej; źródła rozwoju psychologii klinicznej jako
dyscypliny naukowej, rola i zadania psychologa klinicznego w różnych dziedzinach
medycyny, prawa, pedagogiki i in., prawne aspekty działań psychologicznych, ustawa o
ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o zawodzie psychologa.

P_W01

W2

Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej i psychiatrii; pojęcie zaburzonego
zachowania, niedojrzałej osobowości, zaburzenia i choroby psychiczne; ból i cierpienie
psychiczne.

P_W02

W3

Diagnoza psychologiczna a diagnoza nozologiczna; zaburzenia związane z sytuacją trudną,
frustracją, sytuacją deprywacji; mechanizmy obronne osobowości: definicje, pojęcia,
podziały, ogólna charakterystyka; zastosowanie mechanizmów obronnych.

P_W03

W4

Różne uwarunkowania zaburzeń (genetyczne, biochemiczne, psychofizjologiczne,
psychologiczne, społeczne); badanie i diagnozowanie zaburzeń psychicznych.

P_W03, P_W04

W5

Zaburzenia osobowości: etiologia; charakterystyka; zaburzenia osobowości w ujęciu
psychodynamicznym, teorii uczenia się i poznawczym. Wybrane narzędzia diagnozy
osobowości w psychologii klinicznej.

P_W03, P_W05

W6

Zaburzenia nerwicowe; zaburzenia dysocjacyjne; zaburzenia psychosomatyczne; przegląd
zaburzeń; teorie chorób psychosomatycznych.

P_W03, P_W05

W7

Upośledzenie umysłowe: pojęcia i definicje; epidemiologia; etiologia; symptomatologia;
klasyfikacja; rozpoznanie; pomoc psychologiczna; orzecznictwo.

P_W03, P_W05

W8

Zaburzenia psychiczne u dzieci: specyficzne zaburzenia rozwoju; zaburzenia nerwicowe;
zaburzenia zachowania; osobowość nieprawidłowa; autyzm dziecięcy; terapia i pomoc
psychologiczna.

P_W03, P_W05

W9
W10

Organiczne zaburzenia psychiczne: choroba Alzheimera; choroba Picka; psychozy starcze;
padaczka; problemy starości

P_W03, P_W05

Neuropsychologia kliniczna, metody diagnozy.

P_W03, P_W05
P_U01
P_W03, P_W05
P_U01

W11

Neuropsychologia kliniczna, narzędzia stosowane w diagnozie neuropsychologicznej.

W12

Zastosowanie diagnozy i pomocy psychologicznej w oddziaływaniach kryzysowych. Stres
potraumatyczny:
psychologiczne
następstwa;
kryteria
diagnostyczne
PTSD;
rozpowszechnienie PTSD; rozpoznawanie; czynniki ryzyka; terapia.

P_W03, P_W05
P_W06

W13

Zastosowanie wybranych elementów pomocy psychologicznej w różnych zaburzeniach
psychicznych (zaburzenia nerwicowe, osobowości, psychozy), kryteria doboru form i
technik pomocy psychologicznej i psychoterapii w zależności od rodzaju zaburzeń
psychicznych.

P_W06

W14

Psychoterapia: wybrane kierunki psychoterapii; terapie specyficzne i niespecyficzne,
skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych.

P_W06

W15

Kierunki i perspektywy rozwoju psychologii klinicznej psychologicznej. Podsumowanie
zajęć.

P_W01

Ćw.1-2

Ćwiczenia:
Diagnoza nozologiczna uzależnienia zgodnie z klasyfikacją ICD-10 i ICD-11 – pytania
identyfikujące poszczególne objawy uzależnienia.

Ćw.3-4

Testy stosowane w psychologii uzależnień – sposób ich przeprowadzenia oraz interpretacji.

Ćw.5-6

Zaburzenia adaptacyjne – kryteria diagnostyczne oraz przyczyny występowania.

Ćw.7-10

Test projekcyjny Drzewa (C. Koch) - zastosowanie testu w badaniach dzieci, młodzieży i
osób dorosłych, budowa testu, przeprowadzenie badania, interpretacja uzyskanych
wyników.

Ćw.11-12

Umiejętność odczytywania werbalnych przekazów afektywnych przez psychologa
klinicznego oraz umiejętności reagowania werbalnego.

Ćw.13-14

Opisy przypadków dotyczących różnych zaburzeń psychicznych i ich analiza.

Ćw. 15

P_W04, P_W05
P_U02
P_W03, P_U01
P_U03, P_K01
P_W04, P_W05
P_U02
P_W03, P_U01
P_U03, P_K01
P_W03
P_U01
P_W03, P_W04,
P_W05, P_U01
P_U03, P_K01

Podsumowanie.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Wiedza:
P_W01

Egzamin ustny.
Sprawdzian pisemny.

W 1, W 15
Ćw.1-2

P_W02

Egzamin ustny.
Sprawdzian pisemny.

W2
Ćw.6-9

P_W03

Egzamin ustny.
Sprawdzian pisemny.

W 3-12
Cw.13-14

P_W04

Egzamin ustny.

W4

P_W05

Egzamin ustny.

W 5-12

P_W06

Egzamin ustny.

W 12-14

P_U01

Umiejętności:
Sprawdzian umiejętności wykonania badania.
Praca pisemna, udział w dyskusji, obserwacja.

W 11
Ćw.1-2

P_U02

Praca pisemna, udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 11-12

P_U03

Praca pisemna, udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 13-14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja, udział w dyskusji.

Ćw.11-14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 3,0-3,5
Efekty
kształcenia Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

P_W02

ma podstawową wiedzę w
zakresie podstaw psychologii
klinicznej jako nauki stosowanej.

zna pojęcie normy i patologii w
psychologii klinicznej i
psychiatrii.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

ma wiedzę dotyczącą podstaw
psychologii klinicznej jako nauki
stosowanej; zna przedmiot, zadania
i podstawowe pojęcia psychologii
klinicznej; rolę i zadania
psychologa klinicznego w różnych
dziedzinach medycyny, prawa,
pedagogiki i in.

ma bogatą wiedzę w zakresie podstaw
psychologii klinicznej jako nauki
stosowanej; zna przedmiot, zadania i
podstawowe pojęcia psychologii
klinicznej; rolę i zadania psychologa
klinicznego w różnych dziedzinach
medycyny, prawa, pedagogiki i in.;
ma wiedzę dotyczącą prawnych
aspektów działań psychologicznych.

ma wiedzę na temat normy i
patologii w psychologii klinicznej i
psychiatrii; pojęcie zaburzonego
zachowania, niedojrzałej
osobowości, zaburzenia i choroby
psychiczne.

posiada szeroką wiedzę na temat
pojęcie normy i patologii w
psychologii klinicznej i psychiatrii;
pojęcie zaburzonego zachowania,
niedojrzałej osobowości, zaburzenia i
choroby psychiczne.
posiada rozbudowaną wiedzę w
zakresie diagnozy psychologicznej w
psychologii klinicznej, na w stopniu
bardzo dobrym wybrane metody i
narzędzia diagnostyczne.
posiada rozbudowaną wiedzę w
obszarze uwarunkowań zaburzeń
(genetyczne, biochemiczne,
psychofizjologiczne, psychologiczne,
społeczne).
posiada bogatą wiedzę zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania;
zna objawy i przyczyny zaburzeń
oraz metody ich oceny i leczenia, zna
wybrane sposoby klasyfikacji
zaburzeń, metody ich diagnozy oraz
opisu odpowiednie dla
psychopatologii oraz psychologii
zaburzeń.

P_W03

posiada podstawową wiedzę
dotyczącą diagnozy
psychologicznej w psychologii
klinicznej.

posiada wiedzę dotyczącą diagnozy
psychologicznej w psychologii
klinicznej, wybranych metod i
narzędzi diagnostycznych.

P_W04

zna w stopniu podstawowym
uwarunkowania zaburzeń.

ma wiedzę nt uwarunkowań
zaburzeń (genetyczne,
biochemiczne, psychofizjologiczne,
psychologiczne, społeczne).

P_W05

opanował podstawowe
wiadomości na temat wybranych
zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania.

posiada wiedzę na temat ma
zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania; zna objawy i
przyczyny zaburzeń oraz metody
ich oceny i leczenia.

P_W06

zna na poziomie podstawowym
sposoby zastosowania wybranych
elementów pomocy
psychologicznej w różnych
zaburzeniach psychicznych.

ma wiedzę dotyczącą zastosowania
wybranych elementów pomocy
psychologicznej w różnych
zaburzeniach psychicznych, zna
kryteria doboru form i technik
pomocy psychologicznej i
psychoterapii w zależności od
rodzaju zaburzeń psychicznych.

wyróżnia się bogatą wiedzą w
zakresie zastosowania wybranych
elementów pomocy psychologicznej
w różnych zaburzeniach
psychicznych, zna kryteria doboru
form i technik pomocy
psychologicznej i psychoterapii w
zależności od rodzaju zaburzeń
psychicznych.

P_U01

potrafi zastosowywać wybrane
metod i narzędzia pomiaru,

potrafi przeprowadzić
postępowanie diagnostyczne w

potrafi samodzielnie zaprojektować i
przeprowadzić postępowanie

popełnia pojedyncze błędy,
potrzebuje wskazówek.

obszarze psychologii klinicznej z
zastosowaniem wybranych metod i
narzędzi pomiaru.

P_U02

umie scharakteryzować wybrane
zaburzenia psychiczne.

umie scharakteryzować wybrane
zaburzenia psychiczne, podać
objawy, zaproponować interwencję.

P_U03

potrafi sformułować opinię
psychologiczną, w oparciu o
przeprowadzone badania w
obszarze psychologii klinicznej.

potrafi sformułować opinię
psychologiczną, w oparciu o
przeprowadzone badania w
obszarze psychologii klinicznej.

P_K01

częściowo przewiduje
konsekwencje podejmowanych
działań.

przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

diagnostyczne w obszarze
psychologii klinicznej z
zastosowaniem wybranych metod i
narzędzi pomiaru.
umie scharakteryzować wybrane
zaburzenia psychiczne odwołując się
do różnych koncepcji, podać objawy,
zaproponować interwencję
adekwatną do przyjętej koncepcji.
potrafi sformułować opinię
psychologiczną, w oparciu o
przeprowadzone badania w obszarze
psychologii klinicznej.
jest odpowiedzialny za podejmowane
interwencje, przewiduje
konsekwencje podejmowanych
działań.

Kryteria oceny egzaminu ustnego
(pula 30 pytań otwartych)
Kryteria oceny ćwiczeń
Ocena z ćwiczeń wynika z obserwacji studenta i jego aktywności w prowadzeniu dyskusji nad problematyką poruszaną w
przebiegu zajęć. Decydujący udział w ocenie ma sprawdzian wiedzy, który jest przeprowadzony po zakończeniu ćwiczeń.
Sprawdzian jest realizowany w sposób pisemny i składa się z 5 pytań otwartych. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się 1
pkt. Test zalicza uzyskanie 3 pkt – ocena dst. Analogicznie uzyskanie 4 pkt – ocena db; 5 pkt. – ocena bdb.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
75

Studia
niestacjonarne
30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie programu/projektu

10

20

Inne zadania praktyczne

10

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

15

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

20

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

40 / 1,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/ 3

75/ 3

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Brzeziński J., Kowalik S. (2000). Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej. W: H. Sęk (red.), Społeczna
psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 314-364.
Cierpiałkowska L., Ziarko M. (2010). Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne.



Sęk H. (2001). Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 127-160.

Sęk H. (2013). Psychologia Kliniczna Tom 1 i 2. Warszawa: PWN

Strelau J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3: Jednostka w Społeczeństwie i elementy psychologii
stosowanej, rozdział 62-63.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Beck A.T, Wright F.D., Newman C.F., Liese B.S. (2007). Terapia Poznawcza Uzależnień. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S. (2005). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.
Kazadin A.E., Weisz J.R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.
Okun B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
Popielarska A., Popielarska M. (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL.


Wolańczyk T., Kolender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.
Inne materiały dydaktyczne:


Do dyspozycji studentów są wybrane narzędzia pomiaru.

P25. Psychologia wychowawcza
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

P25. Psychologia wychowawcza
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/6
Dr D. Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

20

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

30

Ćwiczenia laboratoryjne

10

Ćwiczenia terenowe

15

Ćwiczenia terenowe

10

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład, zadania problemowe, dyskusja
Praca w małych grupach, projekty grupowe, prezentacje w grupach
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę o właściwościach procesu wychowawczego.

K_W23

P_W02

Posiada wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania jednostki w różnych
środowiskach wychowawczych.

K_W05

P_W03

Wie jakie oddziaływania wychowawcze są adekwatne do wieku jednostki.

K_W06

P_W04

Wie jakie prawidłowości rządzą grupami społecznymi jakimi są środowiska
wychowawcze takie, jak rodzina czy szkoła.

K_W05

P_W05

Posiada wiedzę o działalności instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

K_W23

Umiejętności:
P_U01

Umie zaplanować program wspierający wychowanie jednostki.

K_U06

P_U02

Umie pracować z jednostką i jej środowiskiem wychowawczym.

K_U11

P_U03

Potrafi zarządzać sytuacjami zaburzającymi proces wychowawczy.

K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi współpracować z otoczeniem wychowawczym jednostk.

K_K07

P_K02

Jest wrażliwy na konsekwencje negatywnych oddziaływań wychowawczych i potrafi
im przeciwdziałać.

K_K12

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Wprowadzenie w problematykę psychologii wychowawczej.

P_W01

W2

Powstanie i rozwój psychologii wychowawczej.

P_W01

W3

Psychologia wychowawcza jako psychologia wychowania i nauczania.

P_W01

W4

Wybrane zagadnienia teoretyczne z psychologii wychowania – wychowanie jako
przedmiot analizy psychologicznej.

P_W01

W5

Wychowanie a kształtowanie osobowości.

P_W01, P_W05

W6

Zakres i kryteria oddziaływań wychowawczych.

P_W01, P_W05,
P_U02

W7

Modele wychowania.

W8

Psychologiczne mechanizmy wychowania; sposoby wywierania i przetwarzania
wpływów wychowawczych, formy wzmacniania zachowań.

P_W01, P_W04,
P_U01, P_K01

W9

Wybrane zagadnienia z psychologii wychowania - wychowanie w rodzinie.

P_W01, P_W02,
P_W04, P_U02,
P_K01

W10

Struktura rodziny a role pełnione przez jej członków.

P_W03, P_W04,
P_U02, P_K02

W11

Postawy rodzicielskie i systemy wychowania w rodzinie.

P_W03, P_W04,
P_U02, P_U03,
P_K01

W12

Czynniki wpływające na ukształtowanie się ról rodzicielskich i postaw oraz na
wzajemne powiązania emocjonalne i interakcje między poszczególnymi członkami
rodziny.

P_W03, P_W04,
P_U02, P_U03,
P_K01

W13

Wybrane zagadnienia z psychologii nauczania. Analiza procesu nauczania.

P_W01, P_W02,
P_W04, P_W05,
P_U01, P_K01

W14

W15
Lp.

P_W02
P_U02, P_K01

Wyznaczniki zachowań nauczycielskich: rola oczekiwań nauczyciela, ukryte
programy nauczycieli.

P_W04, P_W05,
P_U02, P_U03,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_K01

Podsumowanie zajęć.
Ćwiczenia

Odniesienie do

przedmiotowych
efektów kształcenia
Ćw1

Charakterystyka zdrowego i dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego.

P_W04, P_W05,
P_U03

Ćw2

Znaczenie pozycji w rodzeństwie.

P_W02, P_W03,
P_W04, P_U02

Ćw3

Zaburzona struktura rodziny a proces wychowania dziecka.

P_W02, P_W03,
P_W04, P_U02

Ćw4

Funkcjonowanie dziecka z rodziny rozbitej.

P_W02, P_W03,
P_W04, P_U02

Ćw5

Proces wychowawczy dziecka osieroconego.

P_W02, P_W03,
P_W04, P_U02

Ćw6

Psychologiczna sytuacja dziecka z rodziny zrekonstruowanej.

P_W02, P_W03,
P_W04, P_U02

Środowiska wychowawcze zastępujące rodzinę – rodziny zastępcze, rodziny
zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, domy dziecka,
rodzinne domy dziecka.

P_W01, P_W02,
P_W05, P_U02,
P_K02

Ćw11

Nauczyciele-obowiązki, funkcje i zadania współczesnego nauczyciela.

P_W01, P_W05,
P_U03

Ćw12

Wyznaczniki zachowań nauczycielskich: rola oczekiwań nauczyciela, ukryte
programy nauczycieli.

P_W01, P_W05,
P_U03

Ćw13

Uczeń jako członek grupy rówieśniczej.

P_W02, P_W04,
P_U01, P_K01

Ćw14

Środowiskowe i pedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania szkolnego uczniów i
wskaźniki powodzenia szkolnego.

P_W02, P_W04,
P_U01, P_K01

Ćw15

Podsumowanie zajęć.

P_W01, P_U01,
P_K01

Ćw7-10

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Wiedza:
W 1-6, 8-9, 13, 15,
Ćw 7-12, 15,

P_W01

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

P_W02

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W 7, 9, Ćw 2-10, 1314

P_W03

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W 10-12, Ćw 2-6,

P_W04

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W 8-14, Ćw. 1-6, 13,
14

P_W05

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, ocena zadania praktycznego.

W 5-6, 13-14, Ćw. 1,
7-12,

Umiejętności:
P_U01

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, przygotowanie prezentacji.

W 8, 13, 15,
Ćw. 13-15

P_U02

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, przygotowanie prezentacji.

W 6-7, 9-12, 14, Ćw.
2-10

P_U03

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, przygotowanie prezentacji.

W 11, 12, 14, Ćw. 1,
11, 12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, przygotowanie prezentacji.

W 7-9, 11-15, Ćw.
13-15

P_K02

Egzamin testowy z zadaniami praktycznymi, przygotowanie prezentacji.

W 10, Ćw. 7-10

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie posiada wiedzy za
obszaru psychologii
wychowawczej.

zna podstawowe
zagadnienia z obszaru
psychologii
wychowawczej.

zna zagadnienia z
psychologii
wychowawczej na
poziomie rozszerzonym.

ma bardzo szeroką
wiedzę dotyczącą
zagadnień psychologii
wychowawczej.

P_W02

nie jest zorientowany w
specyfice
funkcjonowania
jednostki w różnych
środowiskach
wychowawczych.

jest zorientowany w
specyfice funkcjonowania
jednostki w różnych
środowiskach
wychowawczych na
poziomie podstawowym.

jest zorientowany w
specyfice
funkcjonowania
jednostki w różnych
środowiskach
wychowawczych na
poziomie
zaawansowanym.

jest zorientowany w
specyfice
funkcjonowania
jednostki w różnych
środowiskach
wychowawczych na
poziomie bardzo
zaawansowanym.

P_W03

nie potrafi odnieść
oddziaływań
wychowawczych do
wieku jednostk.i

w sposób zadowalający
potrafi odnieść
oddziaływania
wychowawcze do wieku
jednostki.

w sposób ponad
zadowalający potrafi
odnieść oddziaływania
wychowawcze do wieku
jednostki.

w sposób wybitny
potrafi odnieść
oddziaływania
wychowawcze do
wieku jednostki.

P_W04

nie umie nazwać
właściwości cechujących
różne grupy
wychowawcze.

umie nazwać właściwości
cechujące różne grupy
wychowawcze.

umie w sposób
rozszerzony wskazać
właściwości różnych
grup wychowawczych.

jest ekspertem w
ukazywaniu
właściwości różnych
grup wychowawczych
i ich oddziaływań na
rozwój jednostki.

umie wymienić
podstawowe rodzaje
placówek oświatowowychowawczych.

umie wymienić rodzaje
placówek oświatowowychowawczych praz
scharakteryzować obszar
ich działania.

umie wymienić
rodzaje placówek
oświatowowychowawczych,
scharakteryzować
obszar ich działania
oraz wpływ na proces
wychowania jednostki.
umie określić potrzeby
wychowawcze
jednostki wymagające
wsparcia oraz
przygotować projekt
programu wsparcia z
udziałem specjalistów
z innych dziedzin.
potrafi nawiązać
relacje korekcyjną z
wychowankiem i jego
rodziną na poziomie
rokującym poprawną

Efekty
kształcenia

P_W05

nie zna podstawowych
rodzajów placówek
oświatowowychowawczych.

P_U01

nie umie określić potrzeb
wychowawczych
jednostki.

umie określić potrzeby
wychowawcze jednostki
wymagające wsparcia.

umie określić potrzeby
wychowawcze jednostki
wymagające wsparcia
oraz przygotować
projekt programu
wsparcia.

P_U02

nie potrafi nawiązać
relacji z wychowankiem
i jego rodziną.

potrafi nawiązać relację z
wychowankiem i jego
rodziną na poziomie
podstawowym.

potrafi nawiązać relacje
korekcyjną z
wychowankiem i jego
rodziną na poziomie
zaawansowanym.

zmianę sytuacji
wychowawczej.

P_U03

P_K01

P_K02

nie wykazuje zdolności
obserwacji sytuacji
zaburzających proces
wychowawczy.

nie posiada kompetencji
wyróżnienia osób
należących do
środowiska
wychowawczego.

nie umie określić
negatywnych
konsekwencji obecnej
sytuacji wychowawczej
jednostki.

umie zaobserwować
sytuacje zaburzające
proces wychowawczy.

umie określić osoby
należące do środowiska
wychowawczego jednostki
i nawiązać z nimi kontakt.

umie nakreślić negatywne
konsekwencje obecnej
sytuacji wychowawczej
jednostki.

umie zaobserwować
sytuacje zaburzające
proces wychowawczy
leżące po stronie
wychowanka i jego
otoczenia
wychowawczego.

umie zaobserwować
sytuacje zaburzające
proces wychowawczy
leżące po stronie
wychowanka i jego
otoczenia
wychowawczego oraz
potrafi w pełni nimi
zarządzać.

umie określić osoby
należące do środowiska
wychowawczego
jednostki i nawiązać z
nimi kontakt oraz
przedstawić swoją
propozycję zmiany
wychowawczej.

umie określić osoby
należące do
środowiska
wychowawczego
jednostki i nawiązać z
nimi kontakt oraz
przedstawić swoją
propozycję zmiany
wychowawczej wraz z
wprowadzeniem jej w
praktykę.

umie nakreślić
negatywne
konsekwencje obecnej
sytuacji wychowawczej
jednostki oraz
przygotować plan
postępowania
reedukacyjnego.

umie nakreślić
negatywne
konsekwencje obecnej
sytuacji
wychowawczej
jednostki oraz
przygotować plan
postępowania
reedukacyjnego wraz
w wprowadzeniem ich
w życie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Konsultacje

6

6

Przygotowanie projektu/programu

10

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

5

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125 / 5

125 / 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

73/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Brzezińska A., (2000). Psychologia wychowania [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau, Gdańsk:
GWP, t.3, s. 227 – 257

Kowalik S. (2011). (red.) Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Phillips D. C., Soltis J. F., (2003). Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk: GWP

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (2015). Psychologia wychowawcza, Warszawa: PWN

Sędek G. (2002), Psychologia kształcenia,[w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) J. Strelau, Gdańsk; GWP,
t.3, s. 259 – 280
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Gordon T. (2005). Wychowanie bez porażek, Warszawa: Instytut Wyd. PAX.
King G. (2003). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk; GWP.
Kowolik P., (2001). Szkoła jako miejsce edukacji uczniów [w:] Podstawy psychologii edukacyjnej, (red.) K. M.
Czarnecki, Kraków; Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.45 – 58

Łysek J. (1998). Niepowodzenia szkolne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Widera-Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie, Warszawa: Difin
Inne materiały dydaktyczne:


P26. Psychologia doradztwa zawodowego

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P.26 Psychologia doradztwa zawodowego
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/ 6
dr Małgorzata Klimka-Kołysko

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d i a

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia audytoryjne

10

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Metody dydaktyczne
Wykład z włączeniem aktywnych metod dydaktycznych takich jak: dyskusja,
autodiagnoza, case study, symulacje, prezentacje.
Ćwiczenia z wykorzystaniem: prezentacji, dyskusji, case study, symulacji.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Rozumie znaczenie kariery na współczesnym rynku pracy w kontekście
filozofii lifelong learning, określa kierunki rozwoju współczesnego doradztwa i
poradnictwa zawodowego.
Zna uwarunkowania prawne doradztwa i poradnictwa zawodowego w Polsce,
posiada wiedzę o znaczeniu krajowych ram kwalifikacji w kontekście
preferencji i zainteresowań zawodowych uczestników procesu doradczego.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W02

K_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_U01

Klasyfikuje teorie psychologii doradztwa zawodowego. Opisuje koncepcje
doradztwo zawodowe w ujęciu różnych paradygmatów.
Zna teoretyczne podstawy procesu doradczego, dokonuje wyboru metody i
narzędzia pracy doradcy zawodowego spośród testów i kwestionariuszy
wspierających diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych, zna zasady
realizowania rozmowy doradczej.
Zna zasady realizowania doradztwo i poradnictwo zawodowe skierowane do
osób niepełnosprawnych.
Umiejętności:
Udziela wsparcia w zakresie projektowania ścieżki kariery dla dzieci,
młodzieży.

K_W02

K_W02

K_W02

K_U02

P_U02

Projektuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa.

K_U02

P_U03

Realizuje proces doradczy skierowany do uczniów na różnych etapach
edukacyjnych.

K_U02

P_U04

Realizuje badanie potrzeb doradczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

K_U04

P_U05

Potrafi dobrać metody, narzędzia i techniki diagnostyczne oraz przeprowadzić
diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z wykorzystaniem narzędzi kwestionariuszowych.
Prowadzi rozmowę doradczą w procesie doradztwa i poradnictwa zawodowego.

K_U04

P_U07

Wspiera podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez dzieci i
młodzież.

K_U02

P_U08

Potrafi poprowadzić indywidualne
ukierunkowane na osoby dorosłe.

K_U02

P_U09

Projektuje systemy doradcze dla potrzeb służb zatrudnienia.

K_U02

P_U10

Dobiera i stosuje metody ewaluacji procesu doradczego.

K_U04

P_U11

Dobiera rodzaj wsparcia doradczego w zależności od formy doświadczanego
bezrobocia.

K_U02

P_U06

i

grupowe

poradnictwo

kariery

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest wrażliwy na problemy psychologiczne związane z sytuacją podejmowania
decyzji zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

K_K07

P_K02

Komunikuje się i współpracuje z innymi osobami wspierającymi proces
doradztwa i poradnictwa zawodowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Kariera na współczesnym rynku pracy w kontekście filozofii lifelong learning –
kierunki rozwoju współczesnego doradztwa i poradnictwa zawodowego.

P_W01

W2

Doradztwo i poradnictwo zawodowe w Polsce – uwarunkowania prawne.

P_W02

W3
W4
W5
W6

Klasyfikacje teorii psychologii doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe
w ujęciu teorii cechy i czynnika na podstawie teorii Franka Parsonsa, Johna
Hollanda, Rene Davis i współpracowników.
Doradztwo zawodowe w ujęciu teorii rozwojowych na przykładzie Eli
Ginzberga i współpracowników oraz Donalda Supera.
Doradztwo zawodowe w ujęciu teorii psychodynamicznych na przykładzie
koncepcji Anny Roe i Edwarda Bordina.
Doradztwo zawodowe w ujęciu teorii poznawczo-społecznych na przykładzie
prac Johna Krumboltza oraz Davida Tiedemana i współpracowników.

P_W03
P_W03
P_W03
P_W03

W7

Poradnictwo socjodynamiczne Vansa Peavyego.

P_W03

W8

Projektowanie życia i kariery według Marka Savickasa.

P_W03

W9

Koncepcja szczęśliwych zbiegów okoliczności Johna Krumboltza.

P_W03

W10

Projektowanie procesu doradczego.

P_W04

W11

Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego: testy i kwestionariusze
wspierające diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.

P_W04

W12

Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego: rozmowa doradcza.

P_W04

W13

Doradztwo i poradnictwo zawodowe skierowane do osób niepełnosprawnych.

P_W05

W14

Krajowe ramy kwalifikacji a preferencje i zainteresowania zawodowe
uczestników procesu doradczego.

P_W02

W15

Podsumowanie zajęć.
Ćwiczenia

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Wsparcie w zakresie projektowania ścieżki kariery dla dzieci, młodzieży.

P_U01, K_K07

Ćw2

Wewnątrzszkolny System Doradztwa.

P_U02, P_K02

Ćw3

Proces doradczy skierowany do uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

Ćw4

Badanie potrzeb doradczych dzieci i młodzieży.

Ćw5

Diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów z wykorzystaniem
narzędzi kwestionariuszowych.

P_U05

Ćw 6

Rozmowa doradcza w doradztwie zawodowym.

P_U06

Ćw 7

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez dzieci i młodzież.

P_U07

Ćw 8

Potrzeby w zakresie poradnictwa zawodowego osób dorosłych.

Ćw 9

Indywidualne i grupowe poradnictwo kariery ukierunkowane na osoby dorosłe.

P_U08

Ćw 10

Projektowanie systemów doradczych dla potrzeb służb zatrudnienia.

P_U09

Ćw 11

Diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych.

P_U05

Ćw 12

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie
doradczym osób dorosłych.

P_U05

Ćw 13

Rozmowa doradcza w poradnictwie zawodowym.

P_U06

Ćw 14

Metody ewaluacji procesu doradczego.

P_U10

Ćw 15

Poradnictwo zawodowe dla osób doświadczających różnych form bezrobocia.

P_U03
P_U04, K_K07

P_U04, K_K07

P_U11, K_K07

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Wiedza:
P_W1

Egzamin testowy.

W1

P_W2

Egzamin testowy.

W2, W14

P_W3

Egzamin testowy.

W3 – W9

P_W4

Egzamin testowy.

W10-W12

P_W5

Egzamin testowy.

W13

P_U01

Umiejętności:
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych.
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych.

Ćw. 1

Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub

Ćw. 3

P_U02
P_U03

Ćw. 2

P_U04
P_U05
P_U06
P_U07
P_U08
P_U09
P_U10
P_U11

grupowego spotkania dla osób dorosłych.
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych.

Ćw. 4, Ćw. 8

Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych

Ćw. 5, Ćw. 11, Ćw.
12,

Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych.
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych .
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych.
Studium przypadku, scenariusz lekcji wychowawczej dla dzieci młodzieży lub
grupowego spotkania dla osób dorosłych.

Ćw. 6, Ćw. 13
Ćw. 7
Ćw. 9
Ćw. 10
Ćw. 14
Ćw. 15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja.

Ćw. 1, Ćw. 4, Ćw.
7, Ćw. 15

P_K02

Obserwacja.

Ćw. 2

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

P_W01

nie rozumie znaczenia
kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, nie określa
kierunków rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

w zakresie
przeciętnym rozumie
znaczenie kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, określa
kierunki rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

P_W02

nie zna uwarunkowań
prawnych doradztwa i
poradnictwa
zawodowego w
polsce, nie posiada
wiedzy o znaczeniu
krajowych ram
kwalifikacji w
kontekście preferencji
i zainteresowań
zawodowych
uczestników procesu
doradczego.

P_W03

nie klasyfikuje teoriii
psychologii doradztwa
zawodowego. Nie

w zakresie
przeciętnym zna
uwarunkowania
prawne doradztwa i
poradnictwa
zawodowego w
Polsce, posiada
wiedzę o znaczeniu
krajowych ram
kwalifikacji w
kontekście preferencji
i zainteresowań
zawodowych
uczestników procesu
doradczego.
w zakresie
przeciętnym
klasyfikuje teorie

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

w zakresie
ponadprzeciętnym
rozumie znaczenie
kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, określa
kierunki rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.
w zakresie
ponadprzeciętnym zna
uwarunkowania
prawne doradztwa i
poradnictwa
zawodowego w
Polsce, posiada
wiedzę o znaczeniu
krajowych ram
kwalifikacji w
kontekście preferencji
i zainteresowań
zawodowych
uczestników procesu
doradczego.
w zakresie
ponadprzeciętnym
klasyfikuje teorie

w zakresie
zaawansowanym
rozumie znaczenie
kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, określa
kierunki rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.
w zakresie
zaawansowanym zna
uwarunkowania
prawne doradztwa i
poradnictwa
zawodowego w
Polsce, posiada
wiedzę o znaczeniu
krajowych ram
kwalifikacji w
kontekście preferencji
i zainteresowań
zawodowych
uczestników procesu
doradczego.
w zakresie
zaawansowanym
klasyfikuje teorie

pisuje koncepcje
doradztwo zawodowe
w ujęciu różnych
paradygmatów.

psychologii doradztwa
zawodowego. Opisuje
koncepcje doradztwo
zawodowe w ujęciu
różnych
paradygmatów.
w zakresie
przeciętnym zna
teoretyczne podstawy
procesu doradczego,
dokonuje wyboru
metody i narzędzia
pracy doradcy
zawodowego spośród
testów i
kwestionariuszy
wspierających
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych, zna
zasady realizowania
rozmowy doradczej.
w zakresie
przeciętnym zna
zasady realizowania
doradztwo i
poradnictwo
zawodowe skierowane
do osób
niepełnosprawnych.
w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
udziela wsparcia w
zakresie
projektowania ścieżki
kariery dla dzieci,
młodzieży.

psychologii doradztwa
zawodowego. Opisuje
koncepcje doradztwo
zawodowe w ujęciu
różnych
paradygmatów.
w zakresie
ponadprzeciętnym zna
teoretyczne podstawy
procesu doradczego,
dokonuje wyboru
metody i narzędzia
pracy doradcy
zawodowego spośród
testów i
kwestionariuszy
wspierających
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych, zna
zasady realizowania
rozmowy doradczej.
w zakresie
ponadprzeciętnym zna
zasady realizowania
doradztwo i
poradnictwo
zawodowe skierowane
do osób
niepełnosprawnych.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy udziela wsparcia
w zakresie
projektowania ścieżki
kariery dla dzieci,
młodzieży.

psychologii doradztwa
zawodowego. Opisuje
koncepcje doradztwo
zawodowe w ujęciu
różnych
paradygmatów.
w zakresie
zaawansowanym zna
teoretyczne podstawy
procesu doradczego,
dokonuje wyboru
metody i narzędzia
pracy doradcy
zawodowego spośród
testów i
kwestionariuszy
wspierających
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych, zna
zasady realizowania
rozmowy doradczej.
w zakresie
zaawansowanym zna
zasady realizowania
doradztwo i
poradnictwo
zawodowe skierowane
do osób
niepełnosprawnych.

P_W04

nie zna teoretycznych
podstaw procesu
doradczego, nie
dokonuje wyboru
metody i narzędzia
pracy doradcy
zawodowego spośród
testów i
kwestionariuszy
wspierających
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych, nie zna
zasad realizowania
rozmowy doradczej.

P_W05

nie zna zasad
realizowania
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego
skierowanego do osób
niepełnosprawnych.

P_U01

nie udziela wsparcia w
zakresie
projektowania ścieżki
kariery dla dzieci,
młodzieży.

P_U02

nie projektuje
Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
projektuje
Wewnątrzszkolny
System Doradztwa.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy projektuje
Wewnątrzszkolny
System Doradztwa.

samodzielnie i
bezbłędnie projektuje
Wewnątrzszkolny
System Doradztwa.

P_U03

nie potrafi zrealizować
proces doradczego
skierowanego do
uczniów na różnych
etapach edukacyjnych.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
realizuje proces
doradczy skierowany
do uczniów na
różnych etapach
edukacyjnych.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy realizuje proces
doradczy skierowany
do uczniów na
różnych etapach
edukacyjnych.

samodzielnie i
bezbłędnie realizuje
proces doradczy
skierowany do
uczniów na różnych
etapach edukacyjnych.

P_U04

nie potrafi zrealizować
badania potrzeb
doradczych dzieci i
młodzieży oraz osób
dorosłych.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
realizuje badanie
potrzeb doradczych
dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy realizuje
badanie potrzeb
doradczych dzieci i
młodzieży oraz osób
dorosłych.

samodzielnie i
bezbłędnie realizuje
badanie potrzeb
doradczych dzieci i
młodzieży oraz osób
dorosłych.

P_U05

nie potrafi dobrać
metod, narzędzi i
technik
diagnostycznych oraz
przeprowadzić

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
potrafi dobrać metody,
narzędzia i techniki
diagnostyczne oraz

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi dobrać
metody, narzędzia i
techniki

samodzielnie i
bezbłędnie potrafi
dobrać metody,
narzędzia i techniki
diagnostyczne oraz

samodzielnie i
bezbłędnie udziela
wsparcia w zakresie
projektowania ścieżki
kariery dla dzieci,
młodzieży.

P_U06

diagnozy preferencji i
zainteresowań
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych z
wykorzystaniem
narzędzi
kwestionariuszowych.

przeprowadzić
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych z
wykorzystaniem
narzędzi
kwestionariuszowych.

nie potrafi
przeprowadzić
rozmowy doradczej w
procesie doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
prowadzi rozmowę
doradczą w procesie
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.
w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
wspiera
podejmowanie decyzji
edukacyjnozawodowych przez
dzieci i młodzież.

diagnostyczne oraz
przeprowadzić
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych z
wykorzystaniem
narzędzi
kwestionariuszowych.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy prowadzi
rozmowę doradczą w
procesie doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy wspiera
podejmowanie decyzji
edukacyjnozawodowych przez
dzieci i młodzież.

przeprowadzić
diagnozę preferencji i
zainteresowań
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych z
wykorzystaniem
narzędzi
kwestionariuszowych.
samodzielnie i
bezbłędnie prowadzi
rozmowę doradczą w
procesie doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.
samodzielnie i
bezbłędnie wspiera
podejmowanie decyzji
edukacyjnozawodowych przez
dzieci i młodzież.

P_U07

nie wspiera
podejmowania decyzji
edukacyjnozawodowych przez
dzieci i młodzież.

P_U08

nie potrafi
poprowadzić
indywidualnego i
grupowego
poradnictwo kariery
ukierunkowanego na
osoby dorosłe.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
potrafi poprowadzić
indywidualne i
grupowe poradnictwo
kariery
ukierunkowane na
osoby dorosłe.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi
poprowadzić
indywidualne i
grupowe poradnictwo
kariery
ukierunkowane na
osoby dorosłe.

samodzielnie i
bezbłędnie potrafi
poprowadzić
indywidualne i
grupowe poradnictwo
kariery
ukierunkowane na
osoby dorosłe.

P_U09

nie projektuje
systemów doradczych
dla potrzeb służb
zatrudnienia.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
projektuje systemy
doradcze dla potrzeb
służb zatrudnienia.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy projektuje
systemy doradcze dla
potrzeb służb
zatrudnienia.

samodzielnie i
bezbłędnie projektuje
systemy doradcze dla
potrzeb służb
zatrudnienia.

P_U10

nie dobiera i nie
potrafi stosować
metody ewaluacji
procesu doradczego.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
dobiera i stosuje
metody ewaluacji
procesu doradczego.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy dobiera i stosuje
metody ewaluacji
procesu doradczego.

samodzielnie i
bezbłędnie dobiera i
stosuje metody
ewaluacji procesu
doradczego.

P_U11

nie potrafi dobrać
rodzaju wsparcia
doradczego w
zależności od formy
doświadczanego
bezrobocia.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
dobiera rodzaj
wsparcia doradczego
w zależności od formy
doświadczanego
bezrobocia.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy dobiera rodzaj
wsparcia doradczego
w zależności od formy
doświadczanego
bezrobocia.

samodzielnie i
bezbłędnie dobiera
rodzaj wsparcia
doradczego w
zależności od formy
doświadczanego
bezrobocia.

P_K01

nie jest wrażliwy na
problemy
psychologiczne
związane z sytuacją
podejmowania decyzji
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych.

jest wrażliwy na problemy psychologiczne związane z sytuacją
podejmowania decyzji zawodowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

nie komunikuje się i
nie współpracuje z
innymi osobami
wspierającymi proces
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych.

P_K02

komunikuje się i współpracuje z innymi osobami wspierającymi proces
doradztwa i poradnictwa zawodowego dzieci, młodzieży i osób
dorosłych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
Stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

10

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

15

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

5

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1
ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim
kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

40/ 1,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze
praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z
przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Minta J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa,
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Paszkowska-Rogacz A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin.

Paszkowska-Rogacz A. (2003). Psychologiczne Podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji
psychologicznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Bańka A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań.
Bańka A. (2005). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Metody i strategie pomocy
bezrobotnym. Poznań.

Klimka M. (2016). Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym
rynku pracy W: G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.),
Instrumenty Polityki Społecznej,
Warszawa: Difin

Publikacje dostępne na stronie: http://euroguidance.pl/ksiazki/
Inne materiały dydaktyczne:

Narzędzia diagnostyczne dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych IPS.

P27. Psychologia zachowań konsumenckich
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
P27. Psychologia zachowań konsumenckich

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/ 6
dr K. Biegańska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia audytoryjne

10

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Wykład z włączeniem aktywnych metod dydaktycznych takich jak: dyskusja,
autodiagnoza, case study, symulacje, prezentacje.

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenie z wykorzystaniem: prezentacji, dyskusji, case study, symulacji.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01
P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
Zna teorie psychologiczne z obszaru zachowań konsumenckich oraz w
działalności reklamowej i marketingowej.
Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu psychologicznych
mechanizmów kształtowania zachowań konsumenckich oraz psychologii
zarządzania marketingowego.

K_W24
K_W25

P_W03

P_U01
P_U02
P_U03

P_U04

P_U05

P_K01
P_K02

Zna nowe trendy w reklamie i marketingu.
Umiejętności:
Potrafi wytyczyć główne strategie i przedsięwzięcia związane ze skuteczną
działalnością marketingową
Potrafi wyjaśnić efektywność komunikatu reklamowego w kontekście wiedzy z
zakresu psychologii społecznej, psychologii poznawczej, psychologii emocji i
motywacji
Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i ją zastosować w wybranych
obszarach praktyki marketingowej.
Potrafi identyfikować takie zagadnienia, jak psychologia spostrzegania i zasady
konstruowania reklam, strategie marketingowe w świetle procesów uczenia się i
pamięci, motywacja i emocje w marketingu, psychograficzna segmentacja
rynku, postawy konsumenckie i decyzje konsumenckie.
Potrafi analizować i rozwiązywać problemy dotyczące aktualnych problemów
rynkowych.
Kompetencje społeczne:
Jest otwarty na krytyczne myślenie i świadomy metodologicznie, co jest istotne
w dostosowywaniu badań do szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.
Jest wrażliwy na etyczną stronę oddziaływań marketingowych.

K_U10
K_U13

K_K02
K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

W1

Zachowania konsumenckie jako dziedzina badań naukowych– definicje i
kluczowe teorie; reklama jako składnik działalności marketingowej; pojęcie
marketing mix. Planowanie produktu, miejsca sprzedaży, ceny i reklamy.
Modele zachowań konsumenckich. Różne podejście do opisu środowiska
rynkowego.

W2

Procesy poznawcze a skuteczność oddziaływań marketingowych: rola uwagi,
procesy świadome i automatyczne; brak uwagi odbiorcy a skuteczność reklamy.

W3

Percepcja reklamy: progi percepcji, spostrzeganie podprogowe i peryferyczne,
reklama podprogowa - badania i kontrowersje; zasady konstrukcji reklam w
świetle wiedzy psychologicznej. Procesy podświadome w percepcji reklamy
(badania neuropsychologiczne); specjalizacja półkul mózgowych w
przetwarzaniu informacji rysunkowej, werbalnej; implikacje dla tworzenia
elementów werbalnych i obrazowych w reklamie. Nowe trendy w badaniach
marketingowych: neuromarketing, możliwości i ograniczenia.

W4

Psychologia spostrzegania i konstruowanie reklam. Wrażliwość zmysłowa
konsumenta: próg bodźca (próg różnicy i prawo Webera; strategia zmniejszania
wymiaru bodźca (downsizing), strategia zwiększania wymiaru bodźca
(upsizing). Prawo Webera w strategiach cenowych obniżania i podwyższania
ceny produktu.

W5

Pamięć a zachowania konsumenckie: kontekst, miejsce w szeregu. Hamowanie
retroaktywne i pro aktywne a przypominanie bodźców marketingowych,
sieciowe modele pamięci -wskazówki przywoływania reklamy. Poznawcze i
praktyczne implikacje tworzenia fałszywej pamięci konsumentów.

W6

Uczenie się w zachowaniach konsumenckich. Warunkowanie klasyczne i
instrumentalne w strategiach marketingowych: warunkowanie klasyczne w
reklamie, warunkowanie instrumentalne w strategiach promocyjnych (bodźce
różnicujące, wzmacnianie nieregularne w stosowaniu rabatu, regulowanie
zachowań konsumentów w supermarkecie).

W7

Wyobraźnia konsumenta: techniki uruchamiania wyobraźni - język reklamy:
zdania proste, zdania złożone, informacje i quasi informacje, zmiękczanie hasła
reklamowego, język wcześniejszego porozumienia słowa klucze zwiększające

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01-03
P_U01-05
P_K01-02

P_W01-03
P_U01-05
P_K01-02

uległość konsumentów.

W8

Emocje konsumenta w kontekście reklamy i marketingu: emocje a percepcja
reklamy i sprawność procesów myślowych; emocje a pamięć reklamy;
wzbudzanie emocji; emocje pozytywne i negatywne a efektywność reklamy.
Reklamy warunkowane lękiem.

W9

Motywacja w reklamie i marketingu: struktura potrzeb konsumenta a bodźce
marketingowe. Potrzeby i pragnienia konsumentów w strategiach
marketingowych, marketingowa krótkowzroczność. Modele motywacji
konsumenckiej: wartości i style życia – VALS 2 i model Censydiam.

W10

Racjonalne decyzje konsumenckie: natura decyzji konsumenckich, zewnętrzne i
wewnętrzne źródła informacji konsumenta; wnioskowanie o jakości produktu,
kupowanie planowanie, strategie kupowania, kupowanie powtarzane, pojęcie
marki i przywiązania do marki.

W11

Impulsywne decyzje konsumenckie: kupowanie nieplanowane i jego natura,
zabiegi marketingowe w miejscu sprzedaży a kupowanie nieplanowane,
manipulacja ceną produktu a kupowanie nieplanowane, uzależnienie od
kupowania, kupowanie kompulsywne. Dysonans pozakupowy: źródła dysonansu
pozakupowego i sposoby jego redukcji, konsekwencje dysonansu
pozakupowego. Etnocentryzm konsumencki i efekt kraju pochodzenia.

W12

Psychograficzna i demograficzna segmentacja rynku . Odbiorca reklamy a
efektywność przekazu: cechy odbiorcy: płeć, wiek, wykształcenie, osobowość.
Mikroekonomiczna teoria różnicowania ceny jako przejaw segmentacji ze
względu na dochód.

W13

Reklama a prawo: nieuczciwa konkurencja w reklamie; reklama sprzeczna z
dobrymi obyczajami i uchybiająca godności człowieka; reklama wprowadzająca
w błąd, nierzeczowa, ukryta, uciążliwa, porównawcza; reklama podprogowa.

W14

Marka i znak towarowy: pojęcie znaku towarowego, rozszerzanie znaku
towarowego, podobieństwo znaków towarowych i naruszenie prawa o rejestracji
znaku towarowego, badania psychologiczne w orzekaniu o naruszeniu własności
znaku towarowego. Marka a wizerunek marki i osobowość marki. Rozszerzanie i
rozmycie marki.

W15

Podsumowanie zajęć.
Ćwiczenia

Lp.

Ćw1

1.

Reklama społeczna: specyfika reklamy społecznej, emocje w reklamie
społecznej, spostrzeganie reklamy społecznej i jej efektywność.

2.

Techniki wpływu społecznego w reklamie; nadawca reklamy a efektywność
przekazu reklamowego: cechy nadawcy; wiarygodność i jej uwarunkowania;
podobieństwo do odbiorcy, atrakcyjność fizyczna; atrakcyjność społeczna:
efekty znajomości, przeniesionego autorytetu, naśladownictwa, identyfikacji.

3.

Schematy poznawcze w reklamie: stereotypizacja, psychologiczne wizerunki
kobiety i mężczyzny w reklamie: typologie kobiet i mężczyzn w reklamie cechy nadawcy reklamy a cechy produktu; psychologiczne konsekwencje
percepcji reklam z wykorzystaniem typologii kobiety i mężczyzny.

Ćw2-3

Ćw4
4.

Tworzenia przekazu wzbudzającego emocje , wykorzystanie bodźców
seksualnych i awersyjnych: możliwości i ograniczenia; schemat dziecięcości dyskusja etyczna.

5.

Nowe trendy w marketingu: marketing sensoryczny, marketing partyzancki,
marketing wirusowy, marketing szeptany, ambient media, mapping.

6.

Badania marketingowe jako źródła wiedzy o konsumentach; ilościowe i
jakościowe badania rynku; nowe nurty w badaniach.

Ćw5
Ćw6-7
Ćw 8

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01-03
P_U01-05
P_K01-02

Ćw 9-107.

Elementy marketingu politycznego: wizerunek polityka i slogan polityczny.

Ćw 11-15

Warsztat: tworzenie sloganów reklamowych z wykorzystaniem wiedzy o
psychologicznych prawidłach
tworzenia
przekazu
reklamowego
z
uwzględnieniem segmentacji psychograficznej.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin testowy.

W1-W15

P_W02

Egzamin testowy.

W1-W15

P_W03

Egzamin testowy.

W1-W15
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15

P_U02

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15

P_U03

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15

P_U04

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15

P_U05

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15

P_K02

Obserwacja i dyskusja.

Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Student nie zna i
nie rozumie/nie
potrafi/nie jest
gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01, P_W02
P_W03

nie zna
psychologicznych
teorii z zakresu
zachowań
konsumenckich.

zna psychologiczne
mechanizmy
kształtowania
zachowań
konsumenckich oraz
psychologii
zarządzania
marketingowego.

zna psychologiczne
mechanizmy
kształtowania
zachowań
konsumenckich oraz
psychologii
zarządzania
marketingowego, zna
teorie psychologiczne
z obszaru zachowań
konsumenckich oraz
w działalności
reklamowej i
marketingowej.

zna teorie
psychologiczne z
obszaru zachowań
konsumenckich oraz w
działalności reklamowej
i marketingowej,
psychologicznych
mechanizmów
kształtowania zachowań
konsumenckich oraz
psychologii zarządzania
marketingowego, zna
nowe trędy w reklamie i
marketingu.

P_U01, P_U02

nie potrafi
wytyczyć
głównych strategii
przedsięwzięcia
związanych ze
skuteczna
działalnością

potrafi wytyczyć
główną strategię
przedsięwzięcia
związaną ze skuteczna
działalnością
marketingową.

potrafi wytyczyć
główną strategię
przedsięwzięcia
związaną ze
skuteczna
działalnością
marketingową oraz

potrafi wytyczyć główne
strategie i
przedsięwzięcia
związane ze skuteczną
działalnością
marketingową
potrafi wyjaśnić
efektywność

Efekty
kształcenia

marketingową.

potrafi wyjaśnić
efektywność
komunikatu
reklamowego.

P_U03, P_U04,
P_U05

nie potrafi
posługiwać się
wiedzą
teoretyczną w
wybranych
obszarach
praktyki
marketingowej,
nie potrafi
identyfikować
psychologii
spostrzegania i nie
zna zasad
konstruowania
reklam.

posiada wiedzą
teoretyczną w
wybranych obszarach
praktyki
marketingowej, potrafi
identyfikować
psychologię
spostrzegania i zasady
konstruowania reklam.

potrafi posługiwać się
wiedzą teoretyczną w
wybranych obszarach
praktyki
marketingowej,
potrafi identyfikować
psychologię
spostrzegania i zasady
konstruowania
reklam, strategie
marketingowe w
świetle procesów
uczenia się i pamięci.

P_K01, P_K02

jest zamknięty na
krytyczne
myślenie i
nieświadomy
metodologiczni.,

jest otwarty na
krytyczne myślenie

jest otwarty na
krytyczne myślenie i
świadomy
metodologicznie

Efekty
kształcenia

komunikatu
reklamowego w
kontekście wiedzy z
zakresu psychologii
społecznej, psychologii
poznawczej, psychologii
emocji i motywacji.
potrafi posługiwać się
wiedzą teoretyczną w
wybranych obszarach
praktyki marketingowej,
potrafi identyfikować
psychologię
spostrzegania i zasady
konstruowania reklam,
strategie marketingowe
w świetle procesów
uczenia się i pamięci,
motywacja i emocje w
marketingu,
psychograficzną
segmentację rynku,
postawy i decyzje
konsumenckie.
jest otwarty na krytyczne
myślenie i świadomy
metodologicznie, jest
wrażliwy na etyczną
stronę oddziaływań
marketingowych.

Wykład: Egzamin testowy z zadaniami problemowymi
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
Stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych
(wykłady,
ćwiczenia,
konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) –
SUMA godzin – z punktu II.

75

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

10

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć
dydaktycznych

15

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć
dydaktycznych

10

15

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

5

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta
(25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

40/ 1,6

Obciążenie studenta w ramach zajęć o
charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta

75/ 3

75/ 3

w ramach zajęć

związanych
z
praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć
związanych
z
przygotowaniem
do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Albin K. Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Warszawa 2000.

Budzyński W. Reklama: techniki skutecznej perswazji, Poltext, 2004.

Doliński D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk GWP.

Falkowski A. , Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: GWP.

Stasiuk K., Maison D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa, PWN.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie marki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.

Maison D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa, PWN.
Inne materiały dydaktyczne:

P28. Pomoc psychologiczna

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P28. Pomoc psychologiczna
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Podstawowy, o charakterze praktycznym, powiązane z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
III/ 6

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. L. Golińska,

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Ukończony
warsztat
psychologiczny:
Podstawowe
umiejętności
psychologiczne – integracja i komunikacja, Podstawowe umiejętności
psychologiczne – trening interpersonalny

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

30

Wykład

20

Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia audytoryjne

20

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne
Wykłady: wykład, dyskusja, praca w grupach nad znalezieniem rozwiązania,
aktywizacja myślenia o następstwach np. danej cechy.
Ćwiczenia: ćwiczenia z elementami warsztatu psychologicznego, demonstracja.
Zadania problemowe.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania
jednostki.

K_W05
K_W06

P_W02

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań
psychologicznych na gruncie medycyny; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i
narzędzia pomiaru odpowiednie dla psychologii zdrowia.

K_W05
K_W06

P_W03

Zna szczegółowo teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają, posiada
pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości.

K_W05
K_W06

P_W04

Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów emocjonalno-motywacyjnych
człowieka oraz metod ich pomiaru.

K_W05
K_W06

P_W05

Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychicznych i
zachowania człowieka w normie i patologii.

K_W05
K_W06

P_W06

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań.

K_W05
K_W06

P_W07

Zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa, zasady ochrony
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

K_W05

P_U01

Umiejętności:
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje między nimi.

K_U02

P_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i
dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów
psychicznych i zachowań posługując się normami i regułami w celu rozwiązywania
wybranych problemów.

K_U01 K_U03

P_U03

Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki, formułować
własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze.

K_U02 K_U03

P_U04

Posiada umiejętności udzielania pomocy psychologicznej na poziomie rozszerzonym; umie
dokonać interwencji w sytuacji kryzysowej.

K_U02

P_U05

Potrafi zaplanować działania psychoterapeutyczne i je w podstawowym zakresie
przeprowadzić.

K_U01
K_U02

P_U06

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodo.

K_U01
K_U02

P_U07

Potrafi w sposób jasny i spójny formułować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze
ekspertyzy psychologicznej.

K_U01
K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego; potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.

K_02

P_K02

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej;
podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje
problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie
rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowobadawczą.

K_K01
K_K04

P_K03

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i własny rozwój
zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej.

K_K02
K_K01

P_K04

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

K_K02

P_K05

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając
bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1
W2

W3

Czym jest pomoc psychologiczna. Formy profesjonalnej pomocy psychologicznej z
perspektywy podstawowych założeń w ujęciu:
 psychoanalizy i podejścia psychodynamicznego
 psychoterapii racjonalno- poznawczej
 psychoterapii nastawionej na zachowanie
 psychoterapii systemowej
Osoba korzystająca z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Ustalenie celu
pomagania na tle sytuacji życiowej pacjenta określanie problemów w osobistych.
Subiektywna wizja czynników sprawczych.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W07
P_W01 P_W02

P_W05 P_W04

W4

Budowanie relacji. Dynamika relacji w procesie pomagania.

P_W04 P_W05

W5

Proces pomagania w kontakcie indywidualnym. Pomocne zachowania osoby
pomagającej.

P_W07 P_U05
P_U03

W6

Zjawiska występujące w trakcie pomagania: opór. Formy. Rozumienie i traktowanie
oporu z różnych perspektyw teoretycznych.
Opór w ujęciu J. Enrighta. Strategie radzenia sobie z przejęciem przez pacjenta
odpowiedzialności, sprawdzanie prawdziwości zgłaszanego problemu , adekwatność
psychoterapeuty względem oczekiwań pacjenta.

P_U05 P_W03
P_U07

Interwencja kryzysowa- zasady, przebieg, kategorie.

P_U04 P_U05
P_K04

W9

Kryzys suicydalny.

P_U04 P_U05
P_K04

W10
W11

Grupowe metody pomocy psychologicznej - dynamika i struktura procesu grupowego

P_W01 P_K04

W12

Czynniki leczące w procesie psychoterapii.

P_U01 P_U02
P_K03

Teoria i praktyka grupowego treningu interpersonalnego jako skutecznego sposobu
autopoznania i korekty zachowań interpersonalnych.

P_K02 P_K01

Wartości a pomoc psychologiczna - rozwój duchowy i etyka pomagania.

P_K03 P_U06

W7-8

W13-14
W15

Ćwiczenia
Ćw1

Pomoc psychologiczna nieprofesjonalna –zalety i wady. Motywy skłaniające osoby
pomagające do pomocy.

P_U02 P_K01

Ćw2

Rola wybranych interwencji stosowanych w ramach pomagania: . Parafraza, Wejście w
świat znaczeń pacjenta, konfrontacja, interpretacja. Omówienie, ćwiczenie.

P_K01 P_K05

Ćw3, Ćw. 4
Ćw. 5

Werbalne i pozawerbalne budowanie relacji terapeutycznej. Ćwiczenie pierwszego
kontaktu.

P_U04

Ćw6

Radzenie sobie z procesami występującymi w toku pomagania pacjentowi: trzymanie
wizji przymusu w sięganiu po pomoc, przeniesienie, opór.

P_U03

Ćw7
Ćw. 8

Ćwiczenie w zapobieganiu i radzenia sobie z sytuacjami sprzyjającymi pojawieniu się
oporu ze strony pacjenta. Przejęcie odpowiedzialności przez pacjenta, dotarcie do
rzeczywistego problemu, nieuświadomione wcześniej koszty będące blokada w dążeniu
do celu, Oczekiwania pacjenta związane z osobą terapeuty.

P_U05 P_U06

Ćw9, Ćw 10
Ćw. 11

Interwencja kryzysowa: źródła , rola osoby pomagającej, przećwiczenie zachowań
pomocowych w podstawowych sytuacjach kryzysowych.

P_U04 P_U07

Ćw12,
Ćw. 13

Praca z grupą . Omówienie i przećwiczenie interwencji w sytuacji tzw. trudnych
pacjentów.

P_U02 P_W07

Ćw. 14

Podsumowanie zebranych umiejętności i nabytych kompetencji.

P_U03 P_U06
P_K01

Ćw15.

Pomoc profesjonalna i nieprofesjonalna. Motywy, zagrożenia.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Udział w dyskusji, zadania problemowe. Aktywny udział studentów w ustalaniu
przyczyn i następstw poszczególnych interwencji osoby pomagającej. Aktywny udział
studentów w przewidywaniu mechanizmu oddziaływania poszczególnych czynników
utrudniających pomoc.
mechanizmu

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

P_W02

Aktywny udział studentów w przewidywaniu
poszczególnych czynników utrudniających pomoc.

oddziaływania

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

P_W03

Aktywny udział studentów w ustalaniu przyczyn i następstw poszczególnych interwencji
osoby pomagającej.

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

P_W04

Aktywny udział studentów w zajęciach.

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

P_W05

Aktywny udział studentów w zajęciach.

P_W06

Aktywny udział studentów w zajęciach.

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

P_W07

Aktywny udział studentów w zajęciach.

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

W1,W2,W3,W4,
W5….W15

Umiejętności:
P_U01

Dyskusja na temat zaprezentowanego przypadku, przygotowanie projektu interwencji.

Ćw1, Ćw2, Ćw3,
Ćw4, Ćw5

P_U02

Poprawne wykonanie interwencji w podgrywanej sytuacji. Aktywny udział w analizie
przedstawionych bądź zaaranżowanych sytuacji. Wszystkie ćwiczenia budują
umiejętności i kompetencje.

Ćw 1….Ćw 15

P_U03

Aktywny udział w analizie przedstawionych bądź zaaranżowanych sytuacji.

Ćw1….Ćw 15

P_U04

Aktywny udział w analizie przedstawionych bądź zaaranżowanych sytuacji.

Ćw1….Ćw 15

P_U05

Aktywny udział w analizie przedstawionych bądź zaaranżowanych sytuacji.

Ćw1….Ćw 15

P_U06

Aktywny udział w analizie przedstawionych bądź zaaranżowanych sytuacji.

Ćw1….Ćw 15

P_U07

Aktywny udział w analizie przedstawionych bądź zaaranżowanych sytuacji.

Ćw1….Ćw 15

Kompetencje społeczne:
Ćw2, Ćw3, Ćw4,
Ćw5…Ćw. 15

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego: pierwsze spotkanie.

P_K02

Budowanie relacji.

Ćw1,2,3,

P_K03

Budowanie relacji.

Ćw 4, Ćw5, Ćw.6

P_K04

Radzenie sobie z oporem pacjenta.

Ćw7-Ćw9

P_K05

Radzenie sobie z informacjami projekcyjnymi oraz krytycznymi ze strony pacjenta.

Ćw 10-Ćw 15

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA.
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie rozumie istoty
funkcjonalności i
dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii,
przystosowania i
nieprzystosowania, normy i
patologii w kontekście
zachowania jednostki.

jedynie ogólnikowo
rozumie istotę
funkcjonalności i
dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii,
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

poprawnie rozumie
istotę funkcjonalności
i dysfunkcjonalności,
harmonii i
dysharmonii,
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

poprawnie rozumie i
wyjasnmnia istotę
funkcjonalności i
dysfunkcjonalności,
harmonii i
dysharmonii,
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

P_W02

nie posiada wiedzy w
zakresie koncepcji zdrowia
i choroby, psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych na
gruncie medycyny; nie zna
wybranych metod i
narzędzii pomiaru
odpowiednich dla
psychologii zdrowia.

ma jedynie ogólną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych na
gruncie medycyny; zna
wybrane metody i
narzędzia pomiaru
odpowiednie dla
psychologii zdrowia.

ma ogólną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych,
promocji zdrowia i
działań
psychologicznych na
gruncie medycyny;
zna wybrane metody i
narzędzia pomiaru
odpowiednie dla
psychologii zdrowia.

ma pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych,
promocji zdrowia i
działań
psychologicznych na
gruncie medycyny; zna
w sposób pogłębiony
wybrane metody i
narzędzia pomiaru
odpowiednie dla
psychologii zdrowia.

P_W03

nie zna teorii osobowości i
założeń, na jakich się
opierają, nnie posiada
wiedzy o regulacyjnych
funkcjach osobowości.

zna bardzo ogólnie teorie
osobowości i wie, na
jakich założeniach się
opierają, posiada ogólną
wiedzę o regulacyjnych
funkcjach osobowości.

zna teorie osobowości
i wie, na jakich
założeniach się
opierają, posiada
wiedzę o
regulacyjnych
funkcjach osobowości.

zna szczegółowo teorie
osobowości i wie, na
jakich założeniach się
opierają, posiada
pogłębioną wiedzę o
regulacyjnych
funkcjach osobowości.

nie posiada wiedzy na temat
procesów emocjonalnomotywacyjnych człowieka
oraz metod ich pomiaru.

ma niewielką wiedzę na
temat procesów
emocjonalnomotywacyjnych
człowieka oraz metod ich
pomiaru.

ma uporządkowaną
wiedzę na temat
procesów
emocjonalnomotywacyjnych
człowieka oraz metod
ich pomiaru.

ma bogatą i
uporządkowaną
wiedzę na temat
procesów
emocjonalnomotywacyjnych
człowieka oraz metod
ich pomiaru.

nie posiada wiedzy o
kulturowych
uwarunkowaniach procesów
psychicznych i zachowaniach
człowieka w normie i
patologii.

ma ograniczoną wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów psychicznych i
zachowaniach człowieka
w normie i patologii.

ma wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów psychicznych
i zachowaniach
człowieka w normie i
patologii.

ma pogłębioną wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów psychicznych
i zachowaniach
człowieka w normie i
patologii.

nie zna terminologii

zna bardzo ogólnie

zna terminologię

zna na poziomie

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W04

P_W05

P_W06

używanej w psychologii
i dyscyplinach pokrewnych
oraz związanej z praktyką
pracy psychologa w różnych
sferach działań.

terminologię używaną w
psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa
w różnych sferach
działań.

używaną w
psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa
w różnych sferach
działań.

rozszerzonym
terminologię używaną
w psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa
w różnych sferach
działań.

prawie nie zna i nie rozumie
zasad etycznych
obowiązujących w zawodzie
psychologa, zasad ochrony
prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania
zasobami własności
intelektualnej.

bardzo ogólnie zna i
rozumie zasady etyczne
obowiązujące w
zawodzie psychologa,
zasady ochrony prawa
autorskiego oraz
konieczność zarządzania
zasobami własności
intelektualnej.

zna i rozumie zasady
etyczne obowiązujące
w zawodzie
psychologa, zasady
ochrony prawa
autorskiego oraz
konieczność
zarządzania zasobami
własności
intelektualnej.

dobrze zna i rozumie
zasady etyczne
obowiązujące w
zawodzie psychologa,
zasady ochrony prawa
autorskiego oraz
konieczność
zarządzania zasobami
własności
intelektualnej.

nie potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.

potrafi ogólnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.

potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
oraz wzajemne relacje
między nimi.

potrafi trafnie
interpretować oraz
wszechstronnie
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
oraz wzajemne relacje
między nimi.

P_U02

nie potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i zachowań
posługując się normami i
regułami w celu
rozwiązywania wybranych
problemów.

potrafi słabo
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i zachowań
posługując się normami i
regułami w celu
rozwiązywania
wybranych problemów.

potrafi ogólnie
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i
dyscyplin pokrewnych
do opisu i
analizowania przyczyn
i przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań posługując
się normami i
regułami w celu
rozwiązywania
wybranych
problemów.

potrafi właściwie
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn
i przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań posługując
się normami i regułami
w celu rozwiązywania
wybranych
problemów.

P_U03

nie potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem ludzkiej
psychiki, nie potrafi
formułować własnych opini
na ten temat oraz stawiać
hipotez badawczych.

potrafi słabo
obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej psychiki,
formułować własne
opinie na ten temat oraz
stawiać hipotezy
badawcze.

potrafi na ogół dobrze
obserwować,
diagnozować i
poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg procesów i
zjawisk związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej psychiki,
formułować własne
opinie na ten temat
oraz stawiać hipotezy
badawcze.

potrafi prawidłowo
obserwować,
diagnozować i
poddawać racjonalnej
ocenie przyczyny i
przebieg procesów i
zjawisk związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej psychiki,
formułować własne
opinie na ten temat
oraz stawiać hipotezy
badawcze.

P_U04

nie posiada umiejętności
udzielania pomocy

posiada słabe umiejętności
udzielania pomocy

posiada ogólnie dobre
umiejętności udzielania

posiada duże
umiejętności udzielania

P_W07

P_U01

psychologicznej na poziomie
rozszerzonym; nie umie
dokonać interwencji w
sytuacji kryzysowej.

psychologicznej na
poziomie rozszerzonym;
umie dokonać interwencji
w sytuacji kryzysowej.

pomocy
psychologicznej na
poziomie
rozszerzonym; umie
dokonać interwencji w
sytuacji kryzysowej.

pomocy
psychologicznej na
poziomie
rozszerzonym; umie
dokonać interwencji w
sytuacji kryzysowej.

nie potrafi zaplanować
działania
psychoterapeutycznego i je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi słabo zaplanować
działania
psychoterapeutyczne i je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi ogólnie
zaplanować działania
psychoterapeutyczne i
je w podstawowym
zakresie przeprowadzić.

potrafi poprawnie
zaplanować działania
psychoterapeutyczne i
je w podstawowym
zakresie przeprowadzić.

P_U06

nie potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne
oraz podejmować
autonomicznych działań
zmierzających do kierowania
własną karierą zawodową.

potrafi w ograniczonym
zakresie samodzielnie
zdobywać wiedzę i
poszerzać umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do kierowania
własną karierą zawodową.

potrafi raczej
samodzielnie zdobywać
wiedzę i poszerzać
umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
kierowania własną
karierą zawodową.

potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i
poszerzać umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do
kierowania własną
karierą zawodową.

P_U07

nie potrafi w sposób jasny i
spójny formułować
pisemnych i ustnych
wypowiedzi o charakterze
ekspertyzy psychologicznej.

potrafi w ograniczonyjm
stopniu formułować
pisemne i ustne
wypowiedzi o charakterze
ekspertyzy
psychologicznej.

potrafi poprawnie
formułować pisemne i
ustne wypowiedzi
o charakterze
ekspertyzy
psychologicznej.

potrafi w sposób jasny i
spójny formułować
pisemne i ustne
wypowiedzi
o charakterze
ekspertyzy
psychologicznej.

ni epotrafi dokonać
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, nie rozumie
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania się
zawodowego; nie potrafi
inspirować i organizować
proces uczenia się innych
osób.

słabo dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
słabo rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania
się zawodowego; w
ogranioczonym stopniu
potrafi inspirować i
organizować proces
uczenia się innych osób.

na ogół poprawnie
dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych
osób.

poprawnie dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych osób.

wykazuje słabe
przekonanie o
konieczności i wadze
przestrzegania zasad
etyki zawodowej; w
małym stopniju
podejmuje refleksję na
tematy związane z etyką
działania, dylematy
etyczne związane
z własną i cudzą pracą; z
trudnością rozstrzyga
dylematy związane z
praktyką zawodową i
działalnością naukowobadawczą.

ogólnie jest
przekonany o
konieczności i wadze
przestrzegania zasad
etyki zawodowej;
podejmuje refleksję na
tematy związane z
etyką działania,
prawidłowo
identyfikuje problemy
moralne i dylematy
etyczne związane
z własną i cudzą
pracą; właściwie
rozstrzyga dylematy
związane z praktyką
zawodową i
działalnością
naukowo-badawczą.

jest przekonany o
konieczności i wadze
przestrzegania zasad
etyki zawodowej;
podejmuje refleksję na
tematy związane z
etyką działania,
prawidłowo
identyfikuje problemy
moralne i dylematy
etyczne związane
z własną i cudzą pracą;
właściwie rozstrzyga
dylematy związane z
praktyką zawodową i
działalnością
naukowo-badawczą.

P_U05

P_K01

P_K02

jest mało przekonany o
konieczności i wadze
przestrzegania zasad etyki
zawodowej; nie podejmuje
refleksji na tematy związane
z etyką działania,
nieprawidłowo identyfikuje
problemy moralne i
dylematy etyczne związane
z własną i cudzą pracą;
niewłaściwie rozstrzyga
dylematy związane z
praktyką zawodową i
działalnością naukowobadawczą.

P_K03

nie poczucwa się do
odpowiedzialności wobec
ludzi, nie doskonali
własnwego warsztatu pracy
profesjonalnej

przejawia ograniczoną
odpowiedzialność wobec
ludzi, mało doskonali
własny warsztat pracy
profesjonalnej

czuje się
odpowiedzialny wobec
ludzi, stale doskonali
własny warsztat pracy
profesjonalnej

czuje się bardzo
kompretentny i
odpowiedzialny wobec
ludzi, stale doskonali
własny warsztat pracy
profesjonalnej

P_K04

wykazuje brak
odpowiedzialności za
własne przygotowanie do
pracy i własny rozwój
zawodowy, za podejmowane
decyzje i jest mało
odpowiedzialny za
podejmowane interwencje,
nie przewiduje
konsekwencji
podejmowanych działań.

na ogół odznacza się
odpowiedzialnością za
własne przygotowanie do
pracy i własny rozwój
zawodowy, za
podejmowane decyzje i
jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.

odznacza się
odpowiedzialnością za
własne przygotowanie
do pracy i własny
rozwój zawodowy, za
podejmowane decyzje
i jest odpowiedzialny
za podejmowane
interwencje,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

odznacza się dużą
odpowiedzialnością za
własne przygotowanie
do pracy i własny
rozwój zawodowy, za
podejmowane decyzje
i jest odpowiedzialny
za podejmowane
interwencje,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

P_K05

nie realizuje zadań
zawodowych w sposób
rozważny i ostrożny,
zapewniając bezpieczeństwo
sobie, klientom i
współpracownikom.

realizuje zadania
zawodowe w sposób
mało rozważny i
ostrożny, nie zawsze
zapewniając
bezpieczeństwo sobie,
klientom i
współpracownikom.

na ogół realizuje
zadania zawodowe w
sposób rozważny i
ostrożny, zapewniając
bezpieczeństwo sobie,
klientom i
współpracownikom.

realizuje zadania
zawodowe w sposób
rozważny i ostrożny,
zapewniając
bezpieczeństwo sobie,
klientom i
współpracownikom.

Wykłady: Kolokwium, pytania testowe ale także z zadaniami problemowymi.
Ćwiczenia: Aktywny udział w ćwiczeniach w podgrywaniu i prowadzeniu pacjentów
Zaliczenie pomocy psychologicznej ( wykłady) będzie realizowane w oparciu o wyniki z kolokwium . Studenci otrzymają do
wypełnienia test składający się z 25 pytań z 4 odpowiedziami do wyboru, dotyczących zarówno wiedzy jak i umiejętności.
Poprawna odpowiedz będzie liczona jako 1 pkt. Będzie tez 5 pytań problemowych, otwartych dotyczących umiejętności
udzielania pomocy. Prawidłowa odpowiedz na każde z tych pytań będzie oceniana max 3 punktami. W efekcie student może
otrzymać maximum 40 pkt.
Dotyczy
wszystkich
efektów

Poniżej 21 punktów

21-26 pktów w tym
przynajmniej dwie
odpowiedzi poprawne (
na 2 pkty) z pytań
problemowych

27-32 pkty w tym
przynajmniej cztery
odpowiedzi poprawne
z pytań
problemowych

33-40 w tym
przynajmniej cztery
odpowiedzi całkowicie
poprawne z pytań
problemowych

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

75

40

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

15

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

15

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

5

20

125/5

125/5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

85/ 3,4

50/ 4

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Gelso Ch.; Hayes J. (2004) Relacja terapeutyczna GWP, Gdańsk
Rozdz. 3- Różne oblicza przeniesienia: nierzeczywista relacja w psychoterapii
Rozdz. 4 Przeciwprzeniesienie: wkład terapeuty w „nierzeczywistą relację”
Heaton J. (2003) Podstawy umiejętności terapeutycznych. GWP, Gdańsk
Rozdz. 3. Pierwsza sesja- rozpoznanie i planowanie terapii
Rozdz. 5 Wywiad terapeutyczny
Okun B. (2002) Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, PTP
Rozdz. 3 Umiejętności komunikacyjne
Rozdz. 4. budowanie relacji i ustalanie celów
Rozdz. 6 Wprowadzenie do strategii
Sęk H., Brzezińska A., Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik
akademicki, t.2. Gdańsk: GWP 2008.

P29.Wspieranie rozwoju osobistego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P29. Wspieranie rozwoju osobistego
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Podstawowy
IV/ 7

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Małgorzata Roślak - Olczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Emocje i motywacja, Psychologia osobowości, Psychologia wychowawcza.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

15

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

10

Konwersatorium

30

Seminarium

10

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Wykład konwersatoryjny w oparciu o metody audiowizualne, dyskusja,
prezentacja.

Ćwiczenia

Zadania praktyczne
psychologicznej.

lub

projektowe

-

opracowanie

programu

pomocy

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin psychologii, zna
terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w
wybranej dziedzinie psychologii.
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i ich prawidłowościach; zna
wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii

K_WO4

P_W02

K_W05

P_W03

P_U01
P_U02

P_K01

społecznej.
Ma uporządkowaną wiedzę o celach, sposobie organizacji i funkcjonowania instytucji
pomocowych, poradni terapeutycznych, psychoedukacyjnych, pogłębioną w
wybranych zakresach.
Umiejętności:
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje.
Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić.
Kompetencje społeczne:
Jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do komunikacji i współpracy z
otoczeniem – również z nie specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne.

K_W08

K_U01
K_U08

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykłady:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1-4

Formy i metody wspierania rozwoju osobistego.

P_W01, P_W02,
P_W03

W5-8

Umiejętności i kompetencje trenera. Komunikacja interpersonalna, kontakt w sytuacji
pomagania, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych jako wybrane elementy niezbędne
w bezpośredniej pracy z jednostką i grupą. Autodiagnoza własnych kompetencji
trenerskich.

P_W01, P_W02,
P_W03

W9-10

Szkolenia jako forma programów wspierania rozwoju.
szkoleniowych, ich projektowania i realizacja w praktyce.

P_W01, P_W02,
P_W03

W11-12

Trening twórczości - metody rozwijania wybranych zdolności: abstrahowania,
dedukcji, indukcji, transformowania, metaforyzowania. Twórcze rozwiązywanie
problemów.

P_W01, P_W02,
P_W03

W13

Mapy myśli (mindmaping) – zasady tworzenia.

P_W01, P_W02,
P_W03

W14

Programowanie neurolingwistyczne – przegląd wybranych technik NLP, uwagi
krytyczne.

P_W01, P_W02,
P_W03

W15

Twórcza i kierowana wizualizacja.

P_W01, P_W02,
P_W03

Lp.

Badanie

potrzeb

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1-2

Realizacja wybranych metod wspierania rozwoju osobistego w praktyce.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02

Ćw3-8

Trening twórczości - realizacja wybranych elementów treningu w praktyce m.in.:
Metody rozwijania wybranych zdolności: abstrahowania, dedukcji, indukcji,
transformowania, metaforyzowania. Twórcze rozwiązywanie problemów.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw9-11

Trening asertywności.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw12-14

Programowanie neurolingwistyczne– zastosowanie wybranych technik NLP w
praktyce m.in.: modelowanie, kotwiczenie, linia czasu, switchpattern, przeramowanie.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Twórcza i kierowana wizualizacja – przygotowanie programu stymulującego rozwój
osobisty i realizacja wybranych elementów w praktyce.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,

Ćw15

P_U02, P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01,
P_W02,
P_W03

Wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

W1-15
Umiejętności:

P_U01,
P_U02

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

Ćw1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ćw1-15

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada wiedzy na
temat subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, nie zna
terminologii, teorii i
metodologii.

posiada podstawową
wiedzę na temat
subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią.

ma uporządkowaną
wiedzę na temat
subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią –
zorientowaną na
praktykę.

ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę na
temat subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią –
zorientowaną na praktykę
w wybranej sferze
działalności
psychologicznej.

P_W02

posiada podstawowej
wiedzy dotyczącej
prawidłowości w
więziach społecznych,
nie zna metod,
narzędzi, nie potrafi
opisać zależności.

posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna główne metody,
narzędzia, potrafi opisać
zależności.

posiada wiedzę
dotyczącą prawidłowości
w więziach społecznych,
zna metody, narzędzia,
potrafi opisać zależności.

posiada szeroką wiedzę
dotyczącą prawidłowości
w więziach społecznych,
zna i potrafi stosować
główne metody,
narzędzia, potrafi
precyzyjnie opisać
zależności.

P_W03

nie zna celów, sposobu
organizacji i
funkcjonowania
instytucji pomocowych,
terapeutycznych,
psychoprofilaktycznych
, psychoedukacyjnych.

zna cele, sposoby
organizacji i
funkcjonowania
instytucji pomocowych,
terapeutycznych,
psychoprofilaktycznych,
psychoedukacyjnych.

ma uporządkowaną
wiedzę o celach,
sposobie organizacji i
funkcjonowania
instytucji pomocowych,
terapeutycznych,
psychoprofilaktycznych,
psychoedukacyjnych.

ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę o
celach, sposobie
organizacji i
funkcjonowania instytucji
pomocowych,
terapeutycznych,
psychoprofilaktycznych,
psychoedukacyjnych.

P_U01

interpretować ani
wyjaśniać zjawisk i
mechanizmów
psychologicznych,
psychospołecznych,

interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,

potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,

potrafi trafnie i dogłębnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,

Efekty
kształcenia

psychopatologicznych.

P_U02

zaprojektować działań
psychokorekcyjnych,
prewencyjnych i
prozdrowotnych.

komunikować się
i współpracować z
otoczeniem.

P_K01

psychopatologiczne.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne.

jest gotowy do
komunikowania się
i współpracy z
otoczeniem.

psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.

psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz
wzajemne relacje między
nimi.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi właściwie
zaprojektować działania
usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz
poprawnie je
przeprowadzić.

potrafi komunikować się
i współpracować z
otoczeniem i
uczestniczyć w grupach
realizujących działania
psychologiczne.

potrafi właściwie
komunikować się
i współpracować z
otoczeniem – w tym z
osobami nie będącymi
specjalistami w danej
dziedzinie oraz do
aktywnego uczestnictwa
w grupach
i organizacjach
realizujących działania
psychologiczne.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

6

6

Przygotowanie projektu/programu

7

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

2

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

75/ 3

75/ 3

53/ 2,1

28/ 1,1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Wyd. Rebis, Poznań
2006
Corey M.S., Corey G., Grupy – metody grupowej pomocy psychologicznej. Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia,
Warszawa 2002
Nęcka E., Trening twórczości. GWP, Gdańsk 2008.
Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku. WAB, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bennewicz M.. Coaching czyli restauracja osobowości. Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2008.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktu. Wydawnictwo: Jacek Santorski Warszawa 2004.

GawainSh., Twórcza wizualizacja. Wydawnictwo Medium, Konstancin – Jeziorna

http://www.liderzy.pl/img/aedbb9c4.pdf: Tutoring - w poszukiwaniu metody kształcenia liderów 2001

Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S., Prezentacjaprofesjonalna: teoria i praktyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa
2008.

Jedliński K., Trening interpersonalny, WAB, Warszawa 2008

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 2001.

O’Connor J., Seymour J., Wprowadzenie do NLP. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008

Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje, Oficyna Wydawnicza Unus, Warszawa 2000.

Shakti G.Starr J.,Coaching. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
Inne materiały dydaktyczne:


P30. Etyka i podstawy prawne zawodu psychologa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

P30. Etyka i podstawy prawne zawodu psychologa
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Podstawowy
IV / 8
dr Artur Juczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

15

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

30

Seminarium

10

10

Seminarium

Konsultacje

6

Konsultacje

6

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa.

K_W26

P_W02

Zna i rozumie zasady ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej.

K_W26

P_W03

Posiada wiedzę z zakresu ustawy o zawodzie psychologa.

K_W27

Umiejętności:

P_U01

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej.

K_U15

P_U02

Potrafi rozstrzygać dylematy etyczne.

K_U15

P_U03

Potrafi prawidłowo wykorzystać w praktyce psychologicznej poszczególne zapisy
ustawy o zawodzie psychologa.

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; angażuje się we
współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu.

K_K03

P_K02

Podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje
problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Etyka zawodowa, jako przedmiot obligatoryjny, Kodeks Etyczno-Zawodowy
Psychologa (w wersji zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku).

K_W26, K_U15

W2

Psycholog, jako zawód zaufania publicznego –podstawowe cechy i charakterystyki;
obszary działalności praktycznej psychologów; kompetencje i uprawnienia.

K_W26, K_U15

W3

Podstawowe zasady etyczne uprawiania zawodu psychologa: 1) nieszkodzenia, 2)
respektu dla autonomii, 3) dobroczynności, 4) sprawiedliwości, 5) wierności, 6)
poszanowania godności drugich, 7) okazywania drugim troski i współczucia, 8) dążenia
do zawodowej perfekcji, 9) odpowiedzialności.

K_W26, K_U15,
K_K05

W4

Zasady etyczne w działalności psychologa praktyka: 1) diagnozowaniu, 2) opiniowaniu,
3) orzekaniu, 4) psychoterapii, 5) udzielaniu pomocy psychologicznej.

K_W26, K_U15,
K_K05

W5

Sytuacje trudne etycznie występujące w przebiegu pracy psychologa praktyka – ich
interpretacja i sposoby postępowania.

K_W26, K_U15

W6

Tajemnica zawodowa psychologa i zakres jej obwiązywania.

K_U15, K_K03

W7

Zasady etyczne w działalności psychologa badacza: 1) pozyskiwania świadomej zgody
na udział w badaniu, 2) anonimowości i poufności oraz 3) prywatności.

K_W26, K_W18

W8

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów: prawo wykonywania zawodu psychologa, warunki uzyskania i
posiadania prawa wykonywania zawodu psychologa wykonywanie zawodu psychologa.

K_W26, K_K07

W9

Aktualny stan uregulowań prawnych dotyczących ustawy o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów (Biała Księga w sprawie zawodu psychologa i
samorządu zawodowego psychologów, opracowana na etapie przedlegislacyjnym, na
podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

K_W26

W10

Samorząd psychologów i odpowiedzialność dyscyplinarna, Krajowa Izba
Psychologów, Regionalne Izby Psychologów.

K_W26

W11

Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach psychiatrycznych,
prowadzenie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych.

K_W26

W12

Badania psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, pełnienia zawodowej
służby wojskowej, osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
ubiegających się lub posiadających licencję detektywa i inne.

K_W26

W13

Zasady etyczne w działalności psychologa nauczyciela i popularyzatora, pojęcie
własności intelektualnej, prawa autorskie.

K_W26

W14

Etyka, a nowe formy udzielania pomocy psychologicznej, higiena psychiczna pracy
psychologa.

K_W26, K_U15

W15

Podsumowanie.

K_W26, K_U15
Ćwiczenia

Ćw. 1-5

Przygotowanie przez studentów opisu sytuacji trudnych etycznie, występujących w
przebiegu pracy psychologa praktyka - ich analiza, interpretacja oraz ustalenie
sposobów postępowania.

Ćw. 6-10

Znalezienie wypowiedzi psychologów, które mogą być uznane za wątpliwe etycznie,
bądź są niezgodne z etycznymi standardami zawodu psychologa - ich analiza

Ćw. 11-15

Omawianie różnych zagadnień etycznych związanych z praktyką zawodową
psychologów.

K_U14, K_U15

K_U15
K_K03, K_K05,
K_K07

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Sprawdzian pisemny.

W1, W3, W4, W5,
W7,
Ćw.1, Ćw.2

P_W02

Sprawdzian pisemny.

W13

P_W03

Sprawdzian pisemny.

W8, W9, W10
Umiejętności:

P_U01

Praca pisemna, udział w dyskusji.

W4, W5, W7
Ćw1-15;

P_U02

Praca pisemna, udział w dyskusji.

W5, W7
Ćw. 1-15,

P_U03

Praca pisemna, udział w dyskusji.

W8, W9, W11,
W13; ćw. 1-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw1-15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
W ramach ćwiczeń zadanie do wykonania:
Znanych jest kilka eksperymentów przeprowadzonych przez psychologów, w których doszło do naruszenia standardów
etycznego postępowania. Tym niemniej, uważa się, że stanowią one swoiste „kamienie milowe” na drodze dochodzenia do
zrozumienia natury społecznego funkcjonowania człowieka.
Należy zapoznać się z literaturą na temat danego eksperymentu i przygotować pisemne wystąpienie w roli oskarżyciela bądź
obrońcy.
Wybór eksperymentu i przypisanej roli zależy od początkowych liter nazwiska i imienia studenta.
Nazwiska – litery od A do J – Eksperyment Solomona Ascha, dotyczący zjawiska konformizmu;
Nazwiska – litery od K do P – Eksperyment StanleyaMilgrama, odnośnie posłuszeństwa;
Nazwiska – litery od R do Z – Eksperyment „więzienny” przeprowadzony pod kierunkiem Philipa Zimbardo.
Imiona – litery od A do K – rola oskarżyciela
Imiona – litery od L do Z – rola obrońcy

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/
nie potrafi/ nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna zasad etycznych
obowiązujących w psychologii.

w umiarkowanym
stopniu zna zasady
etyczne obowiązujące
w psychologii.

w poprawnym stopniu
zna zasady etyczne
obowiązujące w
psychologii.

w sposób szczegółowy
i obszerny zna zasady
etyczne obowiązujące
w psychologii.

nie zna zasad ochrony prawa
autorskiego oraz konieczności
zarządzania zasobami
własności intelektualnej.

w umiarkowanym
stopniu zna zasady
ochrony prawa
autorskiego oraz
konieczności
zarządzania zasobami
własności
intelektualnej.

w poprawnym stopniu
zna zasady ochrony
prawa autorskiego
oraz konieczności
zarządzania zasobami
własności
intelektualnej.

w sposób szczegółowy
i obszerny zna zasady
ochrony prawa
autorskiego oraz
konieczności
zarządzania zasobami
ludzkimi.

P_W03

nie posiada wiedzy z zakresu
ustawy o zawodzie psychologa.

w umiarkowanym
stopniu posiada
wiedzę z zakresu
ustawy o zawodzie
psychologa.

w poprawnym stopniu
posiada wiedzę z
zakresu ustawy o
zawodzie psychologa.

w sposób szczegółowy
i obszerny posiada
wiedzę z zakresu
ustawy o zawodzie
psychologa.

P_U01

nie potrafi identyfikować błędy i
zaniedbania w praktyce
psychologicznej.

w umiarkowanym
stopniu potrafi
identyfikować błędy i
zaniedbania w praktyce
psychologicznej.

w poprawnym stopniu
potrafi identyfikować
błędy i zaniedbania w
praktyce
psychologicznej.

w sposób szczegółowy i
obszerny potrafi
identyfikować błędy i
zaniedbania w praktyce
psychologicznej.

P_U02

nie potrafi rozstrzygać
dylematów etycznych.

w umiarkowanym
stopniu potrafi
rozstrzygać dylematy
etyczne.

w poprawnym stopniu
potrafi rozstrzygać
dylematy etyczne.

w sposób szczegółowy i
obszerny potrafi
rozstrzygać dylematy
etyczne.

P_U03

nie potrafi prawidłowo
wykorzystać w praktyce
psychologicznej
poszczególnych zapisów
ustawy o zawodzie psychologa.

w umiarkowanym
stopniu potrafi
wykorzystać w
praktyce
psychologicznej
poszczególnych
zapisów ustawy o
zawodzie psychologa.

w poprawnym stopniu
potrafi wykorzystać w
praktyce
psychologicznej
poszczególnych
zapisów ustawy o
zawodzie.

w sposób szczegółowy
i obszerny potrafi
wykorzystać w
praktyce
psychologicznej
poszczególnych
zapisów ustawy o
zawodzie.

P_K01

nieprawidłowo identyfikuje
problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i
cudzą pracą.

w umiarkowanym
stopniu identyfikuje
problemy moralne i
dylematy etyczne
związane z własną i
cudzą pracą.

w poprawnym stopniu
identyfikuje problemy
moralne i dylematy
etyczne związane
z własną i cudzą pracą.

w sposób szczegółowy
i obszerny identyfikuje
problemy moralne i
dylematy etyczne
związane z własną i
cudzą pracą.

nie kształtuje postawy
akceptacji i przestrzegania
praw człowieka oraz
wrażliwości na problemy i
zjawiska społeczne.

w umiarkowanym
stopniu kształtuje
postawy akceptacji i
przestrzegania praw
człowieka oraz
wrażliwości na
problemy i zjawiska
społeczne.

w poprawnym stopniu
kształtuje postawy
akceptacji i
przestrzegania praw
człowieka oraz
wrażliwości na
problemy i zjawiska
społeczne.

w dużym stopniu
kształtuje postawy
akceptacji i
przestrzegania praw
człowieka oraz
wrażliwości na
problemy i zjawiska
społeczne.

P_W02

P_K02

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

6

6

Przygotowanie projektu/programu

7

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

2

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/ 3

75/ 3

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

75/ 3

75/ 3

53/ 2,1

28/ 1,1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Brzeziński J. Chyrowicz B., Poznaniak W., Toeplitz-Winiewska M. (red.) (2009), Etyka zawodu psychologa,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

PTP, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994), Kodeks etyczno-zawodowy psychologa,
www.ptp.org.pl/modules.php?name [14 luty 2014].

Ustawa o zawodzie psychologa (2001). USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów, Dz. U. z dnia 18 lipca 2001 r.,
isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010730763&type=3[16 lutego 2014].

Juczyński Z. (2014), Standardy etyczne zawodu psychologa. W: G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Deontologia i
etyka zawodowa (123-146). Łódź: Wyd. SAN.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:










Asch S. (1951/2001), Wpływ nacisku grupy na zmianę i zniekształcanie sądów. W: J. Siuta (red.), Konteksty ludzkich
zachowań. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Juczyński Z. (2007), Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie. W: G. Chojnacka-Szawłowska, B.
Pastwa-Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka (29-39). Kraków:
Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Milgram S. (1963/2001), Behawioralne badania nad posłuszeństwem. W: J. Siuta (red.), Konteksty ludzkich zachowań.
Kraków: Wydawnictwo UJ.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz.U.03.5.46).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.08.173.1072).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób
zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz.U.09.150.1214).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
(Dz.U.05.205.1701 ze zm.).
Sieńczyło-Chlabicz J. (2009), Prawo własności intelektualnej. Warszawa: Lexis Nexis.
Zimbardo P.G., Haney C., Banks W., Jaffe D. (1978), Psychologia uwięzienia: deprywacja władza i patologia. W: K.
Jankowski (red.), Przełom w psychologii. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.

PS. Proseminarium
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

PS. Proseminarium
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Pozostałe zajęcia
III/ 6
prof. Z. Juczyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

10

Konsultacje

10

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

prezentacje, ćwiczenia, dyskusje, ćwiczenia pisemne, praca w grupach, burza mózgu
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę na temat różnych projektów badawczych zawierających hipotezy badawcze
i sposoby ich weryfikacji.

K_W17
K_W26

P_W02

Zna podstawowe wymogi metodologiczne badań.

K_W17
K_W26

P_U01

Umiejętności:
Potrafi przygotować pisemną recenzję z pracy badawczej, w której poprawnie ocenia
zastosowane narzędzia pomiaru.

K_U03
K_U05

P_U02

Potrafi rozróżnić metody, techniki i narzędzia badawcze.

K_U05

P_U03

Opanował budowę struktury rozdziału dotyczącego metodologii badań własnych.

K_U05

P_U04

Potrafi sformułować poprawnie pytania i hipotezy badawcze oraz dokonać ich
operacjonalizacji dobierając właściwe narzędzia badawcze.

K_U05

P_K01

Kompetencje społeczne:
Rozumie znaczenie planowania badań oraz formułowania i weryfikowania hipotez
badawczych.
Potrafi współpracować z innymi w celu planowania i realizacji działań psychologicznych
(badawczych).

K_K04, K_K09

P_K02

K_K04, K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw. 1-2

Prezentacja przykładowych projektów badawczych i prac magisterskich, ogólna
charakterystyka pracy dyplomowej/magisterskiej. Przygotowanie pisemnej recenzji z pracy
badawczej, opublikowanej w czasopiśmie psychologicznym.

K_W17

Ćw. 3

Struktura i plan pracy – podstawowe wymogi metodologiczne; forma tekstu (układ,
prezentacje graficzne, cytaty, przypisy).

K_W17

Ćw. 4-5

Cytowanie – bibliografia, bazy danych;
Do zaproponowanego przez siebie tematu napisać WSTĘP (objętość 2-3 strony) – zgodnie
z omówionymi wymaganiami. We Wstępie należy się powołać na literaturę (z książki,
rozdziału z książki, artykułu).
Do Wstępu dołączyć Plan pracy (struktura pracy) oraz Piśmiennictwo – zestawienie
zacytowanych we wstępie prac, przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Ćw. 6-7

Metodologia badań w naukach społecznych – przypomnienie kluczowych zagadnień;
Formułowanie pytań i hipotez badawczych, operacjonalizacja zmiennych, wybór grupy,
dobór narzędzi badawczych.

K_W17
K_U05

Ćw. 8-9

Przykłady formułowania tematów prac badawczych i budowa struktury pracy.

K_U05
K_K04

Prezentacja wybranych projektów badawczych studentów połączona z dyskusją.

K_U05
K_K04

Ćw.
10-13
Ćw.
14-15

K_W17
K_U05

K_W17
K_U05
K_K04

Zaliczenia.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Wiedza:
P_W1

Sprawdzian wykorzystania posiadanej wiedzy na temat badań do sformułowania tematu pracy i
zbudowania jej struktury.

P_W2

Wykorzystanie posiadanej wiedzy do zaplanowania badań.
Umiejętności:

Ćw.1-5,
Ćw.8-9
Ćw. 6-7, Ćw.
10-13

P_U01

Przygotowanie pisemnej recenzję z pracy badawczej.

Ćw. 2

P_U02

Dokonanie wyboru narzędzi do zaproponowanego tematu badawczego.

Ćw. 6-7

P_U03

Praca pisemna – wprowadzenie, metodologia badań.

Ćw. 3, 6

P_U04

Praca pisemna – operacjonalizacja zmiennych, hipotezy badawcze.

Ćw. 7

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykonanie zadania polegającego na zaplanowaniu badań i poatwieniu hipotez badawczych.

Ćw. 6-7

P_K02

Propozycje dot. Doboru grupy i terenu badań.

Ćw. 8-9

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/
nie potrafi/ nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada wystarczającej
wiedzy na temat różnych
projektów badawczych
zawierających hipotezy
badawcze i sposoby ich
weryfikacji.

posiada ograniczoną
wiedzę na temat różnych
projektów badawczych
zawierających hipotezy
badawcze i sposoby ich
weryfikacji.

posiada wiedzę na
temat różnych
projektów badawczych
zawierających
hipotezy badawcze i
sposoby ich
weryfikacji.

posiada rozległą
wiedzę na temat
różnych projektów
badawczych
zawierających
hipotezy badawcze i
sposoby ich
weryfikacji.

P_W02

nie zna podstawowych
wymogów metodologicznych
badań.

w ograniczonym stopniu
opanował podstawowe
wymogi metodologiczne
badań.

zna podstawowe
wymogi
metodologiczne
badań.

dobrze opanował
podstawowe wymogi
metodologiczne badań.

P_U01

nie potrafi przygotować
pisemnej recenzji z pracy
badawczej, w której
poprawnie ocenił
zastosowane narzędzia
pomiaru.

potrafi przygotować
pisemną recenzję z
pracy badawczej, w
której niezbyt poprawnie
ocenia zastosowane
narzędzia pomiaru.

potrafi przygotować
pisemną recenzję z
pracy badawczej, w
której poprawnie
ocenia zastosowane
narzędzia pomiaru.

potrafi przygotować
pisemną recenzję z
oryginalnej pracy
badawczej, w której
poprawnie ocenia
zastosowane narzędzia
pomiaru.

P_U02

nie potrafi zrozróżnicowac
metod, technik i narzędzi
badawczych.

mało precyzyjnie
rozróżnia metody,
techniki i narzędzia
badawcze.

w miare poprawnie
rozróżnia metody,
techniki i narzędzia
badawcze.

poprawnie rozróżnia
metody, techniki i
narzędzia badawcze.

P_U03

nie opanował budowy
struktury rozdziału
dotyczącego metodologii
badań własnych.

popełnia błędy w
budowie struktury
rozdziału dotyczącego
metodologii badań
własnych.

dobrze opanował
budowę struktury
rozdziału dotyczącego
metodologii badań
własnych.

bardzo dobrze
opanował budowę
struktury rozdziału
dotyczącego
metodologii badań
własnych.

P_U04

nie potrafi sformułować
poprawnie pytań i hipotez
badawczych oraz dokonać
ich operacjonalizacji
dobierając właściwe
narzędzia badawcze.

potrafi niedokładnie
formułować pytania i
hipotezy badawcze oraz
przeprowadzać ich
operacjonalizację
dobierając nie zawsze
właściwe narzędzia
badawcze.

potrafi w miare
poprawnie
formułować pytania i
hipotezy badawcze
oraz dokonać ich
operacjonalizacji
dobierając właściwe
narzędzia badawcze.

potrafi sformułować
poprawnie pytania i
hipotezy badawcze
oraz dokonać ich
operacjonalizacji
dobierając właściwe
narzędzia badawcze.

P_K01

nie rozumie znaczeni
planowania badań oraz
formułowania i
weryfikowania hipotez
badawczych.

nie w pełni rozumie
znaczenie planowania
badań oraz
formułowania i
weryfikowania hipotez

na ogół poprawnie
rozumie znaczenie
planowania badań oraz
formułowania i
weryfikowania hipotez

prawidłowo rozumie
znaczenie planowania
badań oraz
formułowania i
weryfikowania hipotez

P_K02

nie potrafi współpracować z
innymi w celu planowania i
realizacji działań
psychologicznych
(badawczych).

badawczych.

badawczych.

badawczych.

słabo współpracuje z
innymi w celu
planowania i realizacji
działań
psychologicznych
(badawczych).

potrafi współpracować
z innymi w celu
planowania i realizacji
działań
psychologicznych
(badawczych).

potrafi dobrze i
bezkonfliktowo
współpracować z
innymi w celu
planowania i realizacji
działań
psychologicznych
(badawczych).

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

10

10

Przygotowanie programu/projektu

15

20

Inne zadania praktyczne (przedstawienie struktury pracy, napisanie wstępu)

25

35

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

12

12

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125 / 5

125 / 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

57/ 2,3

32/ 1,3

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Nęcka E., Stocki R. (2006). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: Universitas.
Zenderowski R. (2010). Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Warszawa: Wyd.
CeDeWu
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bedyńska S., Brzezicka A. (2008). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach
społecznych na przykładzie psychologii. Warszawa: SWPS Academica.
Inne materiały dydaktyczne:


Materiały pomocnicze – strona internetowa Instytutu Psychologii Stosowanej SAN, http://ips.spoleczna.pl/index.php/pl/

MODUŁY SPECJALIZACYNE

PSYCHOLOGIA zdrowia i kliniczna
Moduł A. Promocja i psychologia zdrowia
A01. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
A1. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Paweł Majchrzak

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Psychologia kliniczna, Diagnoza psychologiczna, Psychopatologia

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Dyskusja, praca w grupach, prezentacja, ćwiczenia pisemne, pytania / zadania
problemowe, projekt.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U02

P_K01

P_K02
P_K03

Wiedza:
Rozumie istotę dysfunkcjonalności, dysharmonii, nieprzystosowania i patologii w
kontekście zachowań destruktywnych podejmowanych przez dzieci i młodzież.
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności profilaktycznej, w
tym posiada wiedzę o prowadzeniu grupowych zajęć metodami aktywizującymi pracę
grupy dzieci i młodzieży.
Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu i regułach ich funkcjonowania służby zdrowia i
systemu edukacyjnego w kontekście działań profilaktycznych.
Umiejętności:
Potrafi zaprojektować program profilaktyczny oraz go przeprowadzić.
Potrafi pracować z jednostką, rodziną i grupą w kontekście problematyki zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży.
Kompetencje społeczne:
Jest wrażliwy na problemy związane z zachowaniami ryzykownymi, gotowy do
komunikowania się i współpracy z środowiskiem dziecka i adolescenta oraz do
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach zajmującymi się oddziaływaniami
profilaktycznymi.
Demonstruje postawę promującą zasady profilaktyki pozytywnej, dąży do doskonalenia
własnego warsztatu pracy związanego z działalnością profilaktyczną.
Jest odpowiedzialny za podejmowane działania profilaktyczne, przewiduje ich
konsekwencje.

K_W10
K_W22
K_W02

K_U08
K_U11

K_K07

K_K10
K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.

Ćwiczenia

Ćw1

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne
formy zajęć):
Współczesna koncepcja profilaktyki – wprowadzenie w teoretyczny kontekst działań i
modeli współczesnej profilaktyki. Profilaktyka pierwszorzędowa, drugorzędowa,
trzeciorzędowa – charakterystyka. Warunki skuteczności profilaktyki.

P_W01, P_W02,

Ćw2

Zachowania ryzykowne- wiadomości ogólne. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
Rola rodziny w kształtowaniu zachowań ryzykownych dla zdrowia dzieci i młodzieży.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_K02

Ćw3

Palenie papierosów przez młodzież i dzieci – przyczyny, konsekwencje, metody
przeciwdziałania paleniu papierosów, sposoby zapobiegania inicjacji nikotynowej u
dzieci i młodzieży, zapoznanie z programem profilaktycznym.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

Ćw4

E - papierosy - nowe zagrożenie.

P_W01, P_W02,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw5
Ćw6
Ćw7

Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież, skala zjawiska, przyczyny,
konsekwencje, cele i sposoby realizacji programów profilaktyki alkoholowej w formie
I rzędowej.
Zażywanie środków narkotycznych przez dzieci i młodzież – skala zjawiska,
motywacja, konsekwencje.
Zażywanie środków narkotycznych a cechy osobowości i radzenie sobie ze stresem
Prezentacja programu profilaktycznego.

Ćw8

Uzależnienia behawioralne na przykładzie ryzyka uzależnienia od cyberprzestrzeni.

Ćw9

Samookaleczenie się – charakterystyka zjawiska, skala problemu.

Ćw10

Przemoc, agresja – charakterystyka zjawiska, skala problemu. Przeciwdziałanie agresji
– program profilaktyczny.

Ćw11

Zachowania seksualne młodzieży w kontekście profilaktyki zachowań ryzykownych.

Ćw12
Ćw13

Niewłaściwe wybory zdrowotne (m.in. stosowanie diet odchudzających, brak
aktywności fizycznej) i ich konsekwencje dla zdrowia.
Projektowanie działań profilaktycznych w kontekście organizacyjnym i
koordynacyjnym środowisku szkolnym.

P_W01, P_W02,
P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
P_W01, P_W02,
P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01
P_W01, P_W02,
P_W03, P_K01
P_W02, P_W03,

P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02,
P_K03
Ćw14

Ćw15

Oddziaływania profilaktyczne w pracy indywidualnym klientem i z grupami.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02,
P_K03

Podsumowanie.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02, P_03
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw.1-12, Ćw.15

P_W02

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw.1 - 15

P_W03

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw.2, Ćw. 3, Ćw. 9
- 15,
Umiejętności:

P_U01

Zadania problemowe, obserwacja.

Ćw. 3, Ćw.5, Ćw.
7,Ćw. 13-15

P_U02

Zadania problemowe, obserwacja.

Ćw. 13-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 3 - 15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 13 - 15

P_K03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 13 - 15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie rozumie istoty
dysfunkcjonalności,
nieprzystosowania i
patologii w
kontekście
przykładowych
zachowań
destruktywnych
młodzieży.

rozumie istotę
dysfunkcjonalności,
nieprzystosowania i
patologii w kontekście
przykładowych
zachowań
destruktywnych
młodzieży.

P_W02

nie posiada
uporządkowanej
wiedzy o uczestnikach
działalności
profilaktycznej.

Efekty
kształcenia

ma uporządkowaną
wiedzę o uczestnikach
działalności
profilaktycznej.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
rozumie istotę
dysfunkcjonalności,
dysharmonii,
nieprzystosowania i
patologii w kontekście
większości omawianych
zachowań
destruktywnych
podejmowanych przez
dzieci i młodzież.
ma uporządkowaną
wiedzę o uczestnikach
działalności
profilaktycznej, w tym
posiada ogólną wiedzę o
prowadzeniu grupowych
zajęć.

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
rozumie istotę
dysfunkcjonalności,
dysharmonii, nieprzystosowania
i patologii w kontekście
wszystkich omawianych
zachowań destruktywnych
podejmowanych przez dzieci i
młodzież.
ma uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę o uczestnikach działalności
profilaktycznej, w tym posiada
pogłębioną wiedzę o prowadzeniu
grupowych zajęć metodami
aktywizującymi pracę grupy dzieci
i młodzieży.

P_W03

P_U01

P_U02

P_K01

ma podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
służby zdrowia i
systemu
edukacyjnego w
kontekście działań
profilaktycznych.
nie potrafi w
ogólnym zarysie
zaprojektować
program
profilaktyczny.
nie potrafi pracować
z jednostką, w
kontekście
problematyki
zachowań
ryzykownych dzieci i
młodzieży.

nie posiada
wrażliwosci na
problemy związane z
zachowaniami
ryzykownymi.

ma podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu służby
zdrowia i systemu
edukacyjnego w
kontekście działań
profilaktycznych.

ma wiedzę o
funkcjonowaniu i
regułach ich
funkcjonowania służby
zdrowia i systemu
edukacyjnego w
kontekście działań
profilaktycznych.

ma bogatą wiedzę o
funkcjonowaniu i regułach ich
funkcjonowania służby zdrowia i
systemu edukacyjnego w
kontekście działań
profilaktycznych.

potrafi w ogólnym
zarysie zaprojektować
program
profilaktyczny.

potrafi zaprojektować
program profilaktyczny
oraz jest w stanie go
przeprowadzić.

potrafi zaprojektować program
profilaktyczny, poddać go
ewaluacji i modyfikacjom oraz
jest w stanie go przeprowadzić.

potrafi pracować z
jednostką, w
kontekście
problematyki
zachowań
ryzykownych dzieci i
młodzieży.

potrafi pracować z
jednostką i rodziną w
kontekście problematyki
zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży.

potrafi pracować z jednostką,
rodziną i grupą w kontekście
problematyki zachowań
ryzykownych dzieci i młodzieży.

jest wrażliwy na
problemy związane z
zachowaniami
ryzykownymi.

jest wrażliwy na
problemy związane z
zachowaniami
ryzykownymi, gotowy
do komunikowania się
i współpracy z
środowiskiem dziecka i
adolescenta.

jest wrażliwy na problemy
związane z zachowaniami
ryzykownymi, gotowy do
komunikowania się i współpracy
z środowiskiem dziecka i
adolescenta oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach
i organizacjach zajmującymi się
oddziaływaniami
profilaktycznymi.

P_K02

nie przejawia
postawy promującej
zasady profilaktyki
pozytywnej.

prezentuje postawę
promującą zasady
profilaktyki
pozytywnej.

P_K03

brak mu
odpowiedzialności
za podejmowane
działania
profilaktyczne.

jest odpowiedzialny za
podejmowane działania
profilaktyczne.

Ocena

demonstruje postawę
promującą zasady
profilaktyki pozytywnej,
dąży do doskonalenia
własnego warsztatu
pracy związanego z
działalnością
profilaktyczną w
wybranych obszarach.
jest odpowiedzialny za
podejmowane działania
profilaktyczne, stara się
przewidywać ich
konsekwencje.

demonstruje postawę promującą
zasady profilaktyki pozytywnej,
dąży do doskonalenia własnego
warsztatu pracy związanego z
działalnością profilaktyczną w
większości obszarów.
jest odpowiedzialny za
podejmowane działania
profilaktyczne, przewiduje ich
konsekwencje i potrafi im
zapobiegać.

Kryteria oceny projektu programu profilaktycznego dla dzieci / młodzieży
3,0
4,0
5,0
Projekt programu profilaktycznego
Projekt programu profilaktycznego
obejmujący uzasadnienie jego
obejmujący uzasadnienie jego
Projekt programu profilaktycznego
realizacji, opis grupy docelowej,
realizacji, opis grupy docelowej,
obejmujący uzasadnienie jego
plan realizacji, charakterystykę
plan realizacji, charakterystykę
realizacji, opis grupy docelowej,
ćwiczeń (materiały, instrukcja,
ćwiczeń (materiały, instrukcja,
charakterystykę ćwiczeń (materiały,
przebieg, podsumowanie),
przebieg, podsumowanie),
instrukcja, przebieg,
prezentacje multimedialne,
prezentacje multimedialne,
podsumowanie).
przykłady wykorzystywanych
przykłady wykorzystywanych
pomocy.
pomocy, metody ewaluacji.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.
Egzamin/zaliczenie

45

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Cekiera C., (2007) Uzależnienia — alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia, resocjalizacja, [w:]
Resocjalizacja, (red.) B. Urban, Użytkowanie Internetu przez dzieci i młodzież — ryzyko uzależnienia i wyznaczniki
psychologiczne, [w:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży,, J. M. Stanik, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Dziewiecki M., (2000), Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Wydawnictwo Jedność, Kielce.

Rylke H., Tuszewski T., (2004), Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach, Kielce.

Grzelak S., (2006), Profilaktyka zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce.
Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa.

Teesson M. (2005). Uzależnienia. GWP, Gdańsk.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Juczyński Z. (2008), Dylematy i kontrowersje wokół uzależnień [w:] Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i
praktyki. (red.) Brzeziński J., Cierpiałkowska L. Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
Majchrzak P., Ogińska-Bulik N., (2010), Uzależnienie od Interentu, Wydawnictwo AHE, Łódź
Ostaszewski K. (2003), Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz
ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Ogińska-Bulik N., (2006), (red.) N. Ogińska-Bulik, Wydawnictwo WSHE, Łódź.
Majchrzak P., (2012), Nadmierne zaangażowanie w cyberaktywność wśród dzieci i młodzieży, a spektrum zaburzeń
kontroli impulsów. Pedagogika Rodziny 2(4)2012. Wydawnictwo SAN, s. 129-147. Łódź.

Inne materiały dydaktyczne:

A02. Specyficzne trudności w uczeniu się
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
A2. Specyficzne trudności w uczeniu się

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr D Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; studia przypadków;
zadania praktyczne.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna terminologię stosowaną w diagnostyce i terapii specyficznych trudności w uczeniu się.

K_W01

P_W02

Ma poszerzoną wiedzę dotycząca specyficznych trudności w uczeniu się.

K_W01

P_W03

Ma wiedzę dotyczącą adekwatnych dla danej sytuacji procedur postępowania.

K_W08

P_W04

Ma wiedzę dotyczącą sposobu współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi.

K_W23

P_W05

Posiada wiedzę dotycząca konsekwencji psychologicznych poszczególnych zaburzeń w
uczeniu się dla jednostki i jej otoczenia rodzinnego i społecznego.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Potrafi diagnozować różnorakie zaburzenia w uczeniu się.

K_U01

P_U02

Potrafi zaproponować psychologiczne formy wsparcia osobom z trudnościami w uczeniu się
i ich rodzinom.

K_U06

P_U03

Potrafi współpracować w zespole specjalistów zarówno z obszaru psychologii, jak i innych
dziedzin nauki.

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada kompetencje do prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym.

K_K06

P_K02

Potrafi zaproponować odpowiednie dla danej sytuacji procedury postępowania.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Specyficzne trudności w uczeniu się – kwestie definicyjne; obowiązujące kryteria
diagnostyczne.

P_W01, P_W02,
P_U01,

Ćw.3

Rozwój harmonijny, rozwój opóźniony, przyspieszony, nieharmonijny, zaburzenia globalne,
parcjalne, fragmentaryczne.

P_W02, P_U02

Ćw.4

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja. Metody diagnozy. Zalecenia
postdiagnostyczne.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02

Ćw.5

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysgrafia. Metody diagnozy. Zalecenia
postdiagnostyczne.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02

Ćw.6

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysortografia. Metody diagnozy. Zalecenia
postdiagnostyczne.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02

Ćw.7

Specyficzne trudności w uczeniu się – dyskalkulia. Metody diagnozy. Zalecenia
postdiagnostyczne.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02

Ćw.8

Regulacje prawne dotyczące uczniów z rozpoznaną dysleksją rozwojową w praktyce.

P_W03, P_W04,
P_WO5, P_U03

Ćw.9

Rozwój intelektualny a specyficzne trudności w uczeniu się.

P_W02, P_W03

Ćw.10

Specyficzne trudności w uczeniu się powstałe w konsekwencji zespołu FAS.

Ćw.11

Specyficzne trudności w uczeniu się powstałe w konsekwencji zespołu nikotynowego.

Ćw.12

Wybrane metody pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02
P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02
P_W02, P_W05,
P_U02, P_U03,
P_K02

Ćw.13

Organizacja pomocy terapeutycznej, nawiązanie współpracy z rodzicami, organizacja
samokształcenia.

P_W05, P_U02,
P_K01, P_K02

Ćw.14

Udział zespołów diagnostycznych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych usprawnianiu
funkcjonowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

P_W04, P_U03

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

Ćw.1- 2

P_W05

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 1-2; Ćw. 15

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 1-7; Ćw. 9-11,

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 4-11

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 8, Ćw. 14;

P_W05

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 8, 12, 13, 15

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 1-2, 4-7

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 3-7, 10-13

P_U03

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 8, 12, 14

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 13
Ćw. 12-13

VII. KRYTERIA OCENY OSIAGNIETYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_U01

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie zna terminologi
stosowanej w
diagnostyce i terapii
specyficznych
trudności w uczeniu
się.

zna niektóre terminy
stosowane w
diagnostyce i terapii
specyficznych trudności
w uczeniu się.

zna terminologię
stosowaną w diagnostyce i
terapii specyficznych
trudności w uczeniu się.

dobrze zna terminologię
stosowaną w diagnostyce i terapii
specyficznych trudności w
uczeniu się.

ma niewielką wiedzę
dotyczącą specyficznych
trudności w uczeniu się.

ma dobra wiedzę
dotyczącą specyficznych
trudności w uczeniu się.

ma poszerzoną wiedzę dotycząca
specyficznych trudności w uczeniu
się.

ma uboga wiedzę
dotyczącą adekwatnych
dla danej sytuacji
procedur postępowania.

ma podstawowa wiedzę
dotyczącą adekwatnych
dla danej sytuacji procedur
postępowania.

ma szeroka wiedzę dotyczącą
adekwatnych dla danej sytuacji
procedur postępowania.

ma uboga wiedzę
dotyczącą sposobu
współpracy z
placówkami oświatowowychowawczymi.

ma wiedzę dotyczącą
sposobu współpracy z
placówkami oświatowowychowawczymi.

ma obszerna wiedzę dotyczącą
sposobu współpracy z placówkami
oświatowo-wychowawczymi.

posiada wiedzę
dotycząca konsekwencji
psychologicznych
poszczególnych zaburzeń
w uczeniu się dla
jednostki i jej otoczenia
rodzinnego i
społecznego.

posiada bogatą wiedzę dotycząca
konsekwencji psychologicznych
poszczególnych zaburzeń w
uczeniu się dla jednostki i jej
otoczenia rodzinnego i
społecznego.

potrafi diagnozować
różnorakie zaburzenia w
uczeniu się.

dobrze potrafi diagnozować
różnorakie zaburzenia w uczeniu
się.

przejawia brak wiedzy
dotyczącej
specyficznych
trudności w uczeniu
się.
nie ma wiedzy
dotyczącej
adekwatnych dla danej
sytuacji procedur
postępowania.
nie ma wiedzy
dotyczącej sposobu
współpracy z
placówkami
oświatowowychowawczymi.
nie posiada wiedzy
dotyczącej
konsekwencji
psychologicznych
poszczególnych
zaburzeń w uczeniu
się dla jednostki i jej
otoczenia rodzinnego
i społecznego.
nie potrafi
diagnozować
różnorakich zaburzeń
w uczeniu się.

posiada niewielką
wiedzę dotycząca
konsekwencji
psychologicznych
poszczególnych
zaburzeń w uczeniu się
dla jednostki i jej
otoczenia rodzinnego i
społecznego.
słabo radzi sobie z
diagnozowaniem
różnorakich zaburzeń
w uczeniu się.

P_U02

nie potrafi
zaproponować
psychologicznych
form wsparcia
osobom z
trudnościami w
uczeniu się i ich
rodzinom.

P_U03

nie potrafi
współpracować w
zespole specjalistów
zarówno z obszaru
psychologii, jak i
innych dziedzin nauki.

P_K01

P_K02

nie posiada
kompetencji do
prowadzenia zajęć o
charakterze
terapeutycznym.
nie potrafi
zaproponować
zadnych procedur
postępowania.

potrafi zaproponować
1-2 psychologiczne
formy wsparcia
osobom z trudnościami
w uczeniu się i ich
rodzinom.
potrafi z pewnyjmi
ograniczeniami
współpracować w
zespole specjalistów
zarówno z obszaru
psychologii, jak i innych
dziedzin nauki.
posiada słabe
kompetencje do
prowadzenia zajęć o
charakterze
terapeutycznym.

potrafi zaproponować
psychologiczne formy
wsparcia osobom z
trudnościami w uczeniu
się i ich rodzinom.

potrafi zaproponować
urozmaicone psychologiczne
formy wsparcia osobom z
trudnościami w uczeniu się i ich
rodzinom.

potrafi współpracować w
zespole specjalistów
zarówno z obszaru
psychologii, jak i innych
dziedzin nauki.

dobrze współpracuje w zespole
specjalistów, zarówno z obszaru
psychologii, jak i innych dziedzin
nauki.

posiada kompetencje do
prowadzenia zajęć o
charakterze
terapeutycznym.

posiada dobre kompetencje do
prowadzenia zajęć o charakterze
terapeutycznym.

potrafi zaproponować
odpowiednie dla danej
sytuacji procedury
postępowania.

potrafi zaproponować
odpowiedniei interesujące dla
danej sytuacji procedury
postępowania.

potrafi zaproponować
proste procedury
postępowania.

Kryteria oceny sprawdzianu pisemnego
(pytania testowe – 1 pkt, zadania problemowe – 3 pkt)
Ocena

2

3

3+

4

4+

5

Procenty

Poniżej 51%

52%-59%

60%-69%

70-79%

80%-89%

90% i pow

Ocena zadania praktycznego
Ocena

2

3

3+

4

4+

5

Procenty

Poniżej 51%

52%-59%

60%-69%

70-79%

80%-89%

90% i pow

Ocena ogólna: średnia oceny wyniku sprawdzianu pisemnego oraz oceny wykonania zadania praktycznego.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Bogdanowicz, M. (1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP
Gindrich, P. (2000), Różnicowanie dysleksji i innych trudności w uczeniu się, W: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - z.
12, s. 33-44

Krasowicz –Kupis, G. (2008), Psychologia dysleksji, Warszawa: Wyd. PWN

Spionek, H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa
Literatura uzupełniająca:

Dąbrowska,M. (2000), Moje dziecko jest dyslektykiem: poradnik i informator dla rodziców i wychowawców, Warszawa:
Wyd. Akces

Gruszczyk –Kolczyńska, E. (1997) , Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki , Warszawa

Grzelachowska, H. (2008), Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów,
terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją, Warszawa: Wyd. Seventh Sea

Kurczab, M., Tomaszewski, P. (2005), Dyskalkulia w pytaniach i odpowiedziach. Podstawowe informacje dla nauczycieli,
ARS MATHEMATICA, Instytut Edukacji Matematycznej, Warszawa

Oszwa, U. (2005), Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych, Kraków; Wyd. IMPULS

Pietras, I. (2008), Dysortografia uwarunkowania psychologiczne, Wyd. Harmonia

Selikowitz, M. (1999), Dysleksja i inne trudności w uczeniu się, Warszawa: Wyd: Prószyński i S-ka
Inne materiały dydaktyczne:


do dyspozycji wybrane narzędzia pomiaru

A03. Projektowanie programów promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
A3. Projektowanie programów promocji zdrowia dla
dzieci i młodzieży

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr Jolanta Chanduszko-Salska
Zaliczone przedmioty: Psychologia zdrowia, Psychologia
kliniczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia
ni est a cj o na rn e

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia
warsztatowe

45

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma
(zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Konwersatorium, case study, zadania problemowe w małych grupach. Analiza literatury
przedmiotu.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań
psychologicznych, charakteryzuje modele modyfikacji zachowań zdrowotnych, opisuje

K_W19K_W03

wybrane modele motywacyjne, modele wyjaśniające rozpoczęcie zachowania oraz modele
wielofazowe, jest zapoznany z metodą projektów jako metodą dydaktyczną i metodą
budowania programów edukacyjnych - opisuje teoretyczne podstawy i zasady
opracowywania projektów edukacyjnych.

P_W02

Zna pojęcia promocji, profilaktyki, prewencji, posiada wiedzę w zakresie ewaluacji
programów edukacyjnych, w tym w szczególności programów edukacji zdrowotnej
(programów zdrowotnych), u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży. Opisuje stosowane
programy i metody oddziaływania. Opisuje kierunki i metody oddziaływań.

K_W21

P_W03

Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i regułach ich
funkcjonowania (służba zdrowia, ośrodki profilaktyki i interwencji kryzysowej, system
edukacyjny i inne).

K_W22
K_W12

P_W04

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, Posługuje się ogólnymi zasadami
konstruowania programów modyfikacji zachowań patogennych. Objaśnia etapy
przygotowania planu programu, cechy skutecznego programu, standardy jakości
przeprowadzania programu, wymagania i zasady dotyczące programów własnych
opracowywanych przez uczestników zajęć.

K_W19
K_W22

Umiejętności:

P_U01

P_U02

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić, rozwija umiejętność
współpracy w zespole w działaniach kreatywnych - stosuje wiedzę o opracowywaniu
programów edukacyjnych w działaniach własnych i/lub własnego zespołu, wykazuje się
kreatywnością w tworzeniu programów modyfikacji zorientowanych na różne zachowania
niekorzystne dla zdrowia (substancje psychoaktywne, palenie papierosów itp.), potrafi
zaprezentować różne formy ćwiczeń z opracowanych programów.
Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w
celu rozwiązania problemów praktycznych dokonuje wyboru technik terapeutycznych
adekwatnie do problemu, potrafić je prawidłowo zastosować i dokonać krytycznej oceny
efektów.

K_U07
K_U08

K_U10

Kompetencje społeczne:

P_K01

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii, jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań współpracuje w zespole
projektowym - projektuje i wykonuje zadania związane z edukacją zdrowotną.

K_K11 K_K02

P_K02

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej;
ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych,
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie, projektuje programy i
nadaje opracowywanemu projektowi właściwej formy pisemnej.

K_K01 K_K09

P_K03

Dokonuje systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego, dba o wszechstronny
rozwój osobisty, demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczna, stale
doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej przestrzega zasad etyki zawodowej,
właściwie rozstrzyga dylematy związane z działalnością terapeutyczną.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw. 1-3

Promocja zdrowia, prewencja, profilaktyka, cechy i metody. Specyfika zachowań
zdrowotnych i ich zmiany w różnych okresach życia.Znaczenie świadomości i
podmiotowych decyzji oraz wsparcia społecznego dla zmiany stylu życia.

Ćw. 4-5

Zasady konstruowania programów profilaktycznych. Etapy przygotowania planu programu,
cechy skutecznego programu, standardy jakości przeprowadzania programu, wymagania i

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01
P_W02
P_U03
P_U01
P_W01
P_W02

zasady dotyczące programów własnych opracowywanych przez uczestników zajęć

Ćw. 6

Ćw. 7-9

Ćw. 10-11

Ćw. 12-15

P_W03
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_W02
P_W03
P_W04

Zapoznanie się z przykładowymi programami profilaktycznymi o różnej tematyce
Metoda projektów – podstawowe założenia i zasady jej stosowania na zajęciach. Program
edukacyjny – pojęcie, forma, cele opracowywania.
Zespołowa praca nad projektem – etapy opracowywania projektu, podział zadań, organizacja
pracy zespołu, ocena zespołowa i indywidualna realizacji zadania.

Diagnoza – rozpoznanie środowiska adresata projektu oraz określenie problemu.
Metody stosowane w działaniach edukacyjnych – charakterystyka i dobór.
Szczegółowy plan realizacji programu.
Ewaluacja – metody, modele, planowanie działań edukacyjnych.

Opracowywanie terapeutycznych programów zdrowotnych.
Przygotowanie
w zespołach lub indywidualnie programu profilaktycznego oraz
przeprowadzenia wybranych ćwiczeń z opracowanego programu podczas zajęć.

P_W02
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_W01 P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02
P_W01
P_W03
P_U01
P_U02
P_U03
P_K02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-3, 4-5,
10-15

P_W02

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 4-5, 6-11

P_W03

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-15

P_W04

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 4-5, 6

Umiejętności:
P_U01

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw.1-15

P_U02

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw.4-5, 10-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 7-9, 10,11

P_K02

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 10-11

P_K03

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 11-15

P_K04

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 12-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena
niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie

Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów

/potrafi/jest gotów:

/potrafi/jest gotów:

/potrafi/jest gotów:

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia i
choroby, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych,
charakteryzuje modele
modyfikacji zachowań
zdrowotnych, jest
zapoznany z metodą
projektów, opisuje
teoretyczne podstawy i
zasady opracowywania
projektów
edukacyjnych.

ma pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę w zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań
chorób somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych,
charakteryzuje modele
modyfikacji zachowań
zdrowotnych, jest zapoznany z
metodą projektów, opisuje
teoretyczne podstawy i zasady
opracowywania projektów
edukacyjnych.

P_W01

nie posiada wiedzy w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
promocji zdrowia i
działań
psychologicznych,
nie zna modeli
modyfikacji
zachowań
zdrowotnych, nie zna
metody projektów.

posiada wiedzę w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
promocji zdrowia i
działań
psychologicznych,
charakteryzuje modele
modyfikacji zachowań
zdrowotnych, zna
metodę projektów i
zasady opracowywania
projektów
edukacyjnych.

P_W02

nie zna
podstawowych pojęć
w promocji i
profilaktyce, nie
posiada wiedzy w
zakresie ewaluacji
programów
edukacyjnych.

zna podstawowe
pojęcia w promocji i
profilaktyce, posiada
wiedzę w zakresie
ewaluacji programów
edukacyjnych.

nie ma podstawowej
wiedzy o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego

ma ogólną wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
regułach ich
funkcjonowania

P_W04

nie zna zasad
konstruowania
programów
profilaktycznych, nie
zna etapów
przygotowania planu
programu i cech
skutecznego
programu.

ma wiedzę o
uczestnikach
działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
zna zasady
konstruowania
programów
profilaktycznych, zna
etapy przygotowania
planu programu i cechy
skutecznego programu.

zna pojęcia promocji,
profilaktyki, prewencji,
posiada wiedzę w
zakresie ewaluacji
programów
edukacyjnych, opisuje
stosowane programy i
metody oddziaływania.
ma wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
regułach ich
funkcjonowania (służba
zdrowia, ośrodki
profilaktyki i interwencji
kryzysowej, system
edukacyjny i inne)
ma wiedzę o
uczestnikach działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
posługuje się ogólnymi
zasadami konstruowania
programów
profilaktycznych,
objaśnia etapy
przygotowania planu
programu, cechy
skutecznego programu.

P_U01

nie potrafi sporządzić
projektu programu
profilaktycznego i w
podstawowym
zakresie nie umie
przeprowadzić
wybranych ćwiczeń z
programu.

potrafi sporządzić
projekt programu
profilaktycznego i w
podstawowym zakresie
przeprowadzić
wybrane ćwiczenia z
programu.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi zaprojektować działania
usprawniające,
psychokorekcyjne, prewencyjne
i prozdrowotne oraz je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić, rozwija
umiejętność współpracy w
zespole w działaniach
kreatywnych.

P_U02

nie umie wykorzystać
podstawowej wiedzy
psychologicznej do

stosuje podstawową
wiedzę psychologiczną
do ewaluacji efektów

stosuje wiedzę
psychologiczną do
ewaluacji efektów

potrafi wykorzystywać wiedzę
psychologiczną do ewaluacji
efektów podjętych działań w

P_W03

ma pogłębioną wiedzę na temat
promocji, profilaktyki,
prewencji, posiada wiedzę w
zakresie ewaluacji programów
edukacyjnych, opisuje
stosowane programy i metody
oddziaływania.
ma bogatą wiedzę o
funkcjonowaniu wybranych
instytucji życia społecznego i
regułach ich funkcjonowania
(służba zdrowia, ośrodki
profilaktyki i interwencji
kryzysowej, system edukacyjny i
inne)
ma uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę o uczestnikach
działalności psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej, posługuje
się ogólnymi zasadami
konstruowania programów
modyfikacji zachowań
patogennych. objaśnia etapy
przygotowania planu programu,
cechy skutecznego programu.

ewaluacji efektów
podjętych działań, nie
umie poprawnie
dokonać wyboru
technik.

podjętych działań,
umie poprawnie
dokonać wyboru
technik
terapeutycznych.

podjętych działań w celu
rozwiązania problemów
praktycznych dokonuje
wyboru technik
terapeutycznych, potrafić
je prawidłowo
zastosować.

celu rozwiązania problemów
praktycznych dokonuje wyboru
technik terapeutycznych
adekwatnie do problemu,
potrafić je prawidłowo
zastosować i dokonać krytycznej
oceny efektów.
potrafi współdziałać i pracować
w grupie w realizacji
indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w
zakresie profilaktyki, jest
odpowiedzialny za
podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje
konsekwencje podejmowanych
działań współpracuje w zespole
projektowym, umie rozplanować
pracę indywidualną i w grupie,
projektuje programy i nadaje
opracowywanemu projektowi
właściwej formy pisemnej.

P_K01

nie umie w stopniu
wystarczającym
pracować w grupie,
nie angażuje się w
zakresie wspólnych
działań w zespole
projektowym, nie
współpracuje w
projektowaniu
programu i nie umie
nadać przedstawić
programu w formie
pisemnej.

umie w stopniu
wystarczającym
pracować w grupie, w
zakresie profilaktyki,
współpracuje w
zespole projektowym,
współpracuje w
projektowaniu
programu i umie nadać
mu formę pisemną.

potrafi pracować w
grupie w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań w
zakresie profilaktyki,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań,
współpracuje w zespole
projektowym, umie
rozplanować pracę
indywidualną i w grupie,
współpracuje w
projektowaniu programu
i umie opisać program

P_K02

nie postępuje zgodnie
z zasadami
realizowanymi w
praktyce
psychologicznej; nie
uczestniczy w
projektowaniu,
planowaniu działań
profilaktycznych.

postępuje zgodnie z
zasadami
realizowanymi w
praktyce
psychologicznej;
uczestniczy w
projektowaniu,
planowaniu działań
profilaktycznych.

przestrzega wartości i
działa zgodnie z
zdaniami realizowanymi
w praktyce
psychologicznej; ma
wrażliwość badawczą,
angażuje się w
projektowanie,
planowanie i
realizowanie działań
profilaktycznych.

utożsamia się z wartościami,
celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce
psychologicznej; ma rozwiniętą
wrażliwość badawczą, odznacza
się rzetelnością, rozwagą,
dojrzałością i zaangażowaniem
w projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań
profilaktycznych.

dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę
rozwoju osobistego.

dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę rozwoju
osobistego i dokształcania
się zawodowego,
demonstruje postawę
promującą zdrowie.

dokonuje systematycznej
samooceny własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania się
zawodowego, dba o
wszechstronny rozwój osobisty,
demonstruje postawę promującą
zdrowie.

P_K03

nie dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, nie
wykazuje potrzeby
rozwoju osobistego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

125/5

125/5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Gagne B., Wager W. (1992), Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa.

Chałas K., (2000), Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa.

Szymańska J., (2000), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPP-P, Warszawa.

Woynarowska B. Edukacja Zdrowotna, Warszawa 2008.

Łuszczyńska A.(2004), Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?, GWP, Gdańsk.

Ogińska-Bulik N.(2002), Modyfikacja zachowań typu A u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Literatura uzupełniająca:




Kitowska D. (red.), (2003), Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy, Piła.
Rau E., Ziętkiewicz E., (2000), Jak aktywizować uczniów, Wyd. GWP.
Ogińska-Bulik N.(2010), Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.

Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N., (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i
rodzinne, Difin, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:


opublikowane programy profilaktyczne o różnej tematyce (m.in.: nikotynizm, profilaktyka antyalkoholowa)

A04. Rozmowa i wywiad w psychologii klinicznej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

A.4. Rozmowa i wywiad w psychologii klinicznej
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

dr Paweł Majchrzak

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Podstawowe umiejętności psychologiczne: Komunikacja i integracja, Trening
interpersonalny; Psychologia kliniczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, case study, ćwiczenia pisemne, pytania /
zadania problemowe, symulacje, odgrywanie ról, demonstracja przypadku, zadania
problemowe, dyskusja, projekt.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01
P_W02

Definiuje pojęcia, identyfikuje i tłumaczy problemy pozwalające na zrozumienie
istoty technik diagnostycznych takich jak wywiad i rozmowa psychologiczna.
Zna czynniki, które wspomagają i utrudniają nawiązanie kontaktu diagnostycznego

K_W17
K_W19

P_W03
P_W04

P_U01

P_U02

P_U03
P_U04

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
P_K05

oraz sposoby sygnalizowania akceptacji, zainteresowania i zrozumienia niezależnie od
rodzaju zaburzeń psychicznych i zachowania.
Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki rozmów w różnych obszarach praktyki
psychologicznej, posiada wiedzę na temat wywiadu i ich rodzajów, zna kryteria
podziału.
Zna zasady i normy etyczne związane z pozyskiwaniem i stosowaniem informacji
diagnostycznych pozyskiwanych w wyniku wywiadu i rozmowy psychologicznej.
Umiejętności:
Potrafi wykorzystać wywiad i rozmowę psychologiczną w różnych kontekstach
praktycznych m.in. Z uwzględnieniem wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej, w
tym psychopatologii.
Potrafi dokonać opisu i analizy informacji uzyskanych w wyniku wywiadu i rozmowy
psychologicznej oraz ich przebiegu z uwzględnieniem (w przypadku rozmowy
psychologicznej) własnego rezonansu somatyczno – emocjonalnego w celu
postawienia hipotez diagnostycznych.
Umie sprawnie posługiwać się metodą wywiadu i technikami aktywnego słuchania, w
tym technikami reagowania werbalnego.
Potrafi wykorzystać elementy wywiadu, rozmowy psychologicznej i obserwacji w
działaniach związanych z pomocą psychologiczną.
Kompetencje społeczne:
Ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, dojrzałością i
zaangażowaniem podczas stosowania wywiadu i rozmowy psychologicznej.
Potrafi określić priorytety służące przeprowadzeniu efektywnego wywiadu i rozmowy
psychologicznej.
Przewiduje konsekwencje podejmowanych działań jest odpowiedzialny w procesie
pozyskiwania informacji drogą wywiadu i rozmowy.
Prezentuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na
problemy i zjawiska związane ze zdrowiem psychicznym.
Wykazuje się postawą ciekawości poznawczej oraz dążeniem do prawdy
w podejmowanych działaniach związanych z wywiadem i rozmową psychologiczną.

K_W22
K_W26

K_U02

K_U03

K_U05
K_U06

K_K04
K_K09
K_K11
K_K12
K_K13

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Wprowadzenie do problematyki rozmowy i wywiadu. Definicje wywiadu i rozmowy,
kryteria podziału, rodzaje wywiadu i rozmowy, typ danych. Rozmowa codzienna a
rozmowa psychologiczna. Zasady etyczne związane z prowadzeniem wywiadu i
rozmowy psychologicznej.

P_W01, P_W04,
P_K01

Ćw2

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu w relacji psycholog-pacjent/klient.
Czynniki, które wspomagają i utrudniają nawiązanie kontaktu diagnostycznego.
Sposoby sygnalizowania akceptacji, zainteresowania i zrozumienia. Parafraza i
odzwierciedlanie uczuć. Prośby o rozwinięcie tematu. Rola milczenia w rozmowie.
Ocena gotowości do udziału w relacji.

P_W01, P_W02,
P_U03, P_K01,
P_K02, P_K03

Ćw3

Umiejętności psychologiczne a rozmowa: podążanie za klientem, empatia; otwartość.
Asymetria ról w rozmowie psychologicznej. Kontakt rzeczywisty czy kontakt
pozorny. Przyczyny kontaktu pozornego. Sposoby rejestrowania rozmowy, zasady
transkrypcji.

P_W02, P_U02,
P_K02, P_K03

Ćw4

Ćwiczenia praktyczne w zakresie nawiązywania i podtrzymywania kontaktu.
Rozmowa w trójkach z podziałem na role: mówiący, słuchający i obserwator; analiza
przebiegu rozmowy ćwiczeniowej w zakresie cech formalnych omówionych na
zajęciach (kontakt, parafraza, odzwierciedlanie uczuć i in.).

P_U03, P_K02,

Ćw5

Technika prowadzenia wywiadu i rozmowy. Fazy rozmowy diagnostycznej. Rodzaje
pytań i ich konstrukcja. Pytania otwarte i zamknięte. Pytania sugerujące, pytania
wprost i nie wprost, pytania odroczone i ułatwiające zmianę tematu. Zasady
budowania ciągów pytań w zakresie poszczególnych tematów.

P_W01, P_U03,
P_K02

Ćw6

Ogólna strategia budowania całości wywiadu i rozmowy. Rozmowa psychologiczna a

P_W01, P_U03,

wiek rozmówcy - dziecko, nastolatek, dorosły, osoba starsza.

P_K05

Ćw7

Ćwiczenia praktyczne w zakresie budowania strategii wywiadu/rozmowy. Rozmowy
w trójkach z podziałem na role: mówiący, słuchający i obserwator; analiza przebiegu
rozmowy ćwiczeniowej w zakresie cech rozmowy/wywiadu omówionych na zajęciach
- m.in. identyfikacja typów pytań, ich funkcji i sekwencji.

P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw8

Reguły planowania tematyki wywiadu/rozmowy. Cel diagnozy. Postawienie hipotez
diagnostycznych. Szczegółowa tematyka wywiadu/rozmowy. Analiza i wyciąganie
wniosków z rozmowy/wywiadu: wieloznaczność danych, błędy percepcji i
wnioskowania, pozatreściowy kontekst wypowiedzi, formalne cechy wypowiedzi.

P_W01, P_U02,
P_K01, P_K05

Ćw9

Powiązanie metody wywiadu i rozmowy z metodą obserwacji.

P_W01, P_U04,
P_K05

Ćw10

Ćwiczenia praktyczne w zakresie formułowania i weryfikacji hipotez diagnostycznych
w oparciu o rozmowę/wywiad. Rozmowy w trójkach z podziałem na role: mówiący,
słuchający i obserwator; analiza przebiegu rozmowy ćwiczeniowej w zakresie
zaplanowania hipotez diagnostycznych w obszarze określonych problemów,
weryfikowanych następnie w rozmowie i wywiadzie.

P_U02, P_K01,
P_K05

Ć11

Wywiad i rozmowa w różnych kontekstach praktycznych. Przykłady wstępnych
rozmów i wywiadów z następującymi osobami, np. z osobą chorującą na psychozę
schizofreniczną, z osobą chorującą na depresję, z dzieckiem z trudnościami w uczeniu
się, z osobą zdrową na potrzeby wspierania rozwoju osobowości. Specyfika rozmów
w różnych obszarach praktyki psychologicznej.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U04, P_K02,
P_K03, P_K04,
P_K05

Ćw12

Rozmowa psychologiczna a pomoc psychologiczna i psychoterapia.

P_W01, P_U04,
P_K03, P_K04

Ćw13

Ćwiczenia praktyczne studentów w zakresie prowadzenia rozmowy/wywiadu z
pacjentem/klientem o różnym typie zaburzeń/problemów psychologicznych.
Symulacje rozmów w parach (z podziałem na role „psycholog” - „klient/pacjent”).

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04, P_K05

Ćw14 - 15

Analiza przebiegu rozmowy; informacje zwrotne doświadczeń w obu rolach;
informacje zwrotne od grupy; analiza specyficznych trudności w prowadzeniu
rozmowy/wywiadu w określonym obszarze praktyki psychologicznej. Podsumowanie

P_U01, P_U02,
P_K03,

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Wiedza:
P_W1

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.5,
Ćw.6, Ćw.8, Ćw.9,
Ćw.11, Ćw. 12

P_W2

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw. 11

P_W3

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe.

Ćw11, Ćw.13

P_W4

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe.

Ćw.1

Umiejętności:
P_U01

Zadanie indywidualne i zespołowe, obserwacja, pisemna interpretacja.
przeprowadzonego wywiadu z elementami rozmowy psychologicznej.

Ćw.11, Ćw.13,
Ćw.14, Ćw.15

P_U02

Zadanie indywidualne i zespołowe, obserwacja, pisemna interpretacja
przeprowadzonego wywiadu z elementami rozmowy psychologicznej.

Ćw.3, Ćw.7, Ćw.8,
Ćw.10, Ćw.13,
Ćw.14, Ćw.15

P_U03

Zadanie indywidualne i zespołowe, obserwacja.

Ćw.2, Ćw.4, Ćw.5,
Ćw.6

P_U04

Zadanie indywidualne i zespołowe, obserwacja.

Ćw.9, Ćw.11, Ćw.12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.7,
Ćw.8, Ćw.10, Ćw.13
Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4,
Ćw.5, Ćw.7, Ćw.11,
Ćw.13
Ćw2, Ćw3, Ćw11,
Ćw12, Ćw.13, Ćw.
14, Ćw.15
Ćw.11, Ćw.12,
Ćw.13
Ćw.6, Ćw.8, Ćw.9,
Ćw.10, Ćw.11,
Ćw.13

P_K03
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
P_K04

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_K05
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów
nie potrafi
zdefiniować pojęć,
identyfikować i
tłumaczyć problemy
pozwalające na
zrozumienie istoty
technik
diagnostycznych,
takich jak wywiad i
rozmowa
psychologiczna.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

w sposób ogólny
definiuje pojęcia,
identyfikuje i tłumaczy
problemy pozwalające
na zrozumienie istoty
technik
diagnostycznych takich
jak wywiad i rozmowa
psychologiczna.

w sposób poprawny
definiuje pojęcia,
identyfikuje i tłumaczy
problemy pozwalające na
zrozumienie istoty
technik diagnostycznych
takich jak wywiad i
rozmowa
psychologiczna.

w sposób szczegółowy i
definiuje pojęcia, identyfikuje i
tłumaczy problemy pozwalające
na zrozumienie istoty technik
diagnostycznych takich jak
wywiad i rozmowa
psychologiczna.

P_W02

brak mu podstawowej
wiedzy dotyczącej
czynników, które
wspomagają i
utrudniają nawiązanie
kontaktu
diagnostycznego.

ma podstawową wiedzę
dotyczącą czynników,
które wspomagają i
utrudniają nawiązanie
kontaktu
diagnostycznego.

P_W03

nie ma wiedzy na
temat specyfiki
rozmów w różnych
obszarach praktyki
psychologicznej.

ma wiedzę na temat
specyfiki rozmów w
różnych obszarach
praktyki
psychologicznej.

P_W04

nie zna zasad i norm
etycznych
związanych z
pozyskiwaniem
informacji
diagnostycznych w
wyniku wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

zna zasady i normy
etyczne związane z
pozyskiwaniem
informacji
diagnostycznych w
wyniku wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

ma podstawową wiedzę
dotyczącą czynników,
które wspomagają i
utrudniają nawiązanie
kontaktu
diagnostycznego oraz
sposoby sygnalizowania
akceptacji,
zainteresowania i
zrozumienia.
ma wiedzę na temat
specyfiki rozmów w
różnych obszarach
praktyki
psychologicznej, posiada
wiedzę na temat
wywiadu i ich rodzajów,
zna kryteria podziału.
zna zasady i normy
etyczne związane z
pozyskiwaniem i
stosowaniem informacji
diagnostycznych
pozyskiwanych w
wyniku wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

ma podstawową wiedzę
dotyczącą czynników, które
wspomagają i utrudniają
nawiązanie kontaktu
diagnostycznego oraz sposoby
sygnalizowania akceptacji,
zainteresowania i zrozumienia
niezależnie od rodzaju zaburzeń
psychicznych i zachowania.
ma pogłębioną wiedzę na temat
specyfiki rozmów w różnych
obszarach praktyki
psychologicznej, posiada wiedzę
na temat wywiadu i ich
rodzajów, zna kryteria podziału.

zna biegle zasady i normy
etyczne związane z
pozyskiwaniem i stosowaniem
informacji diagnostycznych
pozyskiwanych w wyniku
wywiadu i rozmowy
psychologicznej.

P_U01

nie potrafi
wykorzystać
wywiadu i rozmowy
psychologicznej w
różnych kontekstach
praktycznych.

potrafi wykorzystać
wywiad i rozmowę
psychologiczną w
różnych kontekstach
praktycznych.

potrafi wykorzystać
wywiad i rozmowę
psychologiczną w
różnych kontekstach
praktycznych m.in. z
uwzględnieniem wiedzy
dotyczącej psychologii
klinicznej.

P_U02

nie potrafi dokonać
opisu i analizy
informacji
uzyskanych w
wyniku wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

potrafi dokonać opisu i
analizy informacji
uzyskanych w wyniku
wywiadu i rozmowy
psychologicznej.

potrafi dokonać opisu i
analizy informacji
uzyskanych w wyniku
wywiadu i rozmowy
psychologicznej oraz ich
przebiegu.

P_U03

nie umie posługiwać
się metodą wywiadu i
technikami aktywnego
słuchania.

umie posługiwać się
metodą wywiadu i
technikami aktywnego
słuchania.

P_U04

P_K01

P_K02

P_K03

nie potrafi
wykorzystać
elementów wywiadu
w działaniach
związanych z pomocą
psychologiczną.
bnrak mu
wrażliwości
badawczej, nie
odznacza się
rzetelnością, podczas
stosowania wywiadu
i rozmowy
psychologicznej.
nie potrafi ogólnie
określić priorytetów
służących
przeprowadzeniu
efektywnego wywiadu
i rozmowy
psychologicznej.
nie przewiduje
ogólnych
konsekwencji
podejmowanych
działań w ramach
wywiadu i rozmowy
psychologicznej.
brak mu postawy
akceoptacji i
przestrzegania praw
człowieka

potrafi wykorzystać
elementy wywiadu w
działaniach związanych
z pomocą
psychologiczną.

umie posługiwać się
metodą wywiadu i
technikami aktywnego
słuchania, w tym
technikami reagowania
werbalnego.
potrafi wykorzystać
elementy wywiadu i
rozmowy psychologicznej
i obserwacji w działaniach
związanych z pomocą
psychologiczną.

potrafi wykorzystać wywiad i
rozmowę psychologiczną w
różnych kontekstach
praktycznych m.in. z
uwzględnieniem wiedzy
dotyczącej psychologii
klinicznej, w tym
psychopatologii.
potrafi dokonać opisu i analizy
informacji uzyskanych w wyniku
wywiadu i rozmowy
psychologicznej oraz ich
przebiegu z uwzględnieniem (w
przypadku rozmowy
psychologicznej) własnego
rezonansu somatyczno –
emocjonalnego w celu
postawienia hipotez
diagnostycznych.
umie sprawnie posługiwać się
metodą wywiadu i technikami
aktywnego słuchania, w tym
technikami reagowania
werbalnego.
potrafi wykorzystać elementy
wywiadu, rozmowy
psychologicznej i obserwacji w
działaniach związanych z pomocą
psychologiczną.

ma wrażliwość
badawczą, odznacza się
rzetelnością, podczas
stosowania wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

ma wrażliwość
badawczą, odznacza się
rzetelnością, dojrzałością
i zaangażowaniem
podczas stosowania
wywiadu i rozmowy
psychologicznej.

ma rozwiniętą wrażliwość
badawczą, odznacza się
rzetelnością, dojrzałością i
zaangażowaniem podczas
stosowania wywiadu i rozmowy
psychologicznej.

potrafi ogólnie określić
priorytety służące
przeprowadzeniu
efektywnego wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

potrafi określić priorytety
służące przeprowadzeniu
efektywnego wywiadu i
rozmowy
psychologicznej.

potrafi szczegółowo określić
priorytety służące
przeprowadzeniu efektywnego
wywiadu i rozmowy
psychologicznej.

przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań
jest odpowiedzialny w
procesie pozyskiwania
informacji drogą
wywiadu i rozmowy.
prezentuje postawę
akceptacji i
przestrzegania praw
człowieka oraz
wrażliwości na problemy
i zjawiska związane ze
zdrowiem psychicznym.

przewiduje szczegółowo
konsekwencje podejmowanych
działań, traktuje priorytetowo
kwestię własnej
odpowiedzialności w procesie
pozyskiwania informacji drogą
wywiadu i rozmowy.

przewiduje ogólne
konsekwencje
podejmowanych
działań w ramach
wywiadu i rozmowy
psychologicznej.
prezentuje postawę
akceptacji i
przestrzegania praw
człowieka.

postawa akceptacji i
przestrzegania praw człowieka
oraz wrażliwości na problemy i
zjawiska związane ze zdrowiem
psychicznym stanowi priorytet w
podejmowanych działaniach.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Rodzaj aktywności/
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.
Egzamin/zaliczenie

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

45

20

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz, K. (2005), (red.), Wywiad psychologiczny.,T.1. Wywiad jako postępowanie
badawcze, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz, K. (2005), (red.), Wywiad psychologiczny. T.2. Wywiad jako spotkanie z
człowiekiem, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz, K. (2005), (red.), Wywiad psychologiczny, T.3. Wywiad w różnych kontekstach
praktycznych, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Suchańska A., (2011), Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Egan G., (2002), Kompetentne pomaganie, Wyd. Zysk i S – ka, Poznań.
Gerstman S., (1976), Rozmowa i wywiad w psychologii, Wyd. PWN, Warszawa.
Gordon T., (1999), Pacjent jako partner, Wyd. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Kowalik S., (2000), Obserwacja, wywiad i rozmowa psychologiczne, [w:] Strelau, J. (red.), Psychologia. Podręcznik
akademicki, T. 1, Wyd. GWP, Gdańsk, s. 437-448.

Sztander W., (1999), Rozmowy, które pomagają, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:

A05. Psychoonkologia– teoria i praktyka kliniczna
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
A5. Psychoonkologia – teoria i praktyka kliniczna

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rok / Semestr:

Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. Z. Juczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; planowanie badań
diagnostycznych i ich interpretacja; studia przypadków; zadania praktyczne do wykonania.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada podstawową wiedzę na temat chorób nowotworowych: podział nowotworów,
przebieg procesu nowotworzenia, przyczyny agresywności, naciekanie, rozsiew komórek.

K_W01; K_W02

P_W02

Zna etapy i fazy rozwoju choroby, mechanizmy powstawania nowotworu, metody leczenia,
różnice między leczeniem konwencjonalnym a alternatywnym.

K_W01; K_W02

P_W03

Potrafi omówić czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki; posiada wiedzę na temat
psychologicznych uwarunkowań chorób nowotworowych i zachowań typu C i D.

K_W01; K_W02

P_W04

Potrafi wyjaśnić wpływ choroby na stan psychiczny, opisać zmiany w jakości życia związanej
ze zdrowiem.

K_W01; K_W02

P_W05

Zna podstawowe zasady
samopomocowych.

K_W01; K_W02

P_W06

Zna zasady informowania chorego o chorobie nieuleczalnej, prowadzenia poradnictwa i
interwencji oraz terapii psychologicznej.

leczenia

stacjonarnego,

hospicyjnego,

działalność

grup

K_W01; K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi diagnozować problemy emocjonalne chorych, strategie radzenia sobie z chorobą.

K_U06

P_U02

Potrafi w sposób poprawny przekazać choremu informacje o chorobie.

K_U06

P_U03

Potrafi pomóc choremu w wyrażaniu uczuć oraz udzielić wsparcia informacyjnego i
emocjonalnego choremu i członkom rodziny.

K_U06

P_U04

Potrafi zaproponować i przeprowadzić u chorych onkologicznie wybrane formy terapii
psychologicznej.

K_U06

P_U05

Potrafi zdiagnozować objawy potraumatycznego stresu i wzrostu oraz zaproponować techniki
odreagowania stresującego zdarzenia.

K_U06

P_U06

Potrafi współpracować z personelem medycznym w niesieniu pomocy choremu.

K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Podejmuje interwencje w sposób odpowiedzialny przewidując możliwe konsekwencje swoich
działań, potrafi zapobiegać problemom emocjonalnym w chorobie nowotworowej.

K_K11

P_K02

Potrafi zaproponować i zorganizować różne działania pomocowe, w tym przeciwdziałać
wypaleniu zawodowemu personelu medycznego.

K_K14

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Zajęcia specjalizacyjne:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Moje przekonania na temat chorób nowotworowych – ocena własnych przekonań. Choroby
nowotworowe, jako problem medyczny: epidemiologia, etiologia, patogeneza, najczęstsze
rodzaje nowotworów.

P_W01; P_W02

Ćw.2

Rozpoznawanie i leczenie nowotworów, metody konwencjonalne i alternatywne.

P_W01; P_W02

Ćw.3

Zapobieganie, czynniki ryzyka powstania, uwarunkowania psychologiczne, koncepcje
zachowań typu C i D.

P_W03

Ćw.4

Wpływ diagnozy i leczenia na stan chorego, psychologiczne aspekty leczenia, jakość życia.

P_W04

Ćw.5

Sposoby radzenia sobie z chorobą, narzędzia pomiaru przystosowania i jakości życia –
zastosowanie i interpretacja.

P_U01; K_U06
K_U19

Ćw.6

Problemy emocjonalne chorych onkologicznie, depresja; niepokój; zaprzeczanie; złość.

P_U01; K_U06
K_U19

Ćw.7

Wpływ czynników psychologicznych na przebieg i rokowanie choroby, udzielanie wsparcia.

P_U01; K_U06

Ćw.8

Przeżycia emocjonalne członków rodziny chorego, zmiany w zachowaniu dzieci, śmierć i
żałoba.

K_U06; K_K11

Ćw.9

Problem informowania pacjenta i rodziny o nieuleczalnej chorobie, kulturowe uwarunkowania
informowania, jak rozmawiać, jak słuchać o raku – wskazania dla rodziny i przyjaciół
chorego.

K_W01; K_W02
K_U06; K_K11

Ćw.10

Poradnictwo chorych onkologicznie i interwencje psychologiczne.

Ćw.11

Terapia psychologiczna chorego onkologicznie.

K_W01; K_W02
K_U06; K_U19
K_K11; K_K14
K_W01; K_W02;
K_U06; K_K11

Ćw.12

Pacjent terminalny i umierający; Studium przypadku – materiał własny lub podany;
Analiza strategii zaradczych – opracowanie programu pomocy psychologicznej.

K_W01; K_W02
K_U06; K_K14

Ćw.13

Stres potraumatyczny i potraumatyczny wzrost, diagnoza i uwarunkowania.

K_U06; K_K11

Ćw.14

Grupy samopomocowe i opieka hospicyjna.

K_W01; K_W02
K_K11; K_K14

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

Zadanie do wykonania:
Przygotować recenzję artykułu/książki z zakresu psychoonkologii.
Kryteria oceny:
1. Pełna notka bibliograficzna
2. Cel badań i hipotezy
3. Najważniejsze wyniki badań
4. Własna ocena krytyczna
5. Poprawny język i forma tekstu

K_W01-K_W06

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 1-2; Ćw. 15;

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 1-2; Ćw. 15;

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 3-4;

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 4-5;

P_W05

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 2; Ćw.12;
Ćw. 14;

P_W06

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Ćw. 10-11;

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5-14

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5-14

P_U03

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5-14

P_U04

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5-14

P_U05

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5-14

P_U06

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5-14

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 5-14

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 5-14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów
nie posiada
podstawowej wiedzy
na temat chorób
nowotworowych:
podział nowotworów,

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

posiada duże braki w
zakresie podstawowej
wiedzy na temat
chorób
nowotworowych:

posiada podstawową
wiedzę na temat chorób
nowotworowych: podział
nowotworów, przebieg
procesu nowotworzenia,

posiada podstawową wiedzę na
temat chorób nowotworowych:
podział nowotworów, przebieg
procesu nowotworzenia,
przyczyny agresywności,

przebieg procesu
nowotworzenia,
przyczyny
agresywności,
naciekanie, rozsiew
komórek.

P_W02

P_W03

P_W04

P_W05

P_W06

P_U01

nie zna etapów i faz
rozwoju choroby,
mechanizmy
powstawania
nowotworu, metody
leczenia, różnice
między leczeniem
konwencjonalnym a
alternatywnym.
nie potrafi omówić
czynników ryzyka,
znaczenie
profilaktyki; posiada
wiedzę na temat
psychologicznych
uwarunkowań chorób
nowotworowych i
zachowań typu C i D.
nie potrafi wyjaśnić
wpływu choroby na
stan psychiczny,
opisać zmian w
jakości życia
związanej ze
zdrowiem.
nie zna
podstawowych zasad
leczenia
stacjonarnego,
hospicyjnego,
działalności grup
samopomocowych.
nie zna zasad
informowania
chorego o chorobie
nieuleczalnej,
prowadzenia
poradnictwa i
interwencji oraz
terapii
psychologicznej.
nie potrafi
diagnozować
problemów
emocjonalnych
chorych, strategi
radzenia sobie z
chorobą.

P_U02

nie potrafi w sposób
poprawny przekazać
choremu informacje o
chorobie.

P_U03

nie potrafi pomóc
choremu w

podział nowotworów,
przebieg procesu
nowotworzenia,
przyczyny
agresywności,
naciekanie, rozsiew
komórek.
słabo zna etapy i fazy
rozwoju choroby,
mechanizmy
powstawania
nowotworu, metody
leczenia, różnice
między leczeniem
konwencjonalnym a
alternatywnym.
potrafi mało dokładnie
omówić czynniki
ryzyka, znaczenie
profilaktyki; posiada
wiedzę na temat
psychologicznych
uwarunkowań chorób
nowotworowych i
zachowań typu C i D.
potrafi niezbhyt
precyzyjnie wyjaśnić
wpływ choroby na stan
psychiczny, opisać
zmiany w jakości życia
związanej ze
zdrowiem.

przyczyny agresywności,
naciekanie, rozsiew
komórek – w
ogranuiczonym stopniu.

naciekanie, rozsiew komórek.

zna etapy i fazy rozwoju
choroby, mechanizmy
powstawania
nowotworu, metody
leczenia, różnice między
leczeniem
konwencjonalnym a
alternatywnym.

dobrze zna etapy i fazy rozwoju
choroby, mechanizmy
powstawania nowotworu,
metody leczenia, różnice między
leczeniem konwencjonalnym a
alternatywnym.

potrafi omówić czynniki
ryzyka, znaczenie
profilaktyki; posiada
wiedzę na temat
psychologicznych
uwarunkowań chorób
nowotworowych i
zachowań typu C i D.

potrafi dokładnie omówić
czynniki ryzyka, znaczenie
profilaktyki; posiada wiedzę na
temat psychologicznych
uwarunkowań chorób
nowotworowych i zachowań
typu C i D.

potrafi wyjaśnić wpływ
choroby na stan
psychiczny, opisać
zmiany w jakości życia
związanej ze zdrowiem.

potrafi poprawnie i zrozumiale
wyjaśnić wpływ choroby na stan
psychiczny, opisać zmiany w
jakości życia związanej ze
zdrowiem.

zna ogólnie
podstawowe zasady
leczenia stacjonarnego,
hospicyjnego,
działalność grup
samopomocowych.

zna podstawowe zasady
leczenia stacjonarnego,
hospicyjnego,
działalność grup
samopomocowych.

zna dobrze podstawowe zasady
leczenia stacjonarnego,
hospicyjnego, działalność grup
samopomocowych.

zna ogólnie zasady
informowania chorego
o chorobie
nieuleczalnej,
prowadzenia
poradnictwa i
interwencji oraz terapii
psychologicznej.

zna zasady informowania
chorego o chorobie
nieuleczalnej,
prowadzenia
poradnictwa i interwencji
oraz terapii
psychologicznej.

zna dobrze zasady informowania
chorego o chorobie
nieuleczalnej, prowadzenia
poradnictwa i interwencji oraz
terapii psychologicznej.

potrafi pobieżnie
diagnozować problemy
emocjonalne chorych,
strategie radzenia sobie
z chorobą.

potrafi diagnozować
problemy emocjonalne
chorych, strategie
radzenia sobie z chorobą.

potrafi szczegółowo
diagnozować problemy
emocjonalne chorych, strategie
radzenia sobie z chorobą.

potrafi przekazać
choremu podstawowe
informacje o chorobie.

potrafi w sposób poprawny
przekazać choremu informacje o
chorobie.

potrafi pomagać
choremu w wyrażaniu

potrafi pomóc choremu w
wyrażaniu uczuć oraz udzielić

potrafi w sposób
budzący pewne
zastrzeżenia przekazać
choremu informacje o
chorobie.
potrafi w mało
efektywny sposób

wyrażaniu uczuć oraz
udzielić wsparcia
informacyjnego i
emocjonalnego
choremu i członkom
rodziny.

pomagać choremu w
wyrażaniu uczuć oraz
udzielić wsparcia
informacyjnego i
emocjonalnego
choremu i członkom
rodziny.

uczuć oraz udzielić
wsparcia informacyjnego
i emocjonalnego
choremu i członkom
rodziny.

wsparcia informacyjnego i
emocjonalnego choremu i
członkom rodziny.

potrafi zaproponować
chorym onkologicznie
wybrane formy terapii
psychologicznej.

potrafi zaproponować i
przeprowadzić pewne
formy terapii
psychologicznej.

potrafi zaproponować i
przeprowadzić u chorych
onkologicznie wybrane formy
terapii psychologicznej.

potrafi zdiagnozować
objawy
potraumatycznego
stresu i wzrostu lecz
nie potrafi
zaproponować techniki
odreagowania
stresującego zdarzenia.

potrafi zdiagnozować
objawy
potraumatycznego stresu
i wzrostu oraz
zaproponować techniki
odreagowania
stresującego zdarzenia.

potrafi poprawnie zdiagnozować
objawy potraumatycznego stresu
i wzrostu oraz zaproponować
techniki odreagowania
stresującego zdarzenia.

P_U06

nie potrafi
współpracować z
personelem
medycznym w
niesieniu pomocy
choremu.

potrafi słabo
współpracować z
personelem
medycznym w
niesieniu pomocy
choremu.

potrafi współpracować z
personelem medycznym
w niesieniu pomocy
choremu.

potrafi efektywnie
współpracować z personelem
medycznym w niesieniu pomocy
choremu.

P_K01

nie potrafi podjąć
interwencji w sposób
odpowiedzialny
przewidując możliwe
konsekwencje
swoich działań,
potrafi zapobiegać
problemom
emocjonalnym w
chorobie
nowotworowej.

podejmuje interwencje
w sposób mało
odpowiedzialny nie
przewidując
możliwych
konsekwencji swoich
działań.

podejmuje interwencje w
sposób odpowiedzialny
przewidując możliwe
konsekwencje swoich
działań, potrafi
zapobiegać problemom
emocjonalnym w
chorobie nowotworowej.

podejmuje skuteczne
interwencje w sposób
odpowiedzialny przewidując
możliwe konsekwencje swoich
działań, potrafi właściwie
zapobiegać problemom
emocjonalnym w chorobie
nowotworowej.

P_K02

nie potrafi
zaproponować i
zorganizować
działań
pomocowych, w tym
przeciwdziałać
wypaleniu
zawodowemu
personelu
medycznego.

potrafi zaproponować i
zorganizować bardzo
ograniczone działania
pomocowe, w tym
przeciwdziałać
wypaleniu
zawodowemu
personelu medycznego.

potrafi zaproponować i
zorganizować wybrane
działania pomocowe, w
tym przeciwdziałać
wypaleniu zawodowemu
personelu medycznego.

potrafi zaproponować i
zorganizować różne działania
pomocowe, w tym
przeciwdziałać wypaleniu
zawodowemu personelu
medycznego.

P_U04

P_U05

Efekty
kształcenia
P_W01;
P_W02
P_W03;
P_W04
P_W05;
P_W06

nie potrafi
zaproponować i
przeprowadzić u
chorych
onkologicznie
wybrane formy
terapii
psychologicznej.
nie potrafi
zdiagnozować
objawów
potraumatycznego
stresu i wzrostu oraz
zaproponować
techniki
odreagowania
stresującego
zdarzenia.

Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna, 1 pkt –
odpowiedź niepełna, 0 pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)

15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28 i pow.

Ocena 1.

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3

4

5

4

5

a. Ocena wykonania zadania praktycznego (0-5 pkt)
P_U01;
P_U02
P_U03;
P_U04
P_U05;
P_U06
P_K01;
P_K02

0

1

2

b. Ocena udziału w dyskusji (0-5 pkt)
0
1
2
3
c. Ocena recenzji wg podanych kryteriów (1 punkt za każde kryterium)
0
1
2
3

4

5

Suma a+b+c

0-1

2-4

5-7

8-10

11-13

14-15

Ocena 2.

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ocena ogólna: średnia oceny wyniku sprawdzianu pisemnego oraz oceny wykonania zadania praktycznego,
udziału w dyskusji i napisanej recenzji.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

30

30

Przygotowanie projektu/programu
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

de Walden-Gałuszko K. (red.), Psychonkologia. Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2000.
Literatura uzupełniająca:

Buckman R. (2000). Jak zwalczać raka. Profilaktyka, objawy, leczenie. Warszawa: Diogenes.

Guy de The (1991). Życie a nowotwory. Warszawa: PIW.

Juczyński Z. (2007). Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie. W: G. Chojnacka-Szawłowska, B. PastwaWojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka (s. 29-30). Kraków: Oficyna
Wydawnicza „Impuls”.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2012). In spite of adversity – Posttraumatic growth in the aftermath of experienced
negative life events. W: J. Binnenbesel, Z. Formella, P. Krakowiak, Z. Domżał (eds), Experiencing a suffering. Vol. 1 (p.

300-320). Roma – Łódź: Editrice LAS & WSEZiNS.

Lambley P. (1995). Psychologia raka. jak zapobiegać, jak przeżyć. Warszawa: Książka i Wiedza.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 7, 4, 129-142.

Walden-Gałuszko de K., Majkowicz M. (red.) (1994). Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: WUG.
Inne materiały dydaktyczne:


do dyspozycji wybrane narzędzia pomiaru

A06. Psychologiczne problemy niepełnosprawności
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
A6. Psychologiczne problemy niepełnosprawności

Kod przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr D Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; studia przypadków.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę obejmującą zagadnienia związane z pojęciem zdrowia i niepełnosprawności,
przystosowania i nieprzystosowania, rozwoju harmonijnego i dysharmonijnego.

K_W10

P_W02

Posiada wiedzę dotycząca pojęcia niepełnosprawności i jej różnych form.

K_W02

P_W03

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zastosowania psychologii w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

K_W19

P_W04

Ma wiedzę dotyczącą możliwości stosowania działań profilaktycznych
psychoedukacyjnych niezbędnych w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

i

P_W05

Ma znajomość sposobów organizacji i funkcjonowania instytucji wspierających rehabilitację
osób niepełnosprawnych.

K_W21
K_W08

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dokonać obserwacji i diagnozy zaburzeń o charakterze niepełnosprawności.

K_U04

P_U02

Ma umiejętność zaplanowania działań terapeutycznych obejmujących osoby z
niepełnosprawnością.

K_U07

P_U03

Potrafi przygotować i wdrożyć program współpracy z otoczeniem społecznym osoby
niepełnosprawnej.

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi wpływać na kształtowanie postaw akceptacji wobec osób niepełnosprawnych.

K_K12

P_K02

Potrafi współpracować dla dobra klienta z osobami trzecimi.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowyc
h efektów
kształcenia
P_W01, P_W02,
P_U01

Ćw.1

Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych; wyznaczniki funkcjonowania.

Ćw. 2

Konsekwencje niepełnosprawności, chorób przewlekłych, starości.

P_W01, P_W02

Ćw.3

Psychospołeczne problemy niepełnosprawności dzieci i młodzieży.

P_W02, P_U03

Ćw.4

Psychospołeczne problemy niepełnosprawności osób dorosłych.

P_W02, P_U03

Ćw.5

Niepełnosprawność wrodzona vs niepełnosprawność nabyta.

Ćw.6

Niepełnosprawność intelektualna vs niepełnosprawność fizyczna.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U03
P_W01, P_W02,
P_U01, P_U03

Ćw.7

Problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej.

P_W03, P_W05,
P_K01, P_K02

Ćw.8

Psychologiczne problemy integracji w procesie edukacji i życiu codziennym.

Ćw.9

Związki intymne i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Ćw.10

Metody terapii zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Ćw.11

Realizacja potrzeb psychicznych osób niepełnosprawnych na przestrzeni życia.

Ćw.12

Metody wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologicznej.

Ćw.13

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osób wspierających niepełnosprawnych.

P_W03, P_W04,
P_K02
P_W03, P_U03,
P_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
P_W04, P_W05,
P_U02, P_K02
P_W04, P_W05,
P_U01, P_U02
P_W03, P_U02,
P_K02

Ćw.14

Perspektywy rozwoju psychologii rehabilitacji; dylematy teoretyczne; utrudnienia i szanse.

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

P_W01
P_W01, P_W03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 1-2, 4-6,
10, 14-15

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 1-6

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 7-9, 13, 15

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 8, 11, 12

P_W05

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 7, 11, 12
Umiejętności:

P_U01

Ocena wykonania zadania.

Ćw. 1, 5, 6, 10,
12

P_U02

Ocena wykonania zadania.

Ćw. 10, 11, 13

P_U03

Ocena wykonania zadania.

Ćw. 3-6, 10

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 7, 9, 10,

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 7, 8, 11,
13

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo
dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie posiada wiedzy
dotyczącej zagadnień
związanych z pojęciem
zdrowia i
niepełnosprawności.

posiada elementarną
wiedzę dotyczącą
niepełnosprawności,
harmonijnego i
dysharmonijnego rozwoju.

posiada rozbudowaną
wiedzę dotyczącą
niepełnosprawności,
harmonijnego i
dysharmonijnego
rozwoju.

posiada wybitną
wiedzą dotyczącą
niepełnosprawności,
harmonijnego i
dysharmonijnego
rozwoju.

P_W02

nie posiada wiedzy
dotyczącej
niepełnosprawności i jej
form.

posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
niepełnosprawności i jej
form.

posiada rozbudowaną
wiedze dotyczącą
niepełnosprawności i jej
form.

posiada wybitną
wiedzę związaną z
pojęciem
niepełnosprawności i
jej form.

P_W03

nie posiada wiedzy
dotyczącej zastosowania
psychologii w
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
zastosowania psychologii w
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

posiada znaczącą wiedzę
dotyczącą zastosowania
psychologii w
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

posiada wybitną
wiedzę dotyczącą
zastosowania
psychologii w
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

P_W04

brak mu wiedzy
dotyczącej możliwości
stosowania działań
profilaktycznych i
psychoedukacyjnych
niezbędnych w procesie
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
możliwości stosowania
działań profilaktycznych i
psychoedukacyjnych
niezbędnych w procesie
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

posiada rozbudowaną
wiedzę dotyczącą
możliwości stosowania
działań profilaktycznych
i psychoedukacyjnych
niezbędnych w procesie
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

posiada wybitną
wiedzę dotyczącą
możliwości
stosowania działań
profilaktycznych i
psychoedukacyjnych
niezbędnych w
procesie rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych.

P_W05

brak mu znajomości
sposobów organizacji i
funkcjonowania instytucji
wspierających
rehabilitację osób

posiada podstawową
znajomość sposobów
organizacji i
funkcjonowania instytucji
wspierających rehabilitację

posiada rozbudowaną
wiedzę dotyczącą
znajomości sposobów
organizacji i
funkcjonowania

posiada wybitną
wiedzę dotyczącą
znajomości
sposobów
organizacji i

niepełnosprawnych.

osób niepełnosprawnych.

instytucji wspierających
rehabilitację osób
niepełnosprawnych.

nie potrafi dokonywać
obserwacji i diagnozy
zaburzeń o charakterze
niepełnosprawności.

potrafi dokonywać
obserwacji i diagnozy
zaburzeń o charakterze
niepełnosprawności w
sposób podstawowy.

potrafi dokonywać
obserwacji i diagnozy
zaburzeń o charakterze
niepełnosprawności w
sposób zaawansowany.

potrafi dokonywać
obserwacji i
diagnozy zaburzeń o
charakterze
niepełnosprawności
w sposób wybitny.

P_U02

nie umie zaplanować
działań terapeutycznych
dla osób z
niepełnosprawnościami.

potrafi zaplanować
działania terapeutyczne dla
osób z
niepełnosprawnościami w
sposób podstawowy.

potrafi zaplanować
działania terapeutyczne
dla osób z
niepełnosprawnościami
w sposób
zaawansowany.

potrafi zaplanować
działania
terapeutyczne dla
osób z
niepełnosprawnościa
mi w sposób
wybitny.

P_K01

nie umie wpływać na
kształtowanie postaw
akceptacji wobec osób
niepełnosprawnych.

umie wpływać na
kształtowanie postaw
akceptacji wobec osób
niepełnosprawnych w
sposób podstawowy.

umie wpływać na
kształtowanie postaw
wobec osób
niepełnosprawnych w
sposób zaawansowany.

umie wpływać na
kształtowanie postaw
wobec osób
niepełnosprawnych
w sposób wybitny.

P_K02

nie umie pracować dla
dobra klienta z osobami
trzecimi.

potrafi pracować dla dobra
klienta z osobami trzecimi
w sposób podstawowy.

potrafi pracować dla
dobra klienta z osobami
trzecimi w sposób
zaawansowany.

potrafi pracować dla
dobra klienta z
osobami trzecimi w
sposób wybitny.

P_U01

funkcjonowania
instytucji
wspierających
rehabilitację osób
niepełnosprawnych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia
badań

20 /1

30/1

Konsultacje

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Aouil B., Kościelska M. (2004) (red.), Człowiek niepełnosprawny - Rodzina i praca. Bydgoszcz: WU AB

Gałkowski T., Pisula E., (2010), Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Akademickie i

Profesjonalne
Kubacka-Jasiecka D., Mudyn K. (2003) (red.), Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości.
Toruń: Wyd. A. Marszałek

Obuchowska I. (2005) (red.)., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP
Literatura uzupełniająca:

Gerc K. (2008), Niepełnosprawność powodem wykluczenia. W: Duda M., Gulla B. (red.), Przeciwko wykluczeniu
społecznemu (s. 123-140). Kraków: Wyd. Naukowe PAT

Grochmal-Bach B. (2001), Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls

Heaton-Albronda J. (2003), Rozwijanie umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: GWP

Klimkowski M., Herzyk A. (1994), Neurologia kliniczna, Wybrane zagadnienia. Lublin: Wyd. UMCS

Maciarz A. (1999)(red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls

Meder J. (1995), Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Warszawa: Scholar

Ossowski R. (1999), Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo: WSP

Pisula E. (2005), Małe dziecko z autyzmem. Warszawa: PWN

Prigatano G. (2009), Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: PWN

Rzedzicka K., Kobylańska A. (2003), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls
Inne materiały dydaktyczne:


A07. Modyfikacja zachowań patogennych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
A7. Modyfikacja zachowań patogennych

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr Jolanta Chanduszko-Salska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

45

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium, case study, zadania problemowe w małych grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań
psychologicznych. Charakteryzuje modele modyfikacji zachowań zdrowotnych, opisuje
wybrane modele motywacyjne, modele wyjaśniające rozpoczęcie zachowania oraz modele
wielofazowe. Objaśnia specyfikę zachowań zdrowotnych i ich zmiany w różnych okresach
życia.
Charakteryzuje zasady modyfikacji zachowań Typu A u osób dorosłych oraz u dzieci i
młodzieży. Opisuje stosowane programy i metody oddziaływania. Tłumaczy zagadnienia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W19

K_W21

związane z modyfikacją sposobów zachowań i cech charakterystycznych dla osobowości
typu D u dorosłych. Opisuje kierunki i metody oddziaływań.

P_W03

P_W04

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, Posługuje się ogólnymi zasadami
konstruowania programów modyfikacji zachowań patogennych. Objaśnia etapy
przygotowania planu programu, cechy skutecznego programu, standardy jakości
przeprowadzania programu, wymagania i zasady dotyczące programów własnych
opracowywanych przez uczestników zajęć.
Zna możliwości i ogólne zasady rozwoju zawodowego w dziedzinie psychologii; ma
pogłębioną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju oraz uruchamiania
zasobów ekspresji i kreatywności własnej, potrafi przeprowadzić program modyfikacji
własnego zachowania.

K_W19 K_W22

K_W19 K_W27

Umiejętności:
P_U01

P_U02

P_U03

P_K01

P_K02

P_K03

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić, wykazuje się kreatywnością
w tworzeniu programów modyfikacji zorientowanych na różne zachowania patogenne,
potrafi zaprezentować różne formy ćwiczeń z opracowanych programów.
Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w
celu rozwiązania problemów praktycznychdokonuje wyboru technik terapeutycznych
adekwatnie do problemu, potrafić je prawidłowo zastosować i dokonać krytycznej oceny
efektów.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową.
Kompetencje społeczne:
Potrafi współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii, jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań.
Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej;
ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych.
Dokonuje systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego, dba o wszechstronny
rozwój osobisty, demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczna, stale
doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej przestrzega zasad etyki zawodowej,
właściwie rozstrzyga dylematy związane z działalnością terapeutyczną.

K_U08
K_U07

K_U10

K_U14

K_K11 K_K02

K_K01 K_K04

K_K04 K_K10

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw. 1-3

Modele modyfikacji zachowań zdrowotnych.Omówienie wybranych modeli motywacyjnych,
modeli wyjaśniających rozpoczęcie zachowania oraz modeli wielofazowych. Specyfika
zachowań zdrowotnych i ich zmiany w różnych okresach życia.Znaczenie świadomości i
podmiotowych decyzji oraz wsparcia społecznego dla zmiany stylu życia. Modyfikacja a
profilaktyka i promocja zdrowia.

Ćw. 4-5

Ogólne zasady konstruowania programów modyfikacji zachowań patogennych. Etapy
przygotowania planu programu, cechy skutecznego programu, standardy jakości
przeprowadzania programu, wymagania i zasady dotyczące programów własnych
opracowywanych przez uczestników zajęć.

Ćw. 6-7

Modyfikacja zachowań Typu A u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży. Prezentacja
programów i metod oddziaływania.
Modyfikacja sposobów zachowań i cech charakterystycznych dla osobowości typu D u
dorosłych. Kierunki i metody oddziaływań.

P_W01
P_W02
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_W02
P_W04
P_U01
P_U02
P_K03

Ćw. 8-9

Wykorzystanie technik behawioralnych w modyfikacji zachowań patogennych:

P_W02

P_W01
P_W04
P_U02
P_U03

warunkowanie instrumentalne, sprawcze, zasady wzmacniania i wygaszania zachowań,
technika zanurzania itp.

Ćw. 10

Wybrane techniki poznawczo-behawioralne, modyfikacja przekonań
myśli– ćwiczenia praktyczne.

i automatycznych

Ćw. 11-13

Program modyfikacji własnego zachowania.

Ćw. 14-15

Cechy skutecznego terapeuty i osoby udzielającej pomocy psychologicznej, uwarunkowania,
poszukiwanie mocnych stron, jak wykorzystać i wzmocnić swój własny potencjał, mocne i
słabe strony- co mogę zmienić, wzmocnić, wyzwania i ograniczenia.

Zadania do wykonania – wykorzystanie technik behawioralnych i poznawczobehawioralnych. Modyfikacja wybranych zachowań patogennych – analiza przypadków.

P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K02
P_W01 P_W02
P_U01
P_U02
P_U03
P_K02
P_W01
P_W04
P_W03
P_U02
P_K01
P_W04
P_U01
P_U02
P_U03
P_K03
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-3, 4-5,
10,11-13

P_W02

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 4-5, 8-9, 10

P_W03

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-7, 8-9, 10,

P_W04

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 11-15

Umiejętności:
P_U01

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw.1-15

P_U02

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-15

P_U03

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw.4-5, 8-9 10,
11-13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 6- 7, 8,9,10,

P_K02

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 11-15

P_K03

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 14-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Efekty
kształcenia

Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

P_W02

P_W03

nie zna koncepcji
zdrowia i choroby, nie
rozumie
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych,
promocji zdrowia i
działań
psychologicznych, nie
umie dokonać
charakterystyki modeli
modyfikacji zachowań
zdrowotnych.

zna i rozumie
koncepcje zdrowia i
choroby,
psychologiczne
uwarunkowania chorób
somatycznych,
promocji zdrowia i
działań
psychologicznych,
charakteryzuje
wybrane modele
modyfikacji zachowań
zdrowotnych.

nie zna zasad
modyfikacji zachowań
Typu A i D u osób
dorosłych oraz u dzieci
i młodzieży, nie
potrafi opisać
programów
profilaktycznych i
metod oddziaływania w
nich zawartych.

zna w stopniu
dostatecznym zasady
modyfikacji zachowań
Typu A i D u osób
dorosłych oraz u dzieci
i młodzieży, potrafi
opisać stosowane
programy i metody
oddziaływania.

nie ma podstawowej
wiedzy o działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocowej i
terapeutycznej, nie
posługuje się ogólnymi
zasadami
konstruowania
programów
modyfikacji zachowań
patogennych, nie zna
cech skutecznego
programu, i nie umie
sporządzić szkicu
programu.

ma elementarną
wiedzę o działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocowej i
terapeutycznej,
posługuje się ogólnymi
zasadami
konstruowania
programów
modyfikacji zachowań
patogennych, umie
wymienić cechy
skutecznego programu,
i w stopniu
podstawowym umie
sporządzić szkic
programu.

ma wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych,
charakteryzuje wybrane
modele modyfikacji
zachowań zdrowotnych.

ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych,
charakteryzuje modele
modyfikacji zachowań
zdrowotnych i ich zmiany
w różnych okresach życia.

zna zasady modyfikacji
zachowań Typu A u osób
dorosłych oraz u dzieci i
młodzieży, opisuje
stosowane programy i
metody oddziaływania, zna
zagadnienia związane z
modyfikacją sposobów
zachowań i cech
charakterystycznych dla
osobowości typu D.

charakteryzuje zasady
modyfikacji zachowań
Typu A u osób dorosłych
oraz u dzieci i młodzieży.
Opisuje stosowane
programy i metody
oddziaływania. Tłumaczy
zagadnienia związane z
modyfikacją sposobów
zachowań i cech
charakterystycznych dla
osobowości typu D, opisuje
kierunki i metody
oddziaływań.

ma uporządkowaną wiedzę
o działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocowej i terapeutycznej,
posługuje się ogólnymi
zasadami konstruowania
programów modyfikacji
zachowań patogennych, jest
w stanie wymienić etapy
przygotowania planu
programu, zna cechy
skutecznego programu, i
zasady dotyczące
programów
opracowywanych przez
uczestników zajęć.

ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę o
uczestnikach działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocowej i
terapeutycznej, posługuje
się ogólnymi zasadami
konstruowania programów
modyfikacji zachowań
patogennych. objaśnia
etapy przygotowania planu
programu, cechy
skutecznego programu,
standardy jakości
przeprowadzania programu,
wymagania i zasady
dotyczące programów
własnych opracowywanych
przez uczestników zajęć.

P_W04

nie ma podstawowej
wiedzy na temat
projektowania
własnego rozwoju, nie
potrafi przeprowadzić
program modyfikacji
własnego zachowania.

ma podstawową
wiedzę na temat
projektowania
własnego rozwoju, zna
ogólne zasady
programu modyfikacji
własnego zachowania.

zna ogólne zasady rozwoju
zawodowego w dziedzinie
psychologii; ma wiedzę na
temat projektowania
własnego rozwoju, potrafi
przeprowadzić program
modyfikacji własnego
zachowania.

P_U01

nie jest zainteresowany

w stopniu

potrafi poszerzać

zna możliwości i ogólne
zasady rozwoju
zawodowego w dziedzinie
psychologii; ma pogłębioną
wiedzę na temat
projektowania ścieżki
własnego rozwoju oraz
uruchamiania zasobów
ekspresji i kreatywności
własnej, potrafi
przeprowadzić program
modyfikacji własnego
zachowania.
potrafi samodzielnie

poszerzaniem i
nabywaniem
umiejętności
profesjonalnych

podstawowym potrafi
poszerzać umiejętności
profesjonalne

umiejętności profesjonalne
oraz podejmować działania
zmierzające do kierowania
własną karierą zawodową

P_U02

nie umie zaprojektować
działań
psychokorekcyjnych,
oraz nie umie
przeprowadzić
wybranych ćwiczeń z
programu.

umie w stopniu
podstawowym
zaprojektować
działania
psychokorekcyjne, oraz
je w podstawowym
zakresie
przeprowadzić.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i prozdrowotne
oraz je w podstawowym
zakresie przeprowadzić,
potrafi zaprezentować
wybrane ćwiczenia z
opracowanych programów.

P_U03

nie umie wykorzystać
wiedzy
psychologicznej do
rozwiązania
problemów
praktycznych, nie umie
dostosować
podstawowych technik
do programów.

potrafi wykorzystać w
stopniu podstawowym
wiedzę psychologiczną
do rozwiązania
problemów
praktycznych, umie
wybrać podstawowe
techniki do programów.

potrafi wykorzystywać
wiedzę psychologiczną do
rozwiązania problemów
praktycznych, dokonuje
wyboru technik
terapeutycznych, potrafić je
prawidłowo zastosować.

P_K01

nie umie uczestniczyć
w grupie, współdziałać
w celu realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań w
zakresie psychologii.

potrafi uczestniczyć w
grupie w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań w
zakresie psychologii.

potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii, zna
konsekwencje
podejmowanych działań.

P_K02

nie bierze udziału w
poszczególnych
etapach
przygotowywania
programu działań
psychologicznych.

bierze udział w
projektowaniu,
planowaniu i
realizowaniu działań
psychologicznych.

wykazuje wrażliwość
badawczą i bierze aktywny
udział w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu
działań psychologicznych.

P_K03

nie rozumie potrzeby
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego, nie
przestrzega zasad etyki

rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego,
przestrzega zasad etyki

dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się

zdobywać wiedzę i
poszerzać umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne
działania zmierzające do
kierowania własną karierą
zawodową
potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz je
przeprowadzić, wykazuje
się kreatywnością w
tworzeniu programów
modyfikacji
zorientowanych na różne
zachowania patogenne,
potrafi zaprezentować
różne formy ćwiczeń z
opracowanych programów.
potrafi wykorzystywać
wiedzę psychologiczną do
ewaluacji efektów
podjętych działań w celu
rozwiązania problemów
praktycznych, dokonuje
wyboru technik
terapeutycznych
adekwatnie do problemu,
potrafić je prawidłowo
zastosować i dokonać
krytycznej oceny efektów.
potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
psychologii, jest
odpowiedzialny za
podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.
utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi
w praktyce
psychologicznej; ma
rozwiniętą wrażliwość
badawczą, odznacza się
rzetelnością, rozwagą,
dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu
i realizowaniu działań
psychologicznych.
dokonuje systematycznej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania

zawodowej, nieprawnie
rozstrzyga dylematy
związane z
działalnością
terapeutyczną, nie
wykazuje potrzeby
rozwoju osobistego.

zawodowej, poprawnie
rozstrzyga dylematy
związane z
działalnością
terapeutyczną.

zawodowego, dba o rozwój
osobisty, przestrzega zasad
etyki zawodowej, poprawnie
rozstrzyga dylematy
związane z działalnością
terapeutyczną.

się zawodowego, dba o
wszechstronny rozwój
osobisty, demonstruje
postawę promującą zdrowie
i aktywność fizyczna, stale
doskonali własny warsztat
pracy profesjonalnej
przestrzega zasad etyki
zawodowej, właściwie
rozstrzyga dylematy
związane z działalnością
terapeutyczną.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Heszen, I., Sęk H.(2007), Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby, [W:] I. Heszen, H. Sęk (red.), Psychologia
zdrowia, PWN, Warszawa, s. 90-105.

Łuszczyńska A.(2004), Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?, GWP, Gdańsk.

Ogińska-Bulik N.(2002), Modyfikacja zachowań typu A u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ogińska-Bulik N.(2016), Wiem co jem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Seligman M. (1995) Co możesz zmienić a czego nie możesz. Ucząc się akceptować siebie.

Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży. Warszawa, Wyd. Difin.
Literatura uzupełniająca:

Baumeister R.F., Heatherton T.F., Tice D.M., (2000), Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacj.
PARPA, Warszawa.

Duhigg C. (2013) Siła nawyku. PWN

Duhigg C. (2016) Mądrzej, szybciej, lepiej. PWN

Hayes S., Smith S. (2014) W pułapce myśli. GWP

Chanduszko-Salska J.,Walecka-Kapica E. (2013) Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń w redukcji masy ciała.
Terapia, 6, 1 (289), 53-56.

Juczyński Z. (2003), Przekonania i oczekiwania wyznacznikami zachowań związanych ze zdrowiem, [w:] Z. Juczyński,
N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź, s. 49-61.


Ogińska-Bulik N.(2009), Osobowość typu D. Teoria i badania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Young J.E., KloskoJ.E., (2012) Program zmiany sposobu życia. Instytut Psychologii Zdrowia PTP
Inne materiały dydaktyczne:

A08. Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
A8. Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania

Kod i nazwa przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr Jolanta Chanduszko-Salska
Podstawowe umiejętności psychologiczne: integracja i komunikacja,
trening interpersonalny

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium, case study, zadania problemowe w małych grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

P_W01

P_W02

Wiedza:
Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychicznych i zachowań
człowieka w normie i patologii ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji
zdrowia i choroby, wiedzę na temat diagnozy zaburzeń odżywiania (przede wszystkim
anoreksji i bulimii), etiologii i psychologicznych uwarunkowań, opisuje wybrane modele i
koncepcje leczenia zaburzeń odżywiania.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji
społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W09

K_W20

sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń odżywiania, metody ich diagnozy
oraz opisu, zna metody postępowania terapeutycznego w oparciu o różne szkoły
terapeutyczne, opisuje kierunki i metody oddziaływań.
P_W03

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o działaniach pomocowych, zna zasady
psychoprofilaktyki zaburzeń odżywiania, zna wymagania i zasady dotyczące udzielania
pomocy, wie jak przebiega pierwsza sesja, zna różne formy pomocy psychologicznej
pacjentom z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinom.

K_W21

Umiejętności:
P_U01

P_U02

P_U03

P_K01

P_K02

P_K03

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i
prozdrowotne dotyczące zaburzeń odżywiania i otyłości oraz je w podstawowym zakresie
przeprowadzić.
Posiada umiejętności diagnozowania zaburzeń odżywiania oraz stosowania terapii
psychologicznej i udzielania różnych form wsparcia osobom z zaburzeniami odżywiania i
ich rodzinom, wykazuje się kreatywnością w tworzeniu programów modyfikacji
zorientowanych na różne zachowania związane z nieprawidłowym odżywianiem, postawami
wobec jedzenia i kontroli wagi ciała.
Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w
celu rozwiązania problemów praktycznych, dokonuje wyboru technik terapeutycznych
adekwatnie do problemu związanego z zaburzeniami odżywiania i otyłością, potrafić je
prawidłowo zastosować i dokonać krytycznej oceny efektów.
Kompetencje społeczne:
Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego; potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób, jest odpowiedzialny za podejmowane
interwencje terapeutyczne, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie, ma rozwiniętą wrażliwość
badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych.
Dokonuje systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego, dba o wszechstronny
rozwój osobisty, demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczna, stale
doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej przestrzega zasad etyki zawodowej,
właściwie rozstrzyga dylematy związane z działalnością terapeutyczną.

K_U08

K_U07
K_U19

K_U10

K_K01

K_K04 K_K09

K_K04
K_K10

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw. 1-3

Wprowadzenie do problematyki zaburzeń odżywiania – kryteria diagnostyczne zaburzeń
odżywiania wg klasyfikacji ICD-10 i DSM-V, obraz kliniczny jadłowstrętu psychicznego i
żarłoczności psychicznej.

Ćw. 4-5

Diagnoza i różnicowanie zaburzeń odżywiania niesklasyfikowanych inaczej – kompulsywne
objadanie się, ortoreksja oraz nieuwzględnione w klasyfikacji DSM – zespół jedzenia
nocnego, wilczy apetyt.

Ćw. 6

Rys historyczny, epidemiologia i etiologia (biopsychospołeczne uwarunkowania zaburzeń
odżywiania) oraz konsekwencje zaburzeń odżywiania i otyłości.

Ćw. 7-9

Psychologiczne koncepcje i metody leczenia zaburzeń odżywiania i otyłości – terapia
behawioralna i poznawcza, terapia psychoanalityczna i systemowa, terapia odwykowa i
Gestalt. Skuteczność psychoterapii, czynniki sprzyjające efektywności oddziaływań i
powody rezygnacji z terapii.

Ćw. 10

Wybrane narzędzia pomiaru zachowań jedzeniowych, zaabsorbowania jedzeniem.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_W01
P_W02
P_W03
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_U13
P_W02
P_W03
P_W01

Ćw. 11-12

Pomoc psychologiczna profesjonalna i nieprofesjonalna, Grupy wsparcia dla osób z
zaburzeniami odżywiania i grupy samopomocy oraz inne rodzaje pomocy.

Ćw. 13-15

Zaburzenia odżywiania – spojrzenie z perspektywy rodziny, funkcjonowanie rodzin z
problemem zaburzeń odżywiania. Przybliżenie najnowszych badań dotyczących zaburzeń
odżywiania w kontekście rodzinnym.

Lektura i analiza wybranych tekstów problemowych dotyczących zaburzeń odżywiania i
otyłości, praktycznych rozwiązań, analiza przypadków, prace pisemne.

P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01
P_K02
P_K03
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02
P_K01
P_K03
P_W01
P_W02
P_W03
P_U01
P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-3, 4-5,
6

P_W02

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-8, 10

P_W03

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 1-3, 4-5,
6 -9, 11-12

Umiejętności:
P_U01

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

P_U02

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

P_U03

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw.11-12,
Ćw. 4-5, 7-9,
11-15
Ćw. 7-9, 1315

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 13-15,.

P_K02

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 11-12,
13-15

P_K03

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 11-12

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Efekty
kształcenia

P_W01

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma elementarnej
wiedzy o diagnozie
zaburzeń odżywiania i
otyłości, nie zna
etiologii ani

ma podstawową wiedzę
o diagnozie zaburzeń
odżywiania i otyłości,
zna etiologię opisuje
wybrane modele

ma wiedzę o
uwarunkowaniach
procesów psychicznych i
zachowań człowieka,
zna kryteria diagnozy

ma pogłębioną wiedzę o
uwarunkowaniach procesów
psychicznych i zachowań
człowieka w normie i
patologii ma pogłębioną i

konsekwencji.

zaburzeń odżywiania.

zaburzeń odżywiania i
otyłości, etiologię i
psychologicznych
uwarunkowań, opisuje
wybrane modele i
koncepcje leczenia
zaburzeń odżywiania.

P_W02

nie zna i nie potrafi
wymienić objawów i
przyczyny zaburzeń,
nie zna klasyfikacji
zaburzeń odżywiania,
nie umie opisać metod
postępowania
terapeutycznego w
oparciu o różne szkoły
terapeutyczne.

zna objawy i przyczyny
zaburzeń i zmian
chorobowych ,zna
sposoby klasyfikacji
zaburzeń odżywiania,
metody ich diagnozy
oraz opisu, zna na
poziomie ogólnym
wybrane metody
postępowania
terapeutycznego w
oparciu o różne szkoły
terapeutyczne.

zna objawy i przyczyny
zaburzeń i zmian
chorobowych, a także
dysfunkcji społecznych
oraz metody ich oceny i
leczenia w zakresie
niezbędnym dla
psychologa; zna w
sposoby klasyfikacji
zaburzeń odżywiania,
metody ich diagnozy
oraz opisu, zna metody
postępowania
terapeutycznego w
oparciu o różne szkoły
terapeutyczne, opisuje
kierunki i metody
oddziaływań.

P_W03

nie ma podstawowej
wiedzy o zasadach
psychoprofilaktyki
zaburzeń odżywiania,
nie wie jak przebiega
pierwsza sesja, nie ma
elementarnej wiedzy o
formach pomocy
psychologicznej
pacjentom z
zaburzeniami
odżywiania i ich
rodzinom.

ma podstawową wiedzę
o zasadach
psychoprofilaktyki
zaburzeń odżywiania,
wie jak przebiega
pierwsza sesja, ma
ogólną wiedzę o
formach pomocy
psychologicznej
pacjentom z
zaburzeniami odżywiania
i ich rodzinom.

ma wiedzę o działaniach
pomocowych, zna zasady
psychoprofilaktyki
zaburzeń odżywiania,
zna wymagania i zasady
dotyczące udzielania
pomocy, wie jak
przebiega pierwsza sesja,
zna różne formy pomocy
psychologicznej
pacjentom z
zaburzeniami odżywiania
i ich rodzinom.

P_U01

nie umie zaprojektować
działań
psychokorekcyjnych
dotyczących zaburzeń
odżywiania i otyłości
oraz nie umie ich
przeprowadzić.

umie zaprojektować
elementarne działania
dotyczące zaburzeń
odżywiania i otyłości
oraz je w podstawowym
zakresie przeprowadzić.

potrafi zaprojektować
działania prozdrowotne
dotyczące zaburzeń
odżywiania i otyłości
oraz je w podstawowym
zakresie przeprowadzić.

P_U02

nie potrafi rozróżnić
zaburzeń odżywiania,
nie umie dokonać
diagnozy, nie wie o
wybranych działaniach
korzystnych w
psychoterapii, nie zna
zachowań związanych
z nieprawidłowym
odżywianiem.

potrafi rozróżnić
zaburzenia odżywiania,
wie o wybranych
działaniach korzystnych
w psychoterapii, wie o
przykładowych
zachowaniach
związanych z
nieprawidłowym
odżywianiem.

umie dokonać diagnozy
zaburzeń odżywiania,
wie jakie działania
pomocowe byłyby
korzystne w
psychoterapii, zna różne
zachowania związane z
nieprawidłowym
odżywianiem, postawami
wobec jedzenia i kontroli
wagi ciała i metody

uporządkowaną na temat
diagnozy zaburzeń
odżywiania (przede
wszystkim anoreksji i
bulimii) i otyłości, etiologii i
psychologicznych
uwarunkowań, opisuje
wybrane modele i koncepcje
leczenia zaburzeń
odżywiania.
ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie zaburzeń
psychicznych i zaburzeń
zachowania; zna objawy i
przyczyny zaburzeń i zmian
chorobowych, a także
dysfunkcji społecznych oraz
metody ich oceny i leczenia
w zakresie niezbędnym dla
psychologa; zna w sposób
pogłębiony wybrane sposoby
klasyfikacji zaburzeń
odżywiania, metody ich
diagnozy oraz opisu, zna
metody postępowania
terapeutycznego w oparciu o
różne szkoły terapeutyczne,
opisuje kierunki i metody
oddziaływań.
ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę o
działaniach pomocowych,
zna zasady
psychoprofilaktyki zaburzeń
odżywiania, zna wymagania i
zasady dotyczące udzielania
pomocy, wie jak przebiega
pierwsza sesja, zna różne
formy pomocy
psychologicznej pacjentom z
zaburzeniami odżywiania i
ich rodzinom.
potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i prozdrowotne
dotyczące zaburzeń
odżywiania i otyłości oraz je
w podstawowym zakresie
przeprowadzić.
posiada umiejętności
diagnozowania zaburzeń
odżywiania oraz udzielania
różnych form wsparcia
osobom z zaburzeniami
odżywiania, wykazuje się
kreatywnością w tworzeniu
programów modyfikacji
zorientowanych na różne
zachowania związane z
nieprawidłowym

zmiany.

P_U03

nie umie zastosować
trafnie wiedzy
psychologicznej do
rozwiązania
problemów związanych
z zaburzeniami
odżywiania i otyłością.

umie w stopniu
podstawowym
zastosować wiedzę
psychologiczną do
rozwiązania problemów
związanych z
zaburzeniami odżywiania
i otyłością.

stosuje wiedzę
psychologiczną do
rozwiązania problemów
praktycznych, dokonuje
wyboru technik
terapeutycznych w
odniesieniu do zaburzeń
odżywiania i otyłości,
potrafić je prawidłowo
zastosować.

P_K01

nie jest świadom
własnych kompetencji,
nie rozumie potrzeby
rozwoju, nie potrafi
organizować procesu
uczenia się innych
osób, nie rozumie roli
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje.

jest świadom
kompetencji, rozumie
potrzebę rozwoju, w
stopniu podstawowym
potrafi organizować
proces uczenia się innych
osób, rozumie
odpowiedzialność za
podejmowane
interwencje.

zna własne kompetencje,
rozumie potrzebę
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
organizować proces
uczenia się innych osób,
jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje
terapeutyczne.

P_K02

nie potrafi rozplanować
pracy indywidualnej i
w grupie, nie bierze
udziału w
projektowaniu,
planowaniu i
realizowaniu działań
psychologicznych.

potrafi rozplanować
pracę indywidualną i w
grupie, bierze udział w
projektowaniu,
planowaniu i
realizowaniu działań
psychologicznych.

potrafi określić co jest
ważne do realizacji
zadania; umie
rozplanować pracę
indywidualną i w grupie,
angażuje się w
projektowanie,
planowanie i
realizowanie działań
psychologicznych.

P_K03

nie dba o własny
warsztat pracy
profesjonalnej, nie zna
i nie przestrzega
elementarnych zasad
etyki zawodowej, nie
dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności.

w stopniu podstawowym
dba o własny warsztat
pracy profesjonalnej,
przestrzega
elementarnych zasad
etyki zawodowej,
dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę rozwoju.

dba o rozwój osobisty,
wykazuje postawę
promującą zdrowie,
przestrzega zasad etyki
zawodowej, dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę rozwoju.

odżywianiem, postawami
wobec jedzenia i kontroli
wagi ciała.
potrafi wykorzystywać
wiedzę psychologiczną do
ewaluacji efektów podjętych
działań w celu rozwiązania
problemów praktycznych,
dokonuje wyboru technik
terapeutycznych adekwatnie
do problemu związanego z
zaburzeniami odżywiania i
otyłością, potrafić je
prawidłowo zastosować i
dokonać krytycznej oceny
efektów.
dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
inspirować i organizować
proces uczenia się innych
osób, jest odpowiedzialny za
podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.
potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub
innych zadania; umie
rozplanować pracę
indywidualną i w grupie, ma
rozwiniętą wrażliwość
badawczą, odznacza się
rzetelnością, rozwagą,
dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań
psychologicznych.
dba o wszechstronny rozwój
osobisty, demonstruje
postawę promującą zdrowie i
aktywność fizyczna, stale
doskonali własny warsztat
pracy profesjonalnej
przestrzega zasad etyki
zawodowej, właściwie
rozstrzyga dylematy
związane z działalnością
terapeutyczną, dokonuje
systematycznej samooceny
własnych kompetencji, wiedzy
i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania się
zawodowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Craggs-Hinton Ch. (2008). Jak rodzić sobie z zaburzeniami jedzenia. Łódź, Wyd. JK-Feeria.

Józefik B.(1999), Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ogden J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków : Wyd.
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Ogińska-Bulik N.,(2004), Psychologia nadmiernego jedzenia, Wyd. UŁ, Łódź.

Ogińska-Bulik N.,(2010), Uzależnienie od czynności – mit czy rzeczywistość. Warszawa, Wyd. Difin.
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Wydawnictwo Impuls.

Bomba J., Józefik B. (red.) (2003). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, komu, kiedy. Cz.1,

Bomba J., Józefik B. (red.) (2005). Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, komu, kiedy cz.2. Kraków: Biblioteka
Psychiatrii Polskiej.

Brytek-Matera A., Rybicka – Klimczyk A., (2009),Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej, wyd. Difin

Chanduszko-Salska J. (2013). Na kozetkę? Psychologiczne interwencje wobec osób otyłych. W: L.A. Wiśniewska, A.
Celińska-Miszczuk. Oblicza otyłości, Interdyscyplinarne ujęcie. Warszawa: Difin.

Cooper M., Todd G., Wells A., (2000) .Bulimia, program terapii. Poznań: Zysk i S-ka.

Hollis J. (2000). Nadwaga jest sprawą rodziny. Gdańsk: GWP.

Jablow M.M., (2000), Anoreksja, bulimia, otyłość. Przewodnik dla rodziców. Gdańsk: GWP.

Starzomska M. (2006). Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Praktyka.
Warszawa: ENTEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, s. 381-452.
Inne materiały dydaktyczne:


narzędzia pomiaru stosowane w badaniach osób z zaburzeniami odżywiania i otyłością.

A09. Diagnoza i terapia małżeństw i par
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
A09. Diagnoza i terapia małżeństw i par

Kod i nazwa przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
specjalnościowy, fakultatywny
Rok: IV-V / 7-10
Dr Elżbieta Wróblewska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

45

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

20

4
Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w grupach, dyskusja.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologii małżeństwa,
obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w
terapii małżeństw i par.
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi w małżeństwach i bliskich związkach i o rządzących
nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia psychologii; zna w sposób pogłębiony
wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii małżeństwa i
rodziny.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W04

K_W05

P_W03

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zastosowań psychologii w terapii i
prewencji zaburzeń funkcjonowania małżeństw i par.

K_W19

Umiejętności:
P_U01
P_U02

P_U03

P_K01
P_K02

Student umie rozpoznać problemy z zakresu funkcjonowania małżeństwa oraz identyfikować
czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed dysfunkcją.

K_U01
K_U02

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne małżeństwa zarówno na potrzeby orzecznictwa,
jak i terapii.

K_U04
K_U05

Potrafi zaplanować działania psychoterapeutyczne wobec małżeństwa i je w podstawowym
zakresie przeprowadzić.

K_U07
K_U06

Kompetencje społeczne:
Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje podejmowanych
działań wobec małżeństwa i pary.

K_K11

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w zakresie działań diagnostycznych wobec
małżeństwa i pary.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

C1-2

Małżeństwo jako podsystem w systemie rodziny. Siła i jakość relacji mąż-żona.
Dynamika relacji w bliskich związkach.

P_W01
P_W02
P_U01

C3-4

Uwarunkowania funkcjonowania małżeństwa (podmiotowe i relacyjne, działające przed
związkiem i w trakcie jego trwania). Konstruktywna i destrukcyjna komunikacja w
małżeństwie.

P_W01
P_W02
P_U01

C5-6

Zastosowanie wywiadu i genogramu w diagnozie małżeństw i par.

P_W02
P_U02
K_K01
K_K02

C7-10

Zastosowanie testów do diagnozy małżeństw i par: Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa
(KDM-2), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej Plopy, Kwestionariusz Stylów
Przywiązaniowych KSP, Skale Oceny Rodziny (SOR).

P_W02
P_U02
K_K01
K_K02

C11-12

Podstawowe zasady w terapii małżeństw. Zasada neutralności terapeuty – ćwiczenia.

P_W03
P_U03
P_K01

C13

C14-15

Terapia małżeńska w ujęciu psychodynamicznym,
humanistycznym – podobieństwa i różnice.

poznawczo-behawioralnym

Terapia małżeńska w ujęciu systemowym.

i

P_W03
P_U03
P_K01
P_W03
P_U03
P_K01
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach

kształcenia

której
weryfikowan
y jest efekt
Wiedza:

P_W01
P_W02
P_W03

Sprawdzian pisemny (pytania testowe i otwarte dotyczące treści zajęć oraz literatury
podstawowej).

C1-15

Umiejętności:
P_U01

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.

C1-4

P_U02

Pisemna praca zaliczeniowa.

C5-10

P_U03

Pisemna praca zaliczeniowa.

C11-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Pisemna praca zaliczeniowa.

C5-15

P_K02

Pisemna praca zaliczeniowa.

C5-10;
C14-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma uporządkowanej
i pogłębionej wiedzy
na temat psychologii
małżeństwa,
obejmującej
terminologię, teorię i
metodologię –
zorientowaną na
zastosowania
praktyczne w terapii
małżeństw i par.

ma mało uporządkowaną
i pogłębioną wiedzę na
temat psychologii
małżeństwa, obejmującą
terminologię, teorię i
metodologię –
zorientowaną na
zastosowania praktyczne
w terapii małżeństw i
par.

ma ogólnie
uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę na
temat psychologii
małżeństwa, obejmującą
terminologię, teorię i
metodologię –
zorientowaną na
zastosowania praktyczne
w terapii małżeństw i
par.

ma dobrze uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę na temat
psychologii małżeństwa,
obejmującą terminologię,
teorię i metodologię –
zorientowaną na
zastosowania praktyczne w
terapii małżeństw i par.

P_W02

nie ma podstawowej
wiedzy o rodzajach
więzi w małżeństwach
i bliskich związkach i o
rządzących nimi
prawidłowościach
istotnych z punktu
widzenia psychologii;
nie zna wybranych
metod i narzędzi
pomiaru oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii
małżeństwa i rodziny.

ma podstawową wiedzę
o rodzajach więzi w
małżeństwach i bliskich
związkach i o
rządzących nimi
prawidłowościach
istotnych z punktu
widzenia psychologii;
zna w sposób ogólny
wybrane metody i
narzędzia pomiaru oraz
opisu odpowiednie dla
psychologii małżeństwa
i rodziny.

ma dobrą wiedzę o
rodzajach więzi w
małżeństwach i bliskich
związkach i o
rządzących nimi
prawidłowościach
istotnych z punktu
widzenia psychologii;
zna wybrane metody i
narzędzia pomiaru oraz
opisu odpowiednie dla
psychologii małżeństwa
i rodziny.

ma pogłębioną wiedzę o
rodzajach więzi w
małżeństwach i bliskich
związkach i o rządzących
nimi prawidłowościach
istotnych z punktu widzenia
psychologii; zna w sposób
pogłębiony wybrane metody
i narzędzia pomiaru oraz
opisu odpowiednie dla
psychologii małżeństwa i
rodziny.

nie ma podstawowej
wiedzw w zakresie
zastosowań psychologii
w terapii i prewencji
zaburzeń
funkcjonowania
małżeństw i par.
nie umie rozpoznać
problemów z zakresu

ma podstawową wiedzę
w zakresie zastosowań
psychologii w terapii i
prewencji zaburzeń
funkcjonowania
małżeństw i par.

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zastosowań psychologii
w terapii i prewencji
zaburzeń
funkcjonowania
małżeństw i par.
umie rozpoznać
problemy z zakresu

ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie zastosowań
psychologii w terapii i
prewencji zaburzeń
funkcjonowania małżeństw i
par.
potrafi prawidłowo
rozpoznać problemy z

Efekty
kształcenia

P_W03

P_U01

rozpoznaje niektóre
problemy z zakresu

P_U02

P_U03

P_K01

P_K02

funkcjonowania
małżeństwa oraz nie
identyfikuje czynników
ryzyka i czynników
chroniących przed
dysfunkcją.
nie potrafi
przeprowadzić badania
diagnostycznego
małżeństwa, zarówno
na potrzeby
orzecznictwa, jak i
terapii.
nie potrafi zaplanować
działania
psychoterapeutycznego
wobec małżeństwa i je
w podstawowym
zakresie przeprowadzić.
jest nieodpowiedzialny
za podejmowane
interwencje, nie potafi
przewidywać
konsekwencji
podejmowanych
działań wobec
małżeństwa i pary.
nie potrafi
współdziałać i
pracować w grupie w
zakresie działań
diagnostycznych
wobec małżeństwa i
pary.

funkcjonowania
małżeństwa oraz
identyfikuje wybrane
czynniki ryzyka i
czynniki chroniące przed
dysfunkcją.

funkcjonowania
małżeństwa oraz
identyfikować czynniki
ryzyka i czynniki
chroniące przed
dysfunkcją.

zakresu funkcjonowania
małżeństwa oraz
identyfikować czynniki
ryzyka i czynniki chroniące
przed dysfunkcją.

potrafi z problemami
przeprowadzić badanie
diagnostyczne
małżeństwa zarówno na
potrzeby orzecznictwa,
jak i terapii.

potrafi przeprowadzić
badanie diagnostyczne
małżeństwa zarówno na
potrzeby orzecznictwa,
jak i terapii.

potrafi poprawnie
przeprowadzić badanie
diagnostyczne małżeństwa
zarówno na potrzeby
orzecznictwa, jak i terapii.

potrafi z problemami
zaplanować działania
psychoterapeutyczne
wobec małżeństwa i je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.
jest w ogranniczionym
stopniu odpowiedzialny
za podejmowane
interwencje, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań
wobec małżeństwa i
pary.

potrafi zaplanować
działania
psychoterapeutyczne
wobec małżeństwa i je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi właściwie zaplanować
działania psychoterapeutyczne
wobec małżeństwa i je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań
wobec małżeństwa i
pary.

jest w pełni odpowiedzialny
za podejmowane interwencje,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań
wobec małżeństwa i pary.

potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
zakresie działań
diagnostycznych wobec
małżeństwa i pary.

potrafi dobrze współdziałać i
pracować w grupie w
zakresie działań
diagnostycznych wobec
małżeństwa i pary.

potrafi w ograniczonym
zakresie współdziałać i
pracować w grupie w
zakresie działań
diagnostycznych wobec
małżeństwa i pary.

Wynik sprawdzianu pisemnego. Ogółem można uzyskać wyniki w zakresie 0-36 pkt
17 i mniej

18-21

22-25

26-29

30-32

33-36

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Oceny:

Praca pisemna:
Oceny:

2,0

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie średniej ocen ze sprawdzianu pisemnego i pracy pisemnej.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Inne zadania praktyczne (praca pisemna diagnoza pary i plan terapii)

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Crane R. (2002). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: GWP
Gottman, J.M., Silver, N. (2014). Siedem zasad udanego małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo UJ
Liberska, H. (2003). Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Plopa, M. (2006). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Rostowski, J., Rostowska, T. (2014). Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny. Warszawa:
Difin
Literatura uzupełniająca:

de Barbaro, B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo
UJ

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN

Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP

Wróblewska E. (2009). W poszukiwaniu nowych metod badania komunikacji w małżeństwie: Czynnikowy
Kwestionariusz Komunikacji w Małżeństwie, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 53-67

Wróblewska E. (2011). Ja cię kocham, a ty śpisz – kobieta w dialogu z mężczyzną w XXI wieku. W: J. Smól (red.).
Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. Obraz kobiety w języku i literaturze. Poznań: Maiuscula

Wróblewska E. (2012). Zdrada małżeńska, czyli ryzyko dla przyjemności. W: G. Kwiatkowska, I. Siudem (red.).
Zachowania ryzykowne. Lublin, Wydawnictwo UMCS

Moduł B. Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
B01. Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

B1. Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:
Profil kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie
praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr M. Kaflik-Pieróg

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja narzędzi diagnostycznych; konwersatorium; planowanie badań diagnostycznych i ich
interpretacja zadania praktyczne.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, weryfikowaniu
hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym.

K_W17

P_W02

Zna wybrane metody i narzędzia diagnozowania w psychologii klinicznej.

K_W17

Umiejętności:

P_U01

Potrafi formułować cele i hipotezy diagnostyczne.

P_U02

Dokonuje wyboru metod i narzędzi diagnostycznych adekwatnie do problemu, potrafi je
prawidłowo zastosować i zinterpretować wyniki.

P_U03

Integruje wyniki badań, opracowuje rapor.t

K_U04
K_U04
K_U05
K_U04
K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje diagnostyczne, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.
Dokonuje systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie
metod diagnozy w psychologii klinicznej, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego.

K_K11
K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw. 1-5

Ćw. 6-10

Ćw. 11-14

Ćw. 15

Ćwiczenia:
Bateria testów WAIS-R.Obszary klinicznego zastosowania; Formułowanie celów i hipotez
diagnostycznych; Interpretacja kliniczna wyników testowych – skale słowne, skale
wykonawcze; wykorzystanie WAIS-R w diagnostyce deficytów intelektualnych, klinicznej
diagnozie organicznych uszkodzeń mózgu, diagnozie zaburzeń depresyjnych;
Narzędzia diagnozy podstawowych funkcji psychicznych
 narzędzia przesiewowe: MMSE, Test Rysowania Zegara
 Test Pamięci Wzrokowej Artura Bentona
 Kolorowy Test Połączeń
 Test Sortowania Kart z Wisconsin
 Kalifornijski Test Uczenia się Językowego.
Przeprowadzanie badania, obliczanie i interpretacja ilościowa i jakościowa wyników;
zastosowanie w klinicznej diagnozie organicznych uszkodzeń mózgu.
Metody badania osobowości
MMPI 2 - przeprowadzanie badań i obliczanie wyników. Reguły oceny profilu.
Zastosowanie MMPI 2 w diagnozie klinicznej osobowości i zaburzeń psychicznych.
Formułowanie i weryfikacja hipotez.
SCID II przeprowadzanie badań, obliczanie i interpretacja wyników; zastosowanie w
diagnozie klinicznej zaburzeń osobowości.
Podsumowanie zajęć
Zaplanowanie i przeprowadzenie badania psychologicznego w zakresie psychologii
klinicznej, opracowanie wyników, przygotowanie opinii.
Kryteria oceny:
1. Opracowanie informacji z wywiadu;
2. Dobór technik diagnostycznych do problemu;
3. Interpretacja ilościowa zebranych danych diagnostycznych;
4. Interpretacja jakościowa wyników;
5. Wnioski postdiagnostyczne.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01, P_W02
P_U01, P_U02
P_U03
P_K01, P_K02

P_W01, P_W02
P_U01, P_U02
P_U03
P_K01, P_K02

P_W01, P_W02
P_U01, P_U02
P_U03
P_K01, P_K02

P_W01, P_W02
P_U01, P_U02
P_U03
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Udział w dyskusji.

Ćw. 1-15

P_W02

Udział w dyskusji.

Ćw. 1-15
Umiejętności:

P_U01

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna, udział w dyskusji.

Ćw. 1-15

P_U02

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna, udział w dyskusji.

Ćw. 1-15

P_U03

Praca pisemna, udział w dyskusji.

Ćw. 1-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Udział w dyskusji, ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

P_K02

Udział w dyskusji, ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada nawet
podstawowej wiedzy o
projektowaniu badań
diagnostycznych,
weryfikowaniu hipotez
i wnioskowaniu
diagnostycznym.

posiada podstawową wiedzę
o projektowaniu badań
diagnostycznych,
weryfikowaniu hipotez i
wnioskowaniu
diagnostycznym.

posiada wiedzę o
projektowaniu badań
diagnostycznych,
weryfikowaniu hipotez i
wnioskowaniu
diagnostycznym.

ma bogatą wiedzę o
projektowaniu badań
diagnostycznych,
weryfikowaniu hipotez i
wnioskowaniu
diagnostycznym oraz
kontrowersjach z nią
związanych.

P_W02

ma elementarną wiedzę
na temat wybranych
metod i narzędzi
diagnozowania w
psychologii klinicznej.

ma elementarną wiedzę na
temat wybranych metod i
narzędzi diagnozowania w
psychologii klinicznej.

zna wybrane metody i
narzędzia diagnozowania
w psychologii klinicznej.

posiada szeroką wiedzę w
obszarze metod i narzędzi
diagnozowania w
psychologii klinicznej.

potrafi formułować cele i
hipotezy diagnostyczne.

potrafi wykorzystywać i
integrować szeroką
wiedzę teoretyczną z
zakresu diagnozy
psychologicznej i
psychologii klinicznej by
formułować cele i
hipotezy diagnostyczne w
wybranym obszarze
psychologii klinicznej;
wykazuje się dużą
ciekawością poznawczą w
projektowaniu badania.

P_U01

nawet z pomocą
wykładowcy nie jest w
stanie sformułować
celów i hipotez
diagnostycznych.

w ograniczonym zakresie, z
pomocą wykładowcy
formułuje cele i hipotezy
diagnostyczne.

P_U02

nawet z z pomocą nie
dokonuje wyboru
metod i narzędzi
diagnostycznych
adekwatnie do
problemu i nie potrafi
je prawidłowo
zastosować oraz
zinterpretować
otrzymane wyniki

z pomocą dokonuje wyboru
metod i narzędzi
diagnostycznych adekwatnie
do problemu, potrafi je
prawidłowo zastosować oraz
zinterpretować otrzymane
wyniki popełniając nieliczne
błędy.

dokonuje wyboru metod i
narzędzi diagnostycznych
adekwatnie do problemu,
potrafi je prawidłowo
zastosować i
zinterpretować wyniki.

potrafi dokonać wyboru
narzędzia odpowiedniego
do celu badania, uzasadnić
jego wybór; posiadł
biegłość w stosowaniu
wybranych metod i
narzędzi, dokonuje
prawidłowej interpretacji
wyników uwzględniając
różnice międzyosobnicze i

popełniając.

P_U03

nie potrafi integrować
wyników badań, nawet
z pomocą
prowadzącego.

częściowo przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.

nie potrafi oceniać
własne kompetencje,
wiedzę i umiejętności
w zakresie metod
diagnozy.

Ocena
Liczba
punktów
Ocena
Liczba
punktów

P_U01,
P_U02,
P_U03

integruje wyniki badań,
wymaga pomocy
prowadzącego.

nie jest w stanie
częściowo
przewidywać
konsekwencji
podejmowanych
działań.

P_K01

P_K02

wewnątrz-osobnicze oraz
kliniczny i statystyczny
sposób wnioskowania.

ocenia własne kompetencje,
wiedzę i umiejętności w
zakresie metod diagnozy
jednak mało systematycznie.

2

3,0

5 i pon.

6

2
7 i pon.

integruje wyniki badań.

integruje wyniki badań,
opracowuje raport.

jest odpowiedzialny za
podejmowane interwencje
diagnostyczne,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

jest w pełni
odpowiedzialny za
podejmowane przez siebie
interwencje, wykazuje się
dużą ciekawością
poznawczą w
przewidywaniu
konsekwencji
podejmowanych działań.

dokonuje systematycznej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności w zakresie
metod diagnozy w
psychologii klinicznej.

dokonuje systematycznej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności w zakresie
metod diagnozy w
psychologii klinicznej,
rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego.

Kryteria oceny udziału w dyskusji
3,5
4,0

4,5

5,0

9

10

Kryteria oceny zadania praktycznego
3,0
3,5
4,0

4,5

5

8-9

14

15

7

10-11

8

12-13

Kryteria oceny pracy pisemnej /opinia psychologiczna/
Kryteria oceny /0-5 pkt za każde aspekt oceny
1. opracowanie informacji z wywiadu;
2. dobór technik diagnostycznych do problemu;
3. analiza ilościowa zebranych danych diagnostycznych;
4. interpretacja jakościowa wyników;
5. wnioski postdiagnostyczne.
2
3
3,5
4
4,5

5

23-24

25

Ocena
Liczba
13 i pon.
14-16
17-19
20-22
punktów
Ocena ogólna:
Średnia oceny udziału w dyskusji, oceny wykonania zadania praktycznego, pracy pisemnej

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.

Brzeziński J., Kowalik S. (2000). Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej. W: H. Sęk (red.), Społeczna
psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 314-364.

Sęk H. (2001). Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. W: H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 127-160.

Benton A. (2007). Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Brzezińska U., Koć-Januchta M., Stańczak J. (2012), Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 – MMPI-2
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., Machowski A., Zakrzewska M. (2011). Skala Inteligencji D. Wechslera dla
Dorosłych. Wersja zrewidowana WAIS-R(PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Brzeziński J., Hornowska E. (1993). Skala inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: PWN.

First M., Gibbon M., Spitzer R., Williams J. (2005), SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń
Osobowości z Osi II DSM-IV. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Graham J. (2015). MMPI 2 Ocena Osobowości i Psychopatologii. Warszawa: PTP Zarząd główny.

Jaworowska A. (2002). Test Sortowania Kart z Wisconsin Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Kowalik S. (1993). Kliniczna interpretacja skal inteligencji W-B I/II, WAIS, WAIS-R. W: J. Brzeziński i E. Hornowska
(red.). Skala inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: PWN, s. 386-462.

Krasowicz-Kupis G., Wiejak K. (2006). Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej.
Warszawa: PWN.

Łojek E., Stańczak J. (2010). Kalifornijski Test Uczenia się Językowego. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych:
PTP.

Łojek E., Stańczak J. (2012). Kolorowy Test Połączeń. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych: PTP.

Matczak. A., Piotrowska A., Ciarkowska W. (2008). Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wersja zmodyfikowana
(WISC-R). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
Inne materiały dydaktyczne:


Wybrane narzędzia pomiaru

B02. Zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

B2. Zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:
Profil kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie
Profil praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
prof. dr hab. n.med. W. Gruszczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; planowanie badań
diagnostycznych i ich interpretacja; studia przypadków; zadania praktyczne do
wykonania.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01
P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna i charakteryzuje wybrane fazy z psychologii cyklu życia człowieka i wskazuje na
pojawiające się w nich zaburzenia.
Charakteryzuje poprawnie pojęcia normy i patologii.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W06
K_W01
K_W03;
K_W09

P_W03

Opisuje objawy kliniczne charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń okresu dzieciństwa.

P_W04

Opisuje objawy kliniczne charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń okresu dorastania.

P_U01

Umiejętności:
Potrafi korzystać z wiedzy z różnych obszarów psychologii i na jej bazie analizować zjawiska
i procesy psychologiczne.
Potrafi planować, organizować i przeprowadzać działalność z praktycznym wykorzystaniem
zdobytej wiedzy.

P_U02

K_W20;
K_W21;
K_W23
K_W20;
K_W21;
K_W23

K_U01-03
K_U07-09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Prezentuje postawy odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków
zawodowych.

K_K07;
K_K11;
K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Pojęcie normy w psychologii (statystyczne znaczenie normy, społeczno-kliniczne i
teoretyczne znaczenie pojęcia normy). Modele rozwoju ze względu na tempo, rytm i
dynamikę rozwoju.

P_W01-02

Ćw.2

Specyfika diagnozy psychologicznej i metod diagnozy dziecka i adolescenta.

P_W01-02

Ćw.3

Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń w rozwoju: środowisko rodzinne,
przedszkolne i szkolne jako potencjalne źródło powstania zaburzeń w rozwoju psychicznym.

P_W01-04;
P_U01-02;
P_K01

Ćw.4

Reakcje dezadaptacyjne i zaburzenia emocjonalne okresu wczesnego dzieciństwa-objawy i
czynniki ryzyka (zaburzenia przywiązania, zaburzenia snu, łaknienia, moczenie mimowolne,
tiki, mutyzm psychogenny, niepłynność mówienia, nadmierna lękliwość i agresywność).

Ćw.5

Psychologiczne mechanizmy zaburzeń lękowych i zachowań agresywnych.

Ćw.6-7

Nerwice u dzieci i młodzieży, zaburzenia kształtującej się osobowości.

Ćw.8-9

Zaburzenia zachowania: kryteria diagnostyczne, czynniki ryzyka, metody terapii.

Ćw.10

Problemy dzieci z dysleksją rozwojową i nadpobudliwością psychoruchową z deficytem
uwagi.

Ćw.11

Całościowe zaburzenia rozwoju na przykładzie autyzmu i zespołu Aspergera- metody
diagnozy, terapii i edukacji.

Ćw.12-13

P_W01-04;
P_U01-02;
P_K01

Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci i młodzieży, - neuropsychologiczne mechanizmy
zaburzeń rozwojowych.

Ćw.14

Psychoterapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem metod niewerbalnych.

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

Metoda weryfikacji

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt
Ćw. 1-15

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_K01

Ćw. 1-15;

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie zna i nie potrafi
charakteryzować
wybrane fazy z
psychologii cyklu życia
człowieka i wskazać na
pojawiające się w nich
zaburzenia.

zna i charakteryzuje
niektóre wybrane fazy z
psychologii cyklu życia
człowieka i wymienia
niektóre wskazuje na
pojawiające się w nich
zaburzenia.

zna i charakteryzuje
wybrane fazy z psychologii
cyklu życia człowieka i
wskazuje na niektóre
pojawiające się w nich
zaburzenia.

zna i charakteryzuje
wybrane fazy z
psychologii cyklu
życia człowieka i
wskazuje na
pojawiające się w
nich zaburzenia.

P_W02

nie zna i nie jest w
stanie charakteryzować
poprawnie pojęcia
normy i patologii.

charakteryzuje niektóre i
niedokładnie pojęcia i
patologii.

charakteryzuje z drobnymi
błędami pojęcia normy i
patologii.

charakteryzuje
poprawnie pojęcia
normy i patologii.

P_W03

nie potrafi opisać
objawy kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych
zaburzeń okresu
dzieciństwa.

opisuje niektóre objawy
kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych zaburzeń
okresu dzieciństwa.

opisuje z drobnymi
pominięciami objawy
kliniczne charakterystyczne
dla poszczególnych
zaburzeń okresu
dzieciństwa.

opisuje objawy
kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych
zaburzeń okresu
dzieciństwa.

P_W04

nie potrafi opisać
objawy kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych
zaburzeń okresu
dorastania.

opisuje niektóre objawy
kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych zaburzeń
okresu dorastania.

opisuje z drobnymi błędami
objawy kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych zaburzeń
okresu dorastania.

opisuje objawy
kliniczne
charakterystyczne dla
poszczególnych
zaburzeń okresu
dorastania.

P_U01

nie potrafi korzystać z
wiedzy z różnych
obszarów psychologii i
na jej bazie analizować
zjawiska i procesy
psychologiczne.

częściowo potrafi
korzystać z wiedzy z
różnych obszarów
psychologii i na jej bazie
analizować zjawiska i
procesy psychologiczne.

potrafi korzystać z wiedzy z
niektórych obszarów
psychologii i na jej bazie
analizować zjawiska i
procesy psychologiczne.

potrafi korzystać z
wiedzy z różnych
obszarów
psychologii i na jej
bazie analizować
zjawiska i procesy
psychologiczne.

P_U02

nie potrafi planować,
organizować i
przeprowadzać
działalność z
praktycznym
wykorzystaniem
zdobytej wiedzy.

potrafi w ograniczonym
stopniu planować,
organizować i
przeprowadzać
działalność z
praktycznym
wykorzystaniem zdobytej
wiedzy.

potrafi w znacznym stopniu
planować, organizować i
przeprowadzać działalność z
praktycznym
wykorzystaniem zdobytej
wiedzy.

potrafi planować,
organizować i
przeprowadzać
działalność z
praktycznym
wykorzystaniem
zdobytej wiedzy.

P_K01

nie prezentuje postawy
odpowiedzialnego i

w nieznacznym stopniu
prezentuje postawy

zazwyczaj prezentuje postawy
odpowiedzialnego i

prezentuje postawy
odpowiedzialnego i

Efekty
kształcenia
punktacja

rzetelnego
odpowiedzialnego i
rzetelnego wykonywania
rzetelnego
wykonywania swoich
rzetelnego wykonywania
swoich obowiązków
wykonywania swoich
obowiązków
swoich obowiązków
zawodowych.
obowiązków
zawodowych.
zawodowych.
zawodowych.
Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna,
1 pkt – odpowiedź niepełna, 0 pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)

Ocena

15 i <

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Borkowska A.R., Domańska Ł., Neuropsychologia kliniczna dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 2006.

Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Wyd. GWP, Gdańsk 2004.

Malinowski J. Srodowisko – młodzież – zdrowie. Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit, 2007.

Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Wyd. GWP, Gdańsk 2005, Tom 1 i 2.

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik Akademicki, Wyd. GWP, Gdańsk 2008.

Wolańczyk T., Kolender J., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:

Beverly J., Leczenie dzieci po urazach psychicznych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
194 Warszawa 2003

Kazadin A.E., Weisz J.R., Psychoterapia dzieci i młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Wyd. PWN, Warszawa 2000.

Mihilewicz S. (red), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Ribner N.G., Terapia nastolatków, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.
Inne materiały dydaktyczne:

B03. Etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

B3. Etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr Jolanta Chanduszko-Salska
Podstawowe umiejętności psychologiczne: integracja i komunikacja, trening
interpersonalny

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Konwersatorium, case study, zadania problemowe w małych grupach. Analiza literatury
przedmiotu, zadania do wykonania, prace pisemne.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań
psychologicznych,
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian
chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie

K_W21

niezbędnym dla psychologa.

P_W02

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o działalności psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, wymienia i opisuje czynniki leżące u
podłoża różnych chorób, posiada znajomość określonych metod diagnozy.

K_W22
K_W04

P_W03

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o działaniach pomocowych, psychoprofilaktyki,
zna wymagania i zasady dotyczące udzielania pomocy, charakteryzuje czynniki sprzyjające
zachowaniu zdrowia i jego polepszaniu w odniesieniu do różnych grup wiekowych i ze
względu na określone problemy zdrowotne.

K_W21

Umiejętności:

P_U01

P_U02

P_U03

P_U04

Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje między nimi, charakteryzuje
problematykę zachowań zdrowotnych i ich roli dla zdrowia, rozumie i opisuje
etiopatogenezę wybranych jednostek chorobowych, nabywa umiejętność praktycznego
stosowania metod diagnozy.
Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić posiada umiejętności
diagnozowania zaburzeń psychosomatycznych, oraz stosowania terapii psychologicznej
i udzielania różnych form wsparcia osobom z określonymi potrzebami psychologicznymi
Potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną do ewaluacji efektów podjętych działań w
celu rozwiązania problemów praktycznych, dokonuje wyboru technik terapeutycznych
adekwatnie do problemu związanego z problemami psychosomatycznymi i dokonać
krytycznej oceny efektów..
Potrafi porozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami spoza grona specjalistów.

K_U01

K_U07

K_U08

K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

P_K02,

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie psychologii, jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje konsekwencje podejmowanych działań.
Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej;
ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych.

K_K02

K_K04

P_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie, rozwija umiejętność
pracy psychologicznej z różnymi chorymi, rozwija postawę aktywności i zaangażowania w
realizacji działań profesjonalnych w zakresie psychologii.

K_K09

P_K04

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność
fizyczna, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej przestrzega zasad etyki
zawodowej, właściwie rozstrzyga dylematy związane z działalnością terapeutyczną, dokonuje
systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego.

K_K10

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw. 1-3

Psychologiczno-społeczne aspekty zdrowia i choroby; zachowania zdrowotne, wyznaczniki
zachowań zdrowotnych – rola przekonań i oczekiwań. Prezentacja narzędzi stosowanych w
pracy z chorymi somatycznie.

Ćw. 4-5

Stosunek lekarz/psycholog – pacjent/klient; trudny pacjent.
Problem zwlekania z diagnozą i nieprzestrzegania zaleceń, rola chorego, nadużywanie
opieki zdrowotnej.

Ćw. 6-11

Diagnoza, uwarunkowania psychologiczne, pomoc psychologiczna i metody leczenia w
odniesieniu do wybranych chorób z uwzględnieniem różnych podejść terapeutycznych.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W02
P_W04
P_W06
P_U01
P_W02
P_W04
P_W06
P_U01
P_U07
P_W02
P_W04

Choroby psychosomatyczne:
 nadciśnienie tętnicze,
 wrzód żołądka i dwunastnicy,
 astma.
Choroby przemiany materii:
 cukrzyca,
 otyłość.
Choroby dermatologiczne.
Choroby układu immunologicznego:
 HIV – AIDS.
Choroby nowotworowe.
Choroby sercowo-naczyniowe:
 choroba niedokrwienna.
Transplantacje.
Ból i cierpienie:
 migrena,
 ból przewlekły.
Ćw. 12

Niepłodność i doświadczanie utraty nienarodzonego dziecka.

Ćw. 13
Praca psychologiczna po doznanej stracie i traumie.

Ćw. 14-15

Osoba chora w rodzinie, aspekty psychologiczne pomocy bliskim. Psychologiczne koncepcje
choroby w szerszym kontekście rodzinnym, społecznym, kulturowym. Strategie i metody
pomocy.

Praktyczne aspekty pracy psychologa z chorym somatycznie - analiza przypadków, analiza
wybranych tekstów problemowych, prace pisemne

P_W06
P_U01
P_U07
P-U11

P_W04
P_W06
P_U07
P_U08
P_U11
P_W02
P_W04
P_W06
P_U01
P_U07
P_W02
P_W04
P_W06
P_U07
P_U08
P_K02
P_K04
P_K06
P_W04
P_W06
P_U01
P_K02
P_K06

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Wiedza:
P_W01

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna, kolokwium.

Ćw. 1-3, 611, 14-15

P_W02

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna, kolokwium.

Ćw. 1-11

P_W03

Praca w grupach, ocena zadania praktycznego, praca pisemna, kolokwium.

Ćw. 1-15

Umiejętności:
P_U01

ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna, sprawdzian pisemny.

P_U02

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna, sprawdzian pisemny.

Ćw.1-14,
Ćw. 6-11,

13-15
P_U03

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna,sprawdzian pisemny.

Ćw. 13-15

P_U04

Ocena wykonania zadania praktycznego, praca pisemna.

Ćw. 6-11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 13-15,

P_K02

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 13-15

P_K03

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 13-15

P_K04

Udział w dyskusji, obserwacja.

Ćw. 11-12

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma ma wiedzę w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych.

ma ograniczoną wiedzę w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych.

ma pogłębioną wiedzę w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych,
oraz ogólna wiedzę w
zakresie zaburzeń
psychicznych.

ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych, promocji
zdrowia i działań
psychologicznych, ma
pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie zaburzeń
psychicznych.

P_W02

nie ma wiedzy o
działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocoweji
terapeutycznej, nie
potrafi wymienić
czynników leżących u
podłoża różnych chorób,
nie zna określonych
metod diagnozy.

ma ograniczoną wiedzę o
działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocoweji
terapeutycznej, potrafi
wymienić kilka
czynników leżących u
podłoża różnych chorób,
nie zna określonych
metod diagnozy.

ma wiedzę o
działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocoweji
terapeutycznej, potrafi
wymienićkilka
czynników leżących u
podłoża różnych chorób,
zna określone metod
diagnozy.

ma wiedzę o działalności
psychoedukacyjnej,
psychoprofilaktycznej,
pomocoweji
terapeutycznej, potrafi
wymienić czynniki
leżących u podłoża
różnych chorób, zna
określone metody
diagnozy.

P_W03

nie ma wiedzy o
działaniach pomocowych,
psychoprofilaktyki, nie
zna zasad dotyczących
udzielania pomocy, nie
potrafi okreslic
czynników sprzyjających
zdrowiu.

ma podstawową wiedzę o
działaniach pomocowych,
zna niektóre wymagania i
zasady dotyczące
udzielania pomocy,
charakteryzuje czynniki
sprzyjające zachowaniu
zdrowia.

ma wiedzę o działaniach
pomocowych,
psychoprofilaktyki, zna
zasady dotyczące
udzielania pomocy,
charakteryzuje czynniki
sprzyjające zachowaniu
zdrowia.

ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę o
działaniach pomocowych,
psychoprofilaktyki, zna
wymagania i zasady
dotyczące udzielania
pomocy, charakteryzuje
czynniki sprzyjające
zachowaniu zdrowia.

P_U01

nie potrafi interpretować
oraz wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
jednostek chorobowych,

potrafi interpretować oraz
wyjaśniać niektóre
zjawiska i mechanizmy
psychologiczne, oraz
wzajemne relacje między
nimi, zna rolę zachowań
zdrowotnych , nabywa

potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz

potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne oraz

Efekty
kształcenia

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma umiejętności
praktycznego stosowania
metod diagnozy.

umiejętność praktycznego
stosowania metod
diagnozy.

P_U02

nie potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz je e
przeprowadzić.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne
zrealizować je
podstawowo
udzielania różnych form
wsparcia osobom z
określonymi potrzebami
psychologicznymi.

P_U03

nie potrafi ewaluować
efektów działań
adekwatnie do problemu
związanego z problemami
psychosomatycznymi i
dokonać krytycznej oceny
efektów.

P_U04

nie potrafi porozumiewać
się i współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii.

wzajemne relacje między
nimi, nabywa
umiejętność
praktycznego stosowania
metod diagnozy.

wzajemne relacje między
nimi, rozumie i opisuje
etiopatogenezę
wybranych jednostek
chorobowych, nabywa
umiejętność praktycznego
stosowania metod
diagnozy.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić
umie diagnozować
zaburzenia
psychosomatyczne.

potrafi zaprojektować
działania usprawniające,
psychokorekcyjne,
prewencyjne i
prozdrowotne oraz je
przeprowadzić
potrafi diagnozować
zaburzenia
psychosomatycznych,
udzielania różnych form
wsparcia.

ewaluuje efekty działań w
sposób podstawowy,
dokonuje wyboru technik
terapeutycznych
adekwatnie do problemu
związanego z problemami
psychosomatycznymi.

potrafi wykorzystywać
wiedzę psychologiczną
do ewaluacji efektów
podjętych działań
dokonuje wyboru technik
terapeutycznych

potrafi wykorzystywać
wiedzę psychologiczną
do ewaluacji efektów
dokonuje wyboru technik
terapeutycznych
adekwatnie do problemu
potrafi dokonać
krytycznej oceny
efektów.

potrafi porozumiewać się
ze specjalistami w
zakresie psychologii.

potrafi porozumiewać się
i współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii spoza grona
specjalistów.

potrafi porozumiewać się
i współpracować ze
specjalistami w zakresie
psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami
spoza grona specjalistów.

potrafi słabo współdziałać
i pracować w grupie w
realizacji indywidualnych
i zespołowych działań.

potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.

potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
realizacji indywidualnych
i zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie psychologii, jest
odpowiedzialny za
podejmowane interwencje
terapeutyczne, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.

P_K02

nie utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi
w praktyce
psychologicznej.

utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi
w praktyce
psychologicznej.

utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami
realizowanymi w
praktyce
psychologicznej;
odznacza się
rzetelnością, rozwagą, w
projektowaniu,
realizowaniu działań
psychologicznych.

utożsamia się z
wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi
w praktyce
psychologicznej,
odznacza się rzetelnością,
rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu,
planowaniu i
realizowaniu działań
psychologicznych.

P_K03

nie potrafi potrafi określić
priorytety służące
realizacji określonego

potrafi określić priorytety
służące realizacji
określonego przez siebie

potrafi odpowiednio
określić priorytety
służące realizacji

potrafi odpowiednio
określić priorytety
służące realizacji

P_K01

nie potrafi współdziałać i
pracować w grupie.

przez siebie lub innych
zadania; nie umie
rozplanować pracę
indywidualną i w grupie.

P_K04

lub innych zadania; ale
nie umie rozplanować
pracę indywidualną i w
grupie.

określonego przez siebie
lub innych zadania; umie
rozplanować pracę
indywidualną i w grupie.

demonstruje postawę
promującą zdrowie i
aktywność fizyczna.

dba o y rozwój osobisty,
promuje zdrowie i
aktywność fizyczna,
doskonali własny
warsztat pracy
profesjonalnej
przestrzega zasad etyki
zawodowej.

nie dba o rozwój osobisty,
nie promuje zdrowia i
aktywność fizyczna, nie
troszczy się własny
warsztat pracy.

Kryteria
oceny
wykonania
zadania
praktyczneg
o

określonego przez siebie
lub innych zadania; i
świetnie umie
rozplanować pracę
indywidualną i w grupie.
dba o wszechstronny
rozwój osobisty, promuje
zdrowie i aktywność
fizyczną, stale doskonali
własny warsztat pracy
profesjonalnej przestrzega
zasad etyki zawodowe.j

przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranych aspektów
psychosomatycznych i somatopsychicznych w wybranych chorobach.

Ocena
Liczba
punktów

2

3,0

3,5

4,0

4,5

5

5 i pon.

6

7

8

9

10

4,5

5

9

10

Kryteria oceny pracy pisemnej
kolokwium sprawdzające efekty kształcenia: (10 pytań)
2
3
3,5
4
Ocena
Liczba
5 i pon.
6
7
8
punktów
Ocena ogólna:
Średnia oceny wykonania zadania praktycznego, prac pisemnych
Liczba
14 i pon.
15-17
18-20
21-24
punktów
2,0

Ocena

3,0

3,5

4

25-27

28-30

4,5

5

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Heszen-Niejodek I., Sęk H.(2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa.

Juczyński Z.(2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (red.) (2003), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Wydawnictwo
UŁ, Łódź.

Woynarowska B. (2008), Edukacja Zdrowotna, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:

Chanduszko-Salska J. (2016). Znaczenie pomocy psychologicznej i psychoterapii we

wspomaganiu leczenia niepłodności, Postępy Andrologii Online, 3 (1), s. 22-32.

Heszen-Niejodek I. [red.], Jak żyć z chorobą a jak ją pokonać, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2000.

Kossakowska-PetryckaK., Chanduszko-SalskaJ. (2009).Poziom stresu i radzenie sobie ze stresem w ciąży wysokiego
ryzyka a występowanie depresji poporodowej, [W] K. Janowski, A. Cudo, (red.), Człowiek chory. Aspekty
Bioposychospołeczne, Lublin, s. 11-21.

Kubler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina, Poznań 1998.

Miniszewska J., Chanduszko-SalskaJ., Ograczyk A., Zalewska A., (2015). Characteristics and

assessment of stress management workshop for psoriasis patients.Current Problem of Psychiatry;

16(1), 55-59.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość, stres a zdrowie, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Salmon P. Psychologia w medycynie, GWP Gdańsk 2002

Sęk H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, s. 533-553. Gdańsk:
GWP.
Inne materiały dydaktyczne: wybrane narzędzia pomiaru stosowane w badaniach osób chorych somatycznie

B04. Zaburzenia osobowości
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

B4. Zaburzenia osobowości
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
prof. dr hab. n.med.W. Gruszczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień;
planowanie badań diagnostycznych i ich interpretacja;
studia przypadków; zadania praktyczne do wykonania
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Student rozpoznaje i objaśnia specyfikę funkcjonowania intra- i interpersonalnego osób z
zaburzeniami osobowości.
Rozpoznaje i charakteryzuje problemy w aspekcie teoretycznym i praktycznym z przestrzeni
zaburzeń osobowości.

K_W10;
K_W14

Identyfikuje i tłumaczy źródła zaburzeń osobowości z perspektywy psychodynamiczno-

K_W20

P_W02
P_W03

K_W16;

rozwojowej, biologicznej, poznawczej.
P_W04

Rozróżnia i opisuje podstawowe cele terapeutyczne.

K_W19;
K_W22

Umiejętności:
P_U01

Przyjmuje postawę refleksyjną.

P_U02

Analizuje problemy z zakresu zaburzeń osobowości wieloaspektowo.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Wszelkie działania wykonuje z największa dbałością biorąc pod uwagę także ich aspekt
etyczny.

K_U01;
K_U02
K_U07;
K_U08
K_K11;
K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Zachowania odbiegające od normy a zaburzenia osobowości.

Ćw.2

Diagnoza zaburzeń osobowości. Model wieloosiowy diagnozy. Kryteria diagnostyczne w
oparciu o DSM IV.

P_W01-02

Ćw.3

Kolejne spotkania będą przebiegały w analogicznym układzie tematycznym i będą dotyczyły
specyfiki, genezy i dominujących celów realizowanych w procesie psychoterapii określonych
zaburzeń osobowości.

P_W01-04;
P_U01-02;
P_K01

Ćw.4

Osobowość antyspołeczna.

Ćw.5

Osobowość unikającą.

Ćw.6

Osobowość obsesyjno-kompulsywna.

Ćw.7

Osobowość zależna.

Ćw.8

Osobowość histrioniczna.

Ćw.9

Osobowość narcystyczna.

Ćw.10

Osobowość schizoidalna.

Ćw.11

Osobowość schizotypowa.

Ćw.12

Osobowość paranoiczna.

Ćw.13

Osobowość z pogranicza.

Ćw.14

Zaburzenia osobowości uwzględnione w dodatku do DSM-5: zaburzenia depresyjne,
osobowość negatywistyczna, masochistyczna.

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

P_W01

P_W01-04;
P_U01-02;
P_K01

Opis przypadku klinicznego.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Ćw. 1-15

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 1-15

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 1-15

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

student nie
rozpoznaje i nie potrafi
objaśnić specyfikę
funkcjonowania intra- i
interpersonalnego osób z
zaburzeniami
osobowości.

student niedokładnie
rozpoznaje i objaśnia
specyfikę funkcjonowania
intra- i interpersonalnego
osób z zaburzeniami
osobowości.

student z małymi
brakami ozpoznaje i
objaśnia specyfikę
funkcjonowania intra- i
interpersonalnego osób z
zaburzeniami
osobowości.

student rozpoznaje i
objaśnia specyfikę
funkcjonowania intra- i
interpersonalnego osób z
zaburzeniami
osobowości.

P_W02

nie potrafi ozpoznać i
scharakteryzować
problemy w aspekcie
teoretycznym i
praktycznym z
przestrzeni zaburzeń
osobowości.

rozpoznaje problemy w
aspekcie praktycznym.

rozpoznaje i
charakteryzuje (z
pominieciami) problemy
w aspekcie teoretycznym
i praktycznym z
przestrzeni zaburzeń
osobowości.

rozpoznaje i
charakteryzuje problemy
w aspekcie teoretycznym
i praktycznym z
przestrzeni zaburzeń
osobowości.

P_W03

nie potrafi
zidentyfikować źródła
zaburzeń osobowości z
żadnej z wymienionych
perspektyw.

identyfikuje i tłumaczy
źródła zaburzeń
osobowości z jednej tylko
perspektywy.

identyfikuje i tłumaczy
źródła zaburzeń
osobowości z dw óch
spośród n/w persektyw
psychodynamicznorozwojowej,
biologicznej,
poznawczej.

identyfikuje i tłumaczy
źródła zaburzeń
osobowości z
perspektywy
psychodynamicznorozwojowej, biologicznej,
poznawczej.

P_W04

nie potrafi rozróżnić i
opisać podstawowe cele
terapeutyczne.

rozróżnia i słabo opisuje
tylko 2 podstawowe cele
terapeutyczne.

rozróżnia i opisuje
podstawowe cele
terapeutyczne z pomocą
prowadzącego

rozróżnia i opisuje
podstawowe cele
terapeutyczne.

P_U01

nie ma refleksji odnośnie
przedstawianych treści.

refleksja szczątkowa.

czasami przyjmuje
postawę refleksyjną.

przyjmuje postawę
refleksyjną.

P_U02

nie analizuje problemy z
zakresu zaburzeń
osobowości.

analizuje problemy z
zakresu zaburzeń
osobowościz poziomu
podstawowego
wieloaspektowo.

analizuje problemy z
zakresu zaburzeń
osobowości w
pojedynczych aspektach.

wieloaspektowo nalizuje
problemy z zakresu
zaburzeń osobowości.

P_K01

Efekty
kształcenia
punktacja

wszelkie działania
wykonuje z największa
działania wykonuje z
dbałością biorąc pod
pewną dbałością.
uwagę także ich aspekt
etyczny.
Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna, 1 pkt –
odpowiedź niepełna, 0 pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)
działania wykonuje z
dbałością biorąc pod
uwagę także ich aspekt
etyczny.

nie wykazuje dbałości w
trakcie wykonywania
działań.

15 i <

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Millon T., Davis R., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa
2005.
Literatura uzupełniająca:

Johnson S., Style charakteru, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Linehan M., Zaburzenia osobowości z pogranicza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

Kernberger O., A Psychoanalitic Theory of Personality Disorders /in :/ Major Theories of Personality Disorders, Clarkin J.
F., Lenzenweger M.F., (eds), The Guilford Press, New York 1996, pp 106-140.

Kohut H., The Restoration of the self, International Universities Press, inc. Madison, Connecticut 1996.
Inne materiały dydaktyczne:

B05. Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
B5. Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr n.med. L. Szafraniec

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów;
omawianie i dyskutowanie zagadnień;
planowanie badań diagnostycznych i ich interpretacja;
studia przypadków;
zadania praktyczne do wykonania

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

nt funkcjonowania

Wiedza:
mózgu i mechanizmów powstania czynności

P_W01

Posiada wiedzę
psychicznych.

P_W02

Zna rodzaje diagnozy neuropsychologicznej.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W11
K_W14
K_W20

P_W03

Zna podstawowe formy terapii neuropsychologicznej.
Umiejętności:

P_U01

Potrafi rozpoznawać zaburzenia neuropsychologiczne.

P_U02

Potrafi przeprowadzić badania neuropsychologiczne.

K_U04
K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi pracować w zespole diagnostycznym.

P_K02

Potrafi współpracować w terapii.

K_K08
K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.
Ćw.1

Podstawy teoretyczne diagnostyki neuropsychologicznej.

Ćw.2

Neuropsychologiczne teorie funkcjonowania mózgu. Mechanizmy powstawania czynności
psychicznych.

Ćw.3

Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej.

Ćw.4

Zaburzenia przytomności, świadomości i orientacji po uszkodzeniach mózgu.

Ćw.5

Zaburzenia mowy i komunikowania się – analiza zaburzeń mowy, powstałych na skutek
uszkodzeń obwodowego oraz centralnego aparatu mowy.

Ćw.6

Zaburzenia pamięci i uwagi.

Ćw.7

Zaburzenia spostrzegania (gnozji).

Ćw.8

Zaburzenia czynności ruchowych (praksji).

Ćw.9

Zastosowanie i wykorzystanie metod wystandaryzowanych w diagnostyce
neuropsychologicznej.

Ćw.10

Badanie eksperymentalne funkcji poznawczych i procesów wykonawczych za pomocą metod
eksperymentalnych.

Ćw.11

Podstawowe zasady terapii neuropsychologicznej.

Ćw.12

Opis przypadku.

Ćw.13

Opis przypadku.

Ćw.14

Opis przypadku.

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U02

P_K01
P_K02

P_U01
P_U02

Prezentacja przypadku
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt
Ćw. 1-15;

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

Ćw. 1-15;

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma wiedzę nt
funkcjonowania mózgu i
mechanizmów powstania
czynności psychicznych.

posiada częściowa
wiedze wiedzę nt
funkcjonowania mózgu i
mechanizmów
powstania czynności
psychicznych.

posiada wiedzę nt
funkcjonowania mózgu i
niepełna n.t
mechanizmów powstania
czynności psychicznych.

posiada wiedzę nt
funkcjonowania mózgu i
mechanizmów powstania
czynności psychicznych.

P_W02

nie zna diagnozy
neuropsychologicznej.

zna dwa rodzaje
diagnozy
neuropsychologicznej.

zna prawie wszystkie
rodzaje diagnozy
neuropsychologicznej.

zna rodzaje diagnozy
neuropsychologicznej.

P_W03

nie zna nawet
podstawowych form
terapii
neuropsychologicznej.

słabo zna podstawowe
formy terapii
neuropsychologicznej.

zna podstawowe formy
terapii
neuropsychologicznej.

zna świetnie podstawowe
formy terapii
neuropsychologicznej.

ma trudności z
potrafi rozpoznawać
potrafi bezbłędnie
rozpoznaniem
P_U01
zaburzenia
rozpoznawać zaburzenia
zaburzenia
neuropsychologiczne.
neuropsychologiczne.
neuropsychologiczne.
potrafi przeprowadzić
nie potrafi przeprowadzić
potrafi z niepewnością
potrafi przeprowadzić
tylko wybrane elementy
P_U02
badania
przeprowadzić badania
badania
badania
neuropsychologiczne.
neuropsychologiczne.
neuropsychologiczne.
neuropsychologiczne.
nie
słabo współpracuje w
potrafi niezle pracować
potrafi bardzo sprawnie
P_K01
potrafi pracować w zespole
zespole
w zespole
pracować w zespole
diagnostycznym.
diagnostycznym.
diagnostycznym.
diagnostycznym.
słabo umie
nie potrafi współpracować
współpracowa
zazwyczaj potrafi
potrafi współpracować w
P_K02
w terapii.
współpracować w
współpracować w terapii.
terapii.
terapii.
Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna, 1 pkt – odpowiedź niepełna,
0 pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)
nie potrafi rozpoznawać
zaburzenia
neuropsychologiczne.

punktacja
Ocena

15 i <

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Blakemore S., Frith U., Jak uczy się mózg. Kraków: Wydawnictwo UJ 2008.

Borkowska A., Szepietowska E. M., Diagnoza neuropsychologiczna. Lublin: Wyd. UMCS 2000.

Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008.

Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J., Mózg a zachowanie. Warszawa: PWN 2012.

Walsh K., Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN 2013.
Literatura uzupełniająca:

Herzyk A., Kądzielawa D., Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Lublin:
Wydawnictwo UMCS 1996.

Pąchalska M., Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Inne materiały dydaktyczne:

opisy przypadków.

B06. Psychologiczne opiniodawstwo sądowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
B6. Psychologiczne opiniodawstwo sądowe

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr n.med. L. Szafraniec

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; planowanie badań
diagnostycznych i ich interpretacja; studia przypadków; zadania praktyczne do wykonania.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna podstawy współczesnej psychologii sądowej, przepisów prawa regulujących opiniowanie
sądowo psychologiczne, zasad uczestnictwa w przesłuchaniu, opiniowanie i wykonywanie
ekspertyz psychologicznych na zlecenie sądów, organów ścigania w sprawach karnych
(dorosłych i nieletnich) oraz cywilnych.
Wiedza związana z zeznaniami świadków i problematyka z zakresu wiktymologii.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W03
K_W11
K_W14
K_W20
K_W03
K_W11

K_W14
K_W20
Umiejętności:
P_U01

Umiejętności zaplanowania, przeprowadzenia i
psychologicznych dla potrzeb orzecznictwa sądowego.

P_U02

Przyswojenie sobie metod diagnozy psychologicznej i analizy treści zeznań świadków
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do opiniowania w
sprawach zeznań świadków.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje, przewiduje konsekwencje podejmowanych
działań.
Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny.

P_K02

wykorzystania

wyników

badań

K_U17
K_U18
K_U19
K_U17
K_U18
K_U19
K_K11
K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Zajęcia specjalizacyjne:

Ćw.1

Charakterystyka psychologii sądowej, kryminalistycznej i penitencjarnej, psychologia w
prawie cywilnym, sfera doktrynalno-legislacyjna, wpływ psychologii i psychiatrii sądowej na
tworzenie prawa, sfera społecznego funkcjonowania norm prawnych.

Ćw.2

Status prawny i rola biegłego sądowego psychologa w polskim procesie sądowym, psychiatra,
psycholog i seksuolog jako biegli w świetle przepisów prawa polskiego, etyczno-zawodowe
problemy biegłego sądowego psychologa, rodzaje współpracy biegłego psychologa z innymi
ekspertami: psychiatrą, pedagogiem, neurologiem, pediatrą, kryminalistykiem i in.

Ćw.3

Problemy diagnostyczne i kompetencyjne w opiniowaniu poczytalności, opiniowanie
psychologiczno-psychiatryczne o poczytalności sprawcy; ograniczona i zniesiona
poczytalność, główne problemy opiniodawcze w sprawach afektu fizjologicznego i
patologicznego.

Ćw.4

Diagnoza motywacji sprawcy przestępstwa, osobowościowe i sytuacyjne tło zabójstw w
afekcie, profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw, psychologiczna analiza
zachowań przestępczych i wiktymologicznych, jako szczególna kategoria opiniodawcza.

Ćw.5

Sfera orzecznictwa sądowego, osobowość i predyspozycje zawodowe sędziego, zagadnienia
prawdy sądowej, rodzaje argumentacji i wnioskowania logicznego stosowanego w procesie
sądowym, uzasadnianie wyroków i opinii psychologicznych.

Ćw.6

Opiniodawstwo sądowe w sprawach z udziałem dzieci, w sprawach rodzinnych i
opiekuńczych, nieletnich, postępowanie diagnostyczne i opiniodawcze w sprawach
rozwodowych i opiekuńczych, w sprawach powypadkowych i z zakresu ubezpieczeń
społecznych, w sprawach o ubezwłasnowolnienie, uzależnienie od alkoholu, jako przedmiot
ekspertyzy psychologicznej, zaburzenia reaktywne w opiniodawstwie biegłego psychologa.

Ćw.7

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach karnych osób dorosłych,
kryminologiczno-psychologiczne typologie przestępstw i mechanizmy motywacyjne
przestępczości, stres i jego rola w etiologii przestępstw agresywnych, zaburzenia reaktywne w
opiniodawstwie biegłego psychologa, afekt patologiczny.

Ćw.8

Sfera ścigania, udział psychologa w przesłuchaniu, rodzaje przesłuchania, ocena
wiarygodności zeznań świadków, wnioskowanie psychologiczne na podstawie udziału w
innych czynnościach dochodzeniowo – śledczych i analizy protokołów z tych czynności,
psychologiczne aspekty okazania, oględzin miejsca zdarzenia, sekcji zwłok, tworzenie
portretu psychologicznego sprawcy.

Ćw.9

Psychologia zeznań świadków, status i rola świadka w procesie sądowym, psychologiczna

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

K_W03
K_W11
K_W14
K_W20
K_U17
K_U18
K_U19
K_K11
K_K16

problematyka zeznań świadków, przesłuchanie jako model komunikacji interpersonalnej,
metody badań w psychologii zeznań świadków, rodzaje błędów w zeznaniach i ich przyczyny,
typologia świadków i ich zeznań.
Ćw.10

Podstawy psychologii penitencjarnej, zasady i warunki odbywania kary pozbawienia wolności
oraz tymczasowego aresztowania, przebieg procesu adaptacji do warunków izolacji.

Ćw.11

Diagnoza penitencjarna oraz społeczno-kryminologiczna wobec więźniów młodocianych,
sprawiających trudności wychowawcze oraz niebezpiecznych, zasady pracy z więźniami
upośledzonymi umysłowo, wykazującymi zaburzenia osobowości, uzależnionymi,
wykazującymi zaburzenia preferencji seksualnych, młodocianymi, sprawcami przemocy
domowej oraz długoterminowymi.

Ćw.12

Rola i zadania psychologa penitencjarnego w areszcie śledczym i zakładzie karnym, diagnoza
psychologiczna, oddziaływania terapeutyczne, udzielenie pomocy psychologicznej osobom
przygotowywanym do opuszczenia zakładu.

Ćw.13

Analizy przypadków.

Ćw.14

Analizy przypadków.

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 1-15

Ćw. 1-15;

Ćw. 1-15;

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna podstaw
współczesnej
psychologii sądowej,
przepisów prawa, zasad
uczestnictwa w
przesłuchaniu,
opiniowanie i
wykonywanie
ekspertyz
psychologicznych.

zna podstawy
współczesnej psychologii
sądowej, przepisów
prawa regulujących
opiniowanie sądowo
psychologiczne.

zna podstawy współczesnej
psychologii sądowej,
przepisów prawa
regulujących opiniowanie
sądowo psychologiczne,
opiniowanie i wykonywanie
ekspertyz psychologicznych.

zna podstawy współczesnej
psychologii sądowej,
przepisów prawa
regulujących opiniowanie
sądowo psychologiczne,
zasad uczestnictwa w
przesłuchaniu, opiniowanie
i wykonywanie ekspertyz
psychologicznych.

P_W02

brak wiedzy związanej
z zeznaniami
świadków i
problematyką z zakresu

wiedza podstawowa
związana z zeznaniami
świadków i
problematyka z zakresu

wiedza niepełna związana z
zeznaniami świadków i
problematyka z zakresu
wiktymologii.

wiedza związana z
zeznaniami świadków i
problematyka z zakresu
wiktymologii.

wiktymologii.

wiktymologii.

P_U01

brak umiejętności
zaplanowania,
przeprowadzenia i
wykorzystania
wyników badań
psychologicznych.

umiejętności
przeprowadzenia i
częściowego
wykorzystania wyników
badań psychologicznych
dla potrzeb orzecznictwa
sądow.

P_U02

nie posiada nawet w
zakresie
podstawowym wiedzę i
umiejętności
praktyczne niezbędne
do opiniowania w
sprawach zeznań
świadków zeznań
świadków.

umiejętności
przeprowadzenia i
wykorzystania wyników
badań psychologicznych dla
potrzeb orzecznictwa
sądowego.

umiejętności zaplanowania,
przeprowadzenia i
wykorzystania wyników
badań psychologicznych
dla potrzeb orzecznictwa
sądowego.

posiada w zakresie
podstawowym wiedzę i
umiejętności praktyczne
niezbędne do
opiniowania w sprawach
zeznań świadków.

posiada wiedzę i
umiejętności praktyczne
niezbędnych do opiniowania
w sprawach zeznań
świadków.

przyswojenie metod
diagnozy psychologicznej i
analizy treści zeznań
świadków co umożliwia
zdobycie wiedzy i
umiejętności praktycznych
niezbędnych do
opiniowania w sprawach
zeznań świadków.

P_K01

nie doświadcza
odpowiedzialnosci za
podejmowane decyzje,
i konsekwencje
podejmowanych
działań.

czuje się częściowo
odpowiedzialny za
podejmowane decyzje.

czuje się częściowo
odpowiedzialny za
podejmowane decyzje, i
konsekwencje
podejmowanych działań.

czuje odpowiedzialność za
podejmowane decyzje,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

P_K02

brak rozwagi i
ostroznosci przy
podejmowaniu zadan
zawodowych

realizuje zadania
zawodowe ze słaba
refleksją w sposób mało
rozważny i ostrożny.

realizuje zadania zawodowe
w sposób ostrożny.

realizuje zadania zawodowe
w sposób rozważny i
ostrożny.

Efekty
kształcenia
punktacja

Zajęcia specjalizacyjne:
Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna, 1 pkt –
odpowiedź niepełna, 0 pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)

Ocena

15 i <

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

DOTYCZY WSZYSTKICH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach z wykorzystaniem środków multimedialnych

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Gierowski J.K. (red). Psychologia w postępowaniu karnym. Warszawa: Lexis Nexis 2008.

Stanik J.M., Psychologia sądowa. Warszawa: PWN 2013.

Szpitalak M., Kasparka K. (red.), Psychologia sądowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.
Literatura uzupełniająca:

Bull R., Uzyskiwanie informacji od dziecka występującego w charakterze świadka. W: A. Memon, A. Vrij, R. Bull (red.).
Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego. Gdańsk 2003.

Czerederecka A., Ekspertyza psychologiczna dotycząca dziecka w sprawach sądowych. W: A. Brzezińska, Z. Toeplitz
(red.). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2007.

Wojciechowski B.W., Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków. Warszawa: Difin
2015.
Inne materiały dydaktyczne:


opisy przypadków

B07. Diagnoza i terapia ADHD
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

B7. Diagnoza i terapia ADHD
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr D Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; studia przypadków;
zadania praktyczne do wykonania

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju.

K_W06

P_W02

Posiada wiedzę dotycząca pojęcia ADHD.

K_W11

P_W03

Ma wiedzę dotyczącą terminologii stosowanej w diagnostyce i terapii ADHD.

K_W20

P_W04

Ma wiedzę dotyczącą możliwości stosowania działań profilaktycznych
psychoedukacyjnych niezbędnych w procesie diagnostyki i terapii osób z ADHD.

i

K_W22

P_W05

Zna sposoby odróżniania zaburzeń ze spektrum AHDH od innych zaburzeń rozwojowych
(np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zespół Aspergera i inne).

K_W11

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dokonać obserwacji i diagnozy zaburzeń ze spektrum ADHD.

K_U04

P_U02

Ma umiejętność zaplanowania działań terapeutycznych obejmujących osoby z ADHD.

K_U07

P_U03

Potrafi przygotować i wdrożyć program współpracy z otoczeniem społecznym osoby z
ADHD.

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi wpływać na kształtowanie postaw akceptacji wobec osób z ADHD.

K_K12

P_K02

Potrafi współpracować dla dobra klienta z osobami trzecimi.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.

Ćw.1
Ćw. 2

Opis zespołu nadpobudliwości psychoruchowej: omówienie grupy objawów, zmienności
klinicznej w grupach wiekowych.
Różnice w diagnozie w ICD-10, DSM-IV i DSM-V. Podtypy ADHD wg klasyfikacji
DSM-IVTR.

Odniesienie do
przedmiotowyc
h efektów
kształcenia
P_W01, P_W02,
P_W03
P_W02, P_W03

Ćw.3

Model psychologiczny ADHD wg Barkleya.

P_W02, P_W03

Ćw.4

Epidemiologia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej w zależności od stosowanych
kryteriów diagnostycznych, etiologia, przebieg i rokowanie.

P_W03, P_W04

Diagnoza różnicowa- zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania,
autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia o cechach agresji.

P_W01, P_W02,
P_W05, P_U01,

Metody diagnozy. Kwestionariusze do diagnozy ADHD, Kwestionariusz wywiadu o
dziecku.
Współwystępowanie zaburzeń z ADHD: zaburzenia lękowe, depresyjne, tiki, dysleksja
rozwojowa, nadużywanie substancji psychoaktywnych.

P_W02, P_W04,
P_U01
P_W01, P_W04,
P_W05, P_K01

Ćw.11

Psychologiczne problemy integracji w procesie edukacji i życiu codziennym.

P_W04, P_K01

Ćw.12

Metody wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologicznej.

Ćw.13

Psychoedukacja, strategie radzenia sobie z objawami ADHD.

Ćw.14

Psychospołeczne problemy osób dorosłych z ADHD.

P_W04, P_K01

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

P_W04, P_K02

Ćw.5-7
Ćw.8
Ćw.9-10

P_W04, P_U02,
P_U03, P_K02
P_W04, P_U02,
P_U03, P_K02

Przygotowanie projektu terapeutycznego dla wybranego aspektu funkcjonowania osoby z
ADHD, obejmującego współpracę psychologa z osobą z ADHD, jej środowiskiem
domowym i szkolnym/zawodowym
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw., 1, 5-7, 910,

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 1-3, 5-8,

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 1-4,

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 4, 8-15

P_W05

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 5-7, 9-10,
Umiejętności:

P_U01

Ocena wykonania zadania.

Ćw. 5-8,

P_U02

Ocena wykonania zadania.

Ćw. 12, 13,

P_U03

Ocena wykonania zadania.

Ćw. 12, 13,

P_K01

Kompetencje społeczne:
Ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 9-11, 14

P_K02

Ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 12-13, 15,

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo
dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jes
t gotów:

P_W01

nie posiada wiedzy
dotyczącej prawidłowości
rozwoju.

posiada wiedzę dotyczącą
prawidłowości w rozwoju
na poziomie
podstawowym.

posiada wiedzę
dotyczącą
prawidłowości w
rozwoju na poziomie
zaawansowanym.

posiada wiedzę
dotyczącą
prawidłowości w
rozwoju na
poziomie
wybitnym.

P_W02

nie posiada wiedzy
dotyczącej pojęcia
ADHD.

posiada wiedzę dotyczącą
pojęcia ADHD na poziomie
podstawowym.

posiada wiedzę
dotyczącą pojęcia
ADHD na poziomie
zaawansowanym.

posiada wiedzę
dotyczącą pojęcia
ADHD na
poziomie
wybitnym.

ma wiedzę dotyczącą pojęć
stosowanych w diagnostyce
i terapii ADHD na
poziomie podstawowym.

ma wiedzę dotyczącą
pojęć stosowanych w
diagnostyce i terapii
ADHD na poziomie
zaawansowanym.

ma wiedzę
dotyczącą pojęć
stosowanych w
diagnostyce i
terapii ADHD na
poziomie
wybitnym.

posiada wiedzę z zakresu
działań profilaktycznych i
psychoedukacyjnych w
procesie diagnostyki i
terapii osób z ADHD w
stopniu podstawowym.

posiada wiedzę z
zakresu działań
profilaktycznych i
psychoedukacyjnych w
procesie diagnostyki i
terapii osób z ADHD w
stopniu
zaawansowanym.

posiada wiedzę z
zakresu działań
profilaktycznych i
psychoedukacyjny
ch w procesie
diagnostyki i
terapii osób z
ADHD w stopniu
wybitnym.

P_W05

nie potrafi odróżnić
zaburzeń ze spektrum
ADHD od innych
zaburzeń rozwojowych.

ma wiedzę dotyczącą
różnic pomiędzy spektrum
ADHD a innymi
zaburzeniami rozwojowymi
na poziomie
podstawowym.

ma wiedzę dotyczącą
różnic pomiędzy
spektrum ADHD a
innymi zaburzeniami
rozwojowymi na
poziomie
zaawansowanym.

ma wiedzę
dotyczącą różnic
pomiędzy
spektrum ADHD a
innymi
zaburzeniami
rozwojowymi na
poziomie
wybitnym.

P_U01

nie potrafi dokonać
obserwacji i diagnozy
zaburzeń ze spektrum

potrafi dokonać obserwacji
i diagnozy zaburzeń ze
spektrum ADHD w sposób

potrafi dokonać
obserwacji i diagnozy
zaburzeń ze spektrum

potrafi dokonać
obserwacji i
diagnozy zaburzeń

Efekty
kształcenia

P_W03

P_W04

nie zna pojęć
stosowanych w
diagnostyce i terapii
ADHD.

nie posiada wiedzy z
zakresu działań
profilaktycznych i
psychoedukacyjnych w
procesie diagnostyki i
terapii osób z ADHD.

ADHD.

podstawowy.

ADHD w sposób
zaawansowany.

nie umie zaplanować
działań terapeutycznych
obejmujących osoby z
ADHD.

potrafi zaplanować
działania terapeutyczne
obejmujące osoby z ADHD
na poziomie
podstawowym.

potrafi zaplanować
działania terapeutyczne
obejmujące osoby z
ADHD na poziomie
zaawansowanym.

potrafi zaplanować
działania
terapeutyczne
obejmujące osoby
z ADHD na
poziomie
wybitnym.

nie umie przygotować i
wdrożyć programu
współpracy z otoczeniem
społecznym osoby z
ADHD

umie przygotować i
wdrożyć program
współpracy z otoczeniem
społecznym osoby z
ADHD na poziomie
podstawowym

umie przygotować i
wdrożyć program
współpracy z
otoczeniem społecznym
osoby z ADHD na
poziomie
zaawansowanym

umie przygotować
i wdrożyć program
współpracy z
otoczeniem
społecznym osoby
z ADHD na
poziomie
wybitnym

P_K01

nie jest gotów wpływać
na kształtowanie postaw
akceptacji wobec osób z
ADHD.

jest gotów wpływać na
kształtowanie postaw
akceptacji wobec osób z
ADHD w podstawowym
zakresie.

jest gotów wpływać na
kształtowanie postaw
akceptacji wobec osób z
ADHD w
zaawansowanym
zakresie.

jest gotów
wpływać na
kształtowanie
postaw akceptacji
wobec osób z
ADHD w
wybitnym
zakresie.

P_K02

nie umie pracować dla
dobra klienta z osobami
trzecimi.

potrafi pracować dla dobra
klienta z osobami trzecimi
w sposób podstawowy.

potrafi pracować dla
dobra klienta z osobami
trzecimi w sposób
zaawansowany.

potrafi pracować
dla dobra klienta z
osobami trzecimi
w sposób wybitny.

P_U02

P_U03

ze spektrum
ADHD w sposób
wybitny.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Borkowska A.R., Domańska Ł. (2006), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Warszawa: PWN

Górka I., (2005), Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD, Kraków: Edukacyjna.pl

Hallowell E., Ratey J. (2004), W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i
dorosłych. Poznań: Media Rodzina

Kołakowski, A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A., (2006), ADHD – zespół nadpobudliwości
psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańska: GWP

Popielarska A., Popielarska M. (2000), Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa: Wyd. PZWL,

Wolańczyk T., Kolender J. (2005), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa: Wyd.PZWL

Wiśniewska B., Baranowska W., Świderska M., Lebiedzik M. (2008), Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD
w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienie z badań pilotażowych, [w:] A. Chudzik
(red.), Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, s.185-197, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
Literatura uzupełniająca:

Kutcher S., Aman M., Brooks S.J. i wsp. (2004), Międzynarodowe stanowisko na temat zespołu nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i zaburzeń zachowania (DBD): implikacje kliniczne i sugestie dotycząc
leczenia. European Neuropsychopharmacology 14, The Journal of the European College of
Neuropsychopharmacology 2004, Wydawnictwo Elsevier.s.11-28.

Lebiedzik M., Świderska M., Wiśniewska B., Baranowska W. (2008), Problem trudności szkolnych dziecka z ADHD
w świetle analizy przypadku, (w:) A. Chudzik (red.), Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, s.215224, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

Opolska T., Potemska E. (1998), Dziecko nadpobudliwe – Program korekcji zachowań, Warszawa: Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogiczne

Wiśniewska B. (2007), Współwystępowanie u dzieci i młodzieży z ADHD innych zaburzeń klinicznych i ich
etiologia, red. W. Baranowska, ADHD - prawie normalne życie, s.53-64, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź

Wiśniewska B. (2008), Ocena współwystępowania zaburzeń i chorób u dzieci i młodzieży z ADHD, (w:) W.
Baranowska (red.), ADHD polemiki i badania, s. 37-55, Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi, Łódź

Wiśniewska B., Wendorff J. (2008), Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD
wśród dzieci i młodzieży – na podstawie badań własnych, Neurologia Dziecięca, Vol.17 nr 33, s. 23-29.
Inne materiały dydaktyczne:

do dyspozycji wybrane narzędzia pomiaru.

B08. Projekcyjne techniki diagnostyczne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

B8. Projekcyjne techniki diagnostyczne
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

koordynator bloku B: prof. W. Gruszczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Psychologia kliniczna, Diagnoza psychologiczna, Psychopatologia

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, zadania problemowe, projekt,
zadania problemowe, dyskusja, projekt.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

Zna szczegółowo psychodynamiczne teorie osobowości i wie na jakich założeniach
się opierają.
Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, weryfikowaniu
hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym w oparciu o metody projekcyjne.
Ma wiedzę dotyczącą etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na

K_W16
K_W17
K_W18

trafność i rzetelność badań oraz relacji badacz-osoba w odniesieniu do projekcyjnych
technik diagnostycznych.
Umiejętności:
P_U01
P_U02
P_U03

Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne, w
oparciu o uzyskane wyniki badań projekcyjnych.
Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów psychicznych stosując projekcyjne techniki diagnostyczne .
Potrafi w sposób jasny i spójny formułować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze
ekspertyzy psychologicznej na podstawie wyników badań projekcyjnych.

K_U01
K_U03
K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

Realizuje badania technikami projekcyjnymi w sposób rozważny i ostrożny.

K_K16

P_K02

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych
działaniach diagnostycznych z użyciem technik projekcyjnych.

K_K13

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Zagadnienia wstępne. Rozumienie zjawiska projekcji.

P_W01, P_W02

Ćw2

Projekcyjne rozumienie przestrzeni i kierunku na przykładzie krzyża Gründwala.

P_W02, P_W03

Ćw3

Znaczenie symbolu w projekcji. Barwa w projekcji. Ekspresyjna i projekcyjna wartość
barwy.

P_W01, P_W02,
P_W03

Ćw4

Teoria barwy Luschera. Barwa a przestrzeń.

P_W02, P_W03

Ćw5

Rysunek rodziny M. Brown Gałkowskiej – podstawy teoretyczne testu.

Ćw6

Rysunek rodziny M. Brown Gałkowskiej – procedura badania i i interpretacja rysunku.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02

Ćw7

Rysunek rodziny M. Brown Gałkowskiej – analiza przypadków.

P_U01, P_U03,
P_K02

Ćw8

Test Drzewa Kocha. Historia testu. Zagadnienia wprowadzające.

P_W02

Ćw9

Test Drzewa Kocha. Analiza poszczególnych elementów rysunku drzewa.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw10

Test drzewa Kocha – analiza przypadków.

P_U02, P_U03,
P_K02

Ćw11

Test Piramid Barwnych – zagadnienia wstępne, historia testu.

P_W02

Ćw12

Test Piramid Barwnych – standaryzacja i interpretacja testu.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02

Ćw13

Test Piramid barwnych – analiza przykładów przypadków.

P_U02, P_U03,
P_K02

Ćw14

Test Rysunku Człowieka. Historia. Zagadnienia wstępne
Test Rysunku Człowieka. Analiza poszczególnych elementów rysunku człowieka.

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Podsumowanie.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02

Ćw15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

P_W02

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw.1, Ćw.3, Ćw.15

P_W2

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw.1,Ćw.2, Ćw.3,
Ćw.4, Ćw.5, Ćw.8,
Ćw.11, Ćw.14,
Ćw.15

P_W3

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw.3, Ćw.4, Ćw.6,
Ćw.9, Ćw.12,
Ćw.14, Ćw.15

P_W1

Umiejętności:
P_U01

Przygotowanie projektu - interpretacja testu.

P_U02

Przygotowanie projektu- interpretacja testu.

P_U03

Przygotowanie projektu- interpretacja testu.

Ćw.6, Ćw.7, Ćw.9,
Ćw.12, Ćw.14,
Ćw.15
Ćw.6, Ćw.9, Ćw.10,
Ćw.12, Ćw.13,
Ćw.14, Ćw.15
Ćw.6, Ćw.7, Ćw.10,
Ćw.13, Ćw.15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.6, Ćw.9, Ćw.12,
Ćw.14, Ćw.15
Ćw.6, Ćw.7, Ćw.9,
Ćw.10, Ćw.12,
Ćw.13, Ćw.14,
Ćw.15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Niedostateczny
Student nie zna nie
rozumie /nie potrafi/nie
jest gotów

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna ogólnych
założeniach
psychodynamiczne
teorie osobowości.

zna w ogólnych
założeniach
psychodynamiczne
teorie osobowości i
wie na jakich
założeniach się
opierają.

zna szczegółowo
psychodynamiczne teorie
osobowości.

zna szczegółowo
psychodynamiczne teorie
osobowości, wie na jakich
założeniach się opierają.

P_W02

nie ma wiedzy o
projektowaniu badań
diagnostycznych w
oparciu o metody
projekcyjne.

posiada podstawową
wiedzę o
projektowaniu badań
diagnostycznych w
oparciu o metody
projekcyjne.

posiada wiedzę o
projektowaniu badań
diagnostycznych i
weryfikowaniu hipotez w
oparciu o metody
projekcyjne.

nie ma ogólnej wiedzy
dotyczącej
postępowania
badawczego, w
odniesieniu do technik
projekcyjnych.

ma ogólną wiedzę
dotyczącą
postępowania
badawczego,
odniesieniu do
technik
projekcyjnych
technik
diagnostycznych.

ma ogólną wiedzę dotyczącą
etapów postępowania
badawczego, czynników
wpływających na trafność i
rzetelność badań oraz relacji
badacz-osoba w odniesieniu
do projekcyjnych technik
diagnostycznych.

Efekty
kształcenia

P_W03

posiada rozszerzoną
wiedzę o projektowaniu
badań diagnostycznych,
weryfikowaniu hipotez i
wnioskowaniu
diagnostycznym w oparciu
o metody projekcyjne.
ma pogłębioną wiedzę
dotyczącą etapów
postępowania
badawczego, czynników
wpływających na trafność
i rzetelność badań oraz
relacji badacz-osoba w
odniesieniu do
projekcyjnych technik

P_U01

nie potrafi
interpretować wybrane
zjawiska i mechanizmy
psychologiczne, w
oparciu o uzyskane
wyniki badań
projekcyjnych.

potrafi interpretować
wybrane zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne, w
oparciu o uzyskane
wyniki badań
projekcyjnych.

potrafi trafnie interpretować
zjawiska i mechanizmy
psychologiczne, w oparciu o
uzyskane wyniki badań
projekcyjnych.

P_U02

nie potrafi diagnozować
procesy psychicznych
stosując projekcyjne
techniki diagnostyczne.

potrafi diagnozować
procesy psychicznych
stosując projekcyjne
techniki
diagnostyczne.

potrafi obserwować i
diagnozować procesy
psychiczne stosując
projekcyjne techniki
diagnostyczne.

P_U03

nie jest w stanie
formulowąc
wypowiedzi o
charakterze ekspertyzy.

P_K01

nie jest w stanie
realizować zadań
związanych z diagnoza
w oparciu o techniki
projekcyjne.

P_K02

nie prezentuje postawy
dążenia do prawdy
w podejmowanych
działaniach
diagnostycznych z
użyciem technik
projekcyjnych.

potrafi w sposób
ogólny formułować
pisemne wypowiedzi
o charakterze
ekspertyzy
psychologicznej na
podstawie wyników
badań projekcyjnych.
realizuje wybrane
zadania związane z
diagnozą technikami
projekcyjnymi w
sposób rozważny i
ostrożny,
zapewniając
bezpieczeństwo
klientom.
prezentuje postawę
dążenia do prawdy
w podejmowanych
działaniach
diagnostycznych z
użyciem technik
projekcyjnych.

diagnostycznych.
potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne, w oparciu
o uzyskane wyniki badań
projekcyjnych.
potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów psychicznych
stosując projekcyjne
techniki diagnostyczne.

potrafi formułować pisemne i
ustne wypowiedzi
o charakterze ekspertyzy
psychologicznej na podstawie
wyników badań
projekcyjnych.

potrafi w sposób jasny i
spójny formułować złożone
pisemne i ustne wypowiedzi
o charakterze ekspertyzy
psychologicznej na
podstawie wyników badań
projekcyjnych.

realizuje większość zadań
związanych z diagnozą
technikami projekcyjnymi w
sposób rozważny i ostrożny,
zapewniając bezpieczeństwo
klientom.

realizuje wszystkie
zadania związane z
diagnozą technikami
projekcyjnymi w sposób
rozważny i ostrożny,
zapewniając
bezpieczeństwo klientom.

rozwija postawę ciekawości
poznawczej oraz dążenia do
prawdy w podejmowanych
działaniach diagnostycznych
z użyciem technik
projekcyjnych.

wykazuje się wyjątkową
dbałością o rozwój
postawy ciekawości
poznawczej oraz dążenia
do prawdy
w podejmowanych
działaniach
diagnostycznych z
użyciem technik
projekcyjnych.

Kryteria oceny pisemnej interpretacji przeprowadzonego wywiadu z elementami rozmowy psychologicznej
Ocena

3,0
interpretacja testu projekcyjnego
zawierająca wybrane elementy t.j.
aspekty formalne, interpretacje
treści, konflikty rodzinne,
wskaźniki dezorganizacji
osobowości, a także wywiad i
rysunek rodziny

4,0
interpretacja testu projekcyjnego
zawierająca większość wskazane
elementy t.j. aspekty formalne,
interpretacje treści, konflikty
rodzinne, wskaźniki dezorganizacji
osobowości, a także wywiad i
rysunek rodziny

5,0
interpretacja testu projekcyjnego
zawierająca wszystkie wskazane
elementy t.j. aspekty formalne,
interpretacje treści, konflikty
rodzinne, wskaźniki dezorganizacji
osobowości, a także wywiad i
rysunek rodziny

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Cherment-Carroy S. (2004) Zrozumieć rysunki dziecka, RAVI, Łódź.
Braun- Gałkowska M. (2003) Systemy rodzinne osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa w świetle
rysunku rodziny [w]: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (red.) Łaguna M., Lachowska B. Lublin : TN KUL , s. 151-164

Heiss R., Halder P. (1995) Test Piramid Barwnych. Wydawnictwo Erda.

Lelienfeld S.O., Wood J.M., Garb H.N., (2002) Status naukowy technik projekcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków.

Luscher M., (1998) Diagnostyka kolorami, PTHP, Warszawa.

Koch Ch. (1997)Test drzewa. Wydawnictwo Erda.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Rembowski J., Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1986.

Sęk H. (red.), Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, UAM, Poznań 1989.

Stasiakiewicz M. (red.), Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych., LTD, Warszawa 1989.
Inne materiały dydaktyczne:

Moduł C. TERAPIA I INTERWENCJA KRYZYSOWA
C01. Psychologia uzależnień behawioralnych

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
C1. Psychologia uzależnień behawioralnych

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rok / Semestr:

Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. L. Golińska,

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Specjalizacja kliniczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Wykład
Ćwiczenia

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

4

Konsultacje

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia,
egzamin)

20

4
2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia/warsztaty

Metody dydaktyczne
Praca w grupach, prezentacja, zadania problemowe.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań

Odniesienie do
efektu kierunkowego

K_W21

psychologicznych na gruncie medycyny; zna w sposób pogłębiony wybrane metody
i narzędzia pomiaru odpowiednie dla psychologii zdrowia.
P_W02

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a
także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie
niezbędnym dla psychologa.

K_W20

P_W03

Posiada wiedzę o biologicznym funkcjonowaniu organizmu człowieka.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zaplanować działania psychoterapeutyczne i je w podstawowym zakresie
przeprowadzić.

K_U07

P_U02

Potrafi pracować z jednostką, rodziną i grupą oraz umie podejmować działania na rzecz
społeczności.

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Ćw1

Wprowadzenie podziału na grupy wykonawcze z uwzględnieniem ich preferencji
merytorycznych. Poprzedzielanie każdej grupie jeden nałóg behawioralny. podanie
kryteriów prawidłowego wykonania zadania.

K_U03 K_U07
K_U11

Ćw2

Prezentacja uzależnienia od hazardu z uwzględnieniem zróżnicowania na
patologicznych i niepatologicznych hazardzistów.

K_U03 K_U07
K_U11

Ćw3

Prezentacja seksoholizmu.

K_U03 K_U07
K_U11

Ćw4

Prezentacja siecioholizmu ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i następstw
uzależnienia od Internetu wśród dzieci i młodzieży.

K_U03 K_U07
K_U11

Ćw5

Prezentacja pracoholizmu.
Podsumowanie specyfiki uzależnień behawioralnych .

K_U03 K_U07
K_U11 K_K11
K_K16

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest efekt

Wiedza:
P_W1

Udział w dyskusji.

Ćw1-5

P_W2

Udział w dyskusji.

Ćw1-5

P_W3

Egzamin testowy (zawierający zadania problemowe).

Ćw1-5

Umiejętności:
P_U01-

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

Ćw1, Ćw2, Ćw3, Ćw4, Ćw5

P_U02

J.w

j.w.

P_U03

J.w

j.w.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw2, Ćw3, Ćw4, Ćw5

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

j.w.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Niedostateczny

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma wiedzy w
zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań.

ma elementarna
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań.

ma wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań.

P_W02

nie ma wiedzy w
zakresie zaburzeń
psychicznych
i zaburzeń zachowania.

ma podstawowa
wiedzę w zakresie
zaburzeń
psychicznych
i zaburzeń
zachowania; zna
objawy przyczyny.

ma wiedzę w zakresie
zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania;
zna objawy i przyczyny
oraz metody ich oceny
i leczenia w zakresie
niezbędnym dla
psychologa.

ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań.
ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę w
zakresie zaburzeń
psychicznych i zaburzeń
zachowania; zna objawy i
przyczyny oraz
podstawowe metody ich
oceny i leczenia.

P_W03

nie posiada wiedzy o
biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

posiada wybiórczą
wiedzę o
biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

posiada podstawową
wiedzę o biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

posiada wiedzę o
biologicznym
funkcjonowaniu organizmu
człowieka.

P_U01

nie potrafi ani
zaplanować ani
zrealizować działania
psychoterapeutycznego

potrafi przeprowadzić
niektóre działania
psychoterapeutyczne.

potrafi przeprowadzić
elementarne działania
psychoterapeutyczne

potrafi zaplanować działania
psychoterapeutyczne i je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

P_U02

nie potrafi pracować ani
z jednostką, ani z
rodziną.

potrafi pracować z
jednostką.

potrafi pracować z
jednostką, rodziną.

potrafi pracować z
jednostką, rodziną i grupą.

P_K01

nie jest odpowiedzialny
za podejmowane
interwencje, jest
nieświadom ich
konsekwencji.

podejmuje
interwencje bez
pełnej
odpowiedzialności
ich następstw
działań.

jest odpowiedzialny za
podejmowane interwencje.

jest odpowiedzialny za
podejmowane interwencje i
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

Każdy student był zobowiązany do aktywnego udziału w przygotowaniu prezentacji i umiejętności odpowiadania na pytania.
Prezentacja powinna zawierać informacje wg podanych wcześniej kryteriów (predyktory, charakterystyka zmian w
zachowaniu, ponoszone konsekwencje, terapia).
Test – Kryteria oceny: 0-4 pkt.- ndst; 5- dst ; 6- db, 7-8 pktów – bdb
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) –
SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie prezentacji

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS)
SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim
kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze
praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z
przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Rowicka M. (2015) Terapia i profilaktyka . Fundacja Praesterno , Warszawa

Rowicka M. (2017) Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Prezentacja multimedialna
Literatura uzupełniająca przedmiotu

 Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L. (2018) Uzależnienia behawioralne PWN, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:

C02. Techniki poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

C2. Techniki poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr M. Kaflik-Pieróg

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Konwersatorium, case study, zadania problemowe w małych grupach
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna teoretyczne podstawy terapii poznawczo-behawioralnej; ma wiedzę na temat założeń i
przebiegu CBT.

K_W19

P_W02

Posiada wiedzę na temat zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w wybranych
zaburzeniach.

K_W19

P_W03

Zna techniki terapeutyczne stosowane w ramach CBT.

K_W19

Umiejętności:

P_U01

Potrafi opisać i wyjaśnić problemy doświadczane przez chorego w paradygmacie poznawczobehawioralnym, dobrać adekwatny protokół, zaplanować terapię.

K_U01
K_U07

P_U02

Dokonuje wyboru technik terapeutycznych adekwatnie do problemu i etapu terapii, potrafić je
prawidłowo zastosować i dokonać krytycznej oceny efektów.

K_U07

P_K01
P_K02
P_K03

Kompetencje społeczne:
Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje terapeutyczne, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.
Dokonuje systematycznej samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego.
Przestrzega zasad etyki zawodowej, właściwie rozstrzyga dylematy związane z działalnością
terapeutyczną.

K_K11
K_K01
K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw. 1

Podejście poznawczo-behawioralne (Beck, Ellis, Padesky); znaczenie procesów myślowych
dla funkcjonowania jednostki; model kajzerki i oceanu.

P_W01
P_K02

Ćw. 2

Założenia i przebieg terapii poznawczo-behawioralnej; wywiad diagnostyczny, struktura sesji
terapeutycznej.

P_W01
P_K02

Ćw. 3

Konceptualizacja poznawcza; przekonania kluczowe i automatyczne myśli; przykłady
zastosowania koncepcji poznawczo-behawioralnych - analiza przypadków: zaburzenia
adaptacyjne, fobie, problemy życia codziennego.

Ćw. 4

Wybrane techniki poznawczo-behawioralne: skalowanie, tort odpowiedzialności, debata
dowodów za i przeciw – ćwiczenia praktyczne.

Ćw. 5

Wybrane techniki poznawczo-behawioralne: eksperymenty behawioralne, plany działania –
ćwiczenia praktyczne.

Ćw. 6

Terapii depresji w ujęciu Becka; system przekonań osób depresyjnych i możliwości zmian;
przebieg terapii.

Ćw. 7

Terapii depresji w ujęciu Becka, stosowane techniki terapeutyczne – trening umiejętności.

Ćw. 8

Terapia zaburzeń lękowych /GAD, OCD, PTSD/ - założenia teoretyczne, model przedłużonej
ekspozycji, protokoły terapii.

Ćw. 9

Terapia zaburzeń lękowych /GAD, OCD, PTSD/ - stosowane techniki terapeutyczne – trening
umiejętności.

Ćw. 10

CBT zaburzeń lękowych z napadami lęku, model Clarka; założenia teoretyczne, protokoły
terapii.

Ćw. 11

CBT zaburzeń lękowych z napadami lęku, model Clarka; stosowane techniki terapeutyczne –
trening umiejętności.

Ćw. 12

Praca z niską samooceną, konceptualizacja, założenia teoretyczne, protokoły terapii.

Ćw. 13

Terapia zaburzeń osobowości – terapia schematu; wprowadzenie.

P_W01, P_W02
P_U01
P_K01, P_K02
P_K03
P_W03
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03
P_W03
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03
P_W02
P_U01
P_K02
P_W03
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03
P_W02
P_U01
P_K02
P_W03
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03
P_W02
P_U01
P_K02
P_W03
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03
P_W02
P_U01
P_K02
P_W02

Ćw. 14

Terapia zaburzeń osobowości; stosowane techniki: techniki wyobrażeniowe, technika krzeseł.

P_U01
P_W03
P_U02
P_K01, P_K02
P_K03

Ćw. 15

Inne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej: zaburzenia psychotyczne, uzależnienia,
terapia małżeńska; terapia grupowa. Podsumowanie zajęć.

P_W02
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Kolokwium pisemne, ocena grupowego zadania praktycznego – praca pisemna, udział w dyskusji.

Ćw. 1-3

P_W02

Kolokwium pisemne, ocena grupowego zadania praktycznego – praca pisemna, udział w dyskusji.

Ćw. 1, 6, 8,
10, 12, 13,
15

P_W03

Kolokwium pisemne, ocena grupowego zadania praktycznego – praca pisemna, udział w dyskusji.

Ćw. 4, 5, 7,
9, 11, 14

Umiejętności:
P_U01

Ocena grupowego zadania praktycznego – praca pisemna.

P_U02

Ocena grupowego zadania praktycznego – praca pisemna.

Ćw. 3, 6, 8,
10, 12, 13
Ćw. 4, 5, 7,
9, 11, 14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji.

Ćw. 3, 4, 5,
7, 9, 11, 14

P_K02

Udział w dyskusji.

Ćw. 1-15

P_K03

Udział w dyskusji.

Ćw. 3, 4, 5,
7, 9, 11, 14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

ma podstawową wiedzę na temat
założeń CBT; zna główne
koncepcje.

ma wiedzę na temat założeń i
przebiegu CBT; zna koncepcje
Becka, Ellisa, Padesky; rozumie
znaczenie procesów myślowych dla
funkcjonowania jednostki; ma
wiedzę na temat poziomów
funkcjonowania poznawczego;
posiada usystematyzowaną wiedzę
na temat wywiadu
diagnostycznego, struktury sesji
terapeutycznej.

posiada rozbudowaną wiedzę na
temat założeń CBT; zna koncepcje
Becka, Ellisa, Padesky; rozumie
znaczenie procesów myślowych dla
funkcjonowania jednostki; ma wiedzę
na temat poziomów funkcjonowania
poznawczego; posiada
usystematyzowaną wiedzę na temat
wywiadu diagnostycznego, struktury
sesji terapeutycznej, konceptualizacji
poznawczej.

P_W02

posiada ogólną wiedzę na temat
zastosowania terapii poznawczobehawioralnej pojedynczych
zaburzeniach.

posiada ogólną wiedzę na temat
zastosowania terapii poznawczobehawioralnej w pojedynczych
zaburzeniach.

Efekty
kształcenia

posiada wiedzę na temat zastosowania
terapii poznawczo-behawioralnej
zaburzeniach z osi I DSM.

P_W03

zna pojedyncze techniki
terapeutyczne stosowane w
ramach CBT.

zna techniki terapeutyczne
stosowane w ramach CBT.

P_U01

potrafi opisać problemy
doświadczane przez chorego w
paradygmacie poznawczobehawioralnym.

potrafi opisać i wyjaśnić problemy
doświadczane przez chorego w
paradygmacie poznawczobehawioralnym, dobrać adekwatny
protokół.

P_U02

dobiera podstawowe techniki
terapeutyczne do problemu i etapu
terapii.

dokonuje wyboru technik
terapeutycznych adekwatnie do
problemu i etapu terapii, potrafić je
prawidłowo zastosować.

P_K01

bierze na siebie częściową
odpowiedzialność za
podejmowane interwencje
terapeutyczne.

bierze na siebie odpowiedzialność
za podejmowane interwencje
terapeutyczne.

P_K02

dokonuje samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i umiejętności.

dokonuje systematycznej samooceny
własnych kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego.

P_K03

przestrzega zasad etyki
zawodowej, uwzględniając
jedynie niektóre standardy.

przestrzega zasad etyki zawodowej,
ma świadomość ich ważności i
skutków.

posiada szeroką wiedzę na temat
technik terapeutycznych stosowanych
w ramach CBT; zna procedury ich
stosowania, zasady wykorzystywania
technik w procesie terapii
konkretnych zaburzeń.
potrafi opisać i wyjaśnić problemy
doświadczane przez chorego w
paradygmacie poznawczobehawioralnym, dobrać adekwatny
protokół, skonstruować plan terapii.
dokonuje wyboru technik
terapeutycznych adekwatnie do
problemu i etapu terapii, potrafić je
prawidłowo zastosować i dokonać
krytycznej oceny efektów.
jest odpowiedzialny za podejmowane
interwencje terapeutyczne,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.
dokonuje systematycznej samooceny
własnych kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego,
aktywnie poszukuje i uczestniczy w
różnych formach dokształcania.
przestrzega zasad etyki zawodowej,
ma świadomość ich ważności i
skutków, właściwie rozstrzyga
dylematy związane z działalnością
terapeutyczną.

Kryteria oceny kolokwium
(10 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź 1pkt)
Ocena
Liczba
punktów

2

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5 i pon.

6

7

8

9

10

Kryteria oceny udziału w dyskusji
/możliwe zdobycie 2 pkt podczas każdych zajęć/
Ocena
Liczba
punktów

2

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5 i pon.

6

7

8

9

10

Kryteria oceny wykonania zadania praktycznego - pracy pisemnej
/konceptualizacja poznawcza/
Ocena
Liczba
punktów

2

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5 i pon.

6

7

8

9

10

Ocena ogólna:
Średnia oceny wyniku kolokwium, udziału w dyskusji, zadania praktycznego - pracy pisemnej
Liczba
punktów
Ocena

17 i pon.

18-20

21-23

24-26

27-29

30

2

3

3,5

4

4,5

5

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/ECTS

Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsulatcje

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Beck A. (2016). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Leahy R. (2008). Techniki terapii poznawczej. Kraków: WUJ.

Padesky Ch., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Literatura uzupełniająca:

Chodkiewicz J., Miniszewska J. (2006). Aktualne zastosowania i perspektywy rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej.
Psychiatria Polska, 2 (06), 279-293.

Popiel A., Pragłowska E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Warszawa: Paradygmat.

Beck A., Freeman A., Davis D., (2004). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: UJ.

Chodkiewicz J. (2003). Poznawcza terapia uzależnień. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 2, 29, 8-10.

Chodkiewicz J., Pisarski A. (2010). Podejście poznawczo-behawioralne w terapii uzależnienia od alkoholu. Psychoterapia
3, 1(24) 61-67.

Kokoszka A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków: UJ.

Reinecke M.A., Clarc D.A. (2005). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańsk: GWP
Inne materiały dydaktyczne:

C03. Psychologia uzależnień substancjonalnych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
C3. Uzależnienia substancjonalne

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany
z praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rok / Semestr:

Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. L. Golińska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; praca w
grupach; case study; burza mózgów.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Posiada wiedzę w zakresie objawów nadużywania i uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.

K_W03; K_W04,
K_W20;

P_W02

Posiada wiedzę w zakresie testów stosowanych w psychologii uzależnień
substancjonalnych.

K_W04; K_W18;

P_W03

Posiada wiedzę z zakresu przyczyn występowania uzależnień substancjonalnych
oraz metod i programów leczenia uzależnień.

K_W20; K_W22

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności diagnozowania nadużywania i uzależnienia od różnych
substancji psychoaktywnych.

P_U02

Potrafi poprawnie przeprowadzić i zinterpretować testy stosowane w psychologii
uzależnień.

K_U05

P_U03

Potrafi ustalić kierunki pracy z osobami uzależnionymi i przeprowadzić
podstawowe interwencje zmierzające do rozwiązania problemu.

K_U08

K_U01; K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Epidemiologia uzależnień substancjalnych, klasyfikacje, objawy uzależnienia.

Ćw2

Przyczyny uzależnienia - czynniki biologiczne, psychologiczne i środowiskowe
występowania uzależnień.

P_W03

Ćw3

Modele tłumaczące powstawanie uzależnienia.

P_W03

Ćw4

Typologie alkoholizmu.

P_W03

Ćw5
Ćw6
Ćw7
Ćw8
Ćw9
Ćw10
Ćw11
Ćw12
Ćw13
Ćw14
Ćw15

Konsekwencje uzależnienia – dolegliwości i zaburzenia somatyczne, zmiany
psychiczne, konsekwencje społeczne, inne zachowania ryzykowne wynikające z
uzależnienia.
Terapia uzależnienia od alkoholu – zmiany w podejściu do terapii uzależnienia,
modele terapii.
Programy terapeutyczne leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków i
nikotyny.
Skuteczność terapii uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych,
czynniki wpływające na utrzymywanie abstynencji.
Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu – rozmiary zjawiska, czynniki
wpływające na rozwój kobiecego alkoholizmu, specyfika terapii kobiet
uzależnionych od alkoholu.
Testy stosowane w psychoterapii uzależnienia - sposoby ich przeprowadzenia
oraz interpretacji, wykorzystywanie testów w przebiegu terapii.
Problematyka występowania głodu substancji – diagnoza odczuwania głodu,
koncepcje tłumaczące jego występowanie.
Zapobieganie nawrotom picia - dane empiryczne, kierunki pracy terapeutycznej,
ćwiczenia praktyczne.
Farmakoterapia wspomagająca leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i
nikotyny.
Analiza opisów przypadków – diagnoza nozologiczna, kierunki pracy
terapeutycznej.

P_W01; P_U01

P_W03
P_W03; P_U03
P_W03; P_U03
P_W03; P_U03
P_W03; P_U03
P_W02; P_U02
P_W03; P_U03
P_W03; P_U03
P_W03; P_U03
P_U03; P_K01

Podsumowanie i zaliczenie.
Zadanie do wykonania:
Przygotowanie przez grupy 3 osobowe diagnozy nozologicznej osoby
uzależnionej od substancji psychoaktywnej.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

K_W01-K_W05

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Sprawdzian pisemny.

Ćw.1

P_W2

Sprawdzian pisemny.

Ćw.10

P_W3

Sprawdzian pisemny.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.6,
Ćw.7, Ćw.8
Umiejętności:

P_U01

Odgrywanie scenek.

Ćw.1

P_U02

Sprawdzian pisemny; obserwacja umiejętności studenta.

Ćw.10

P_U03

Sprawdzian pisemny, obserwacja umiejętności studenta.

Ćw.6, Ćw.7, Ćw.8,
Ćw.9

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ćw.14

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktyczn.ego
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA.

Ocena z ćwiczeń wynika z obserwacji studenta i jego aktywności w przebiegu ćwiczeń. Ocenie podlegają także
umiejętności prowadzenia przez studenta grupy terapeutycznej w realizowanych, w przebiegu ćwiczeń, scenek.
Wiedza studenta jest natomiast weryfikowana poprzez test pisemny, który skład się z 5 pytań otwartych. Test zalicza
udzielenie 3 poprawnych odpowiedzi.
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra

P_W01

nie posiada wiedzy w
zakresie objawów
nadużywania i
uzależnienia od
substancji
psychoaktywnych.

w umiarkowanym
stopniu posiada wiedzę
w zakresie objawów
nadużywania i
uzależnienia od
substancji
psychoaktywnych.

w poprawnym stopniu
posiada wiedzę w
zakresie objawów
nadużywania i
uzależnienia od
substancji
psychoaktywnych.

w sposób szczegółowy
i obszerny posiada
wiedzę w zakresie
objawów nadużywania
i uzależnienia od
substancji
psychoaktywnych.

P_W02

nie posiada wiedzy w
zakresie testów
stosowanych w
psychologii uzależnień
substancjonalnych.

w umiarkowanym
stopniu posiada wiedzę
w zakresie testów
stosowanych w
psychologii uzależnień
substancjonalnych.

w poprawnym stopniu
posiada wiedzę w
zakresie testów
stosowanych w
psychologii uzależnień
substancjonalnych.

w sposób szczegółowy
i obszerny posiada
wiedzę w zakresie
testów stosowanych w
psychologii uzależnień
substancjonalnych.

P_W03

nie posiada wiedzy z
zakresu przyczyn
występowania
uzależnień
substancjonalnych oraz
metod i programów
leczenia uzależnień.

w umiarkowanym
stopniu posiada wiedzę
z zakresu przyczyn
występowania
uzależnień
substancjonalnych oraz
metod i programów
leczenia uzależnień.

w poprawnym
stopniu posiada wiedzę
z zakresu przyczyn
występowania
uzależnień
substancjonalnych oraz
metod i programów
leczenia uzależnień.

Student w sposób
szczegółowy i
obszerny posiada
wiedzę z zakresu
przyczyn
występowania
uzależnień
substancjonalnych oraz
metod i programów
leczenia uzależnień.

P_U01

nie posiada umiejętności
diagnozowania
nadużywania i
uzależnienia od różnych
substancji
psychoaktywnych.

w umiarkowanym
stopniu posiada
umiejętność
diagnozowania
nadużywania i
uzależnienia od

w poprawnym stopniu
posiada umiejętność
diagnozowania
nadużywania i
uzależnienia od
różnych substancji

Student prezentuje
duże umiejętność
diagnozowania
nadużywania i
uzależnienia od
różnych substancji

różnych substancji
psychoaktywnych.

psychoaktywnych.

psychoaktywnych.

P_U02

nie potrafi poprawnie
przeprowadzić i
zinterpretować testów
stosowanych w
psychologii uzależnień.

w umiarkowanym
stopniu potrafi
przeprowadzić i
zinterpretować testy
stosowane w
psychologii uzależnień.

w poprawnym stopniu
potrafi przeprowadzić i
zinterpretować testy
stosowane w
psychologii
uzależnień.

prezentuje duże
umiejętności
przeprowadzenia i
rzetelnego
zinterpretowania
testów stosowanych w
psychologii
uzależnień.

P_U03

nie potrafi ustalić
kierunków pracy z
osobami uzależnionymi
i przeprowadzić
podstawowych
interwencji
zmierzających do
rozwiązania problemu.

w umiarkowanym
stopniu potrafi ustalić
kierunki pracy z
osobami uzależnionymi
i przeprowadzić
podstawowe
interwencje
zmierzające do
rozwiązania problemu.

w poprawnym stopniu
potrafi ustalić kierunki
pracy z osobami
uzależnionymi i
przeprowadzić
podstawowe
interwencje
zmierzające do
rozwiązania problemu.

w sposób szczegółowy
potrafi ustalić kierunki
pracy z osobami
uzależnionymi i
przeprowadzić
podstawowe
interwencje
zmierzające do
rozwiązania problemu.

nie prezentuje postawy
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz nie
przewiduje
konsekwencji
podejmowanych działań.

w umiarkowanym
stopniu prezentuje
postawę
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz
przewiduje
konsekwencję
podejmowanych
działań.

w dobrym stopniu
prezentuje postawę
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

w wysokim stopniu
prezentuje postawę
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

20 /1

30/1

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Peter M. Miller (2014), Terapia uzależnień - metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Lindenmeyer J. (2007), Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: GWP.

Beck A.T, Wright F.D., Newman C.F., Liese B.S. (2007), Terapia Poznawcza Uzależnień. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Juczyński Z. (2008), Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Chodkiewicz J. (2014), Głód alkoholu – konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru. Alkoholizm i
Narkomania. 2014, 27, 265–272.

Wojnar M., Ślufarska A., Jakubczyk A. (2006), Relapses in alcohol dependence. Part 1: Definitions and
models. Alkoholizm i Narkomania.19(4), 379-39.

Juczyński A. (2013), Zmiany w trakcie terapii wyznacznikiem utrzymywania abstynencji. Badania kobiet
uzależnionych od alkoholu. [W:] Gąsior K. Chodkiewicz J. (red.) Wybrane zagadnienia psychologii
alkoholizmu. 94-113, Warszawa: Difin.
Inne materiały dydaktyczne:

C04. Terapia zaburzeń seksualnych

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
C4. Terapia zaburzeń seksualnych

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
Dr Elżbieta Wróblewska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Ćwiczenia; konwersatorium, ćwiczenia z wykorzystaniem opisu pacjenta
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

Student ma pogłębioną wiedzę o prawidłowościach w zakresie więzi seksualnej istotnych z
punktu widzenia procesów rozwojowych, edukacyjnych oraz pomocowych (w tym
terapeutycznych).
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w terapii dysfunkcji seksualnych.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń seksualnych, ich klasyfikacji,
objawów oraz metod leczenia.

K_W01
K_W03
K_W20

Umiejętności:
P_U01
P_U02

P_U03

Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać mechanizmy powstawania zaburzeń seksualnych,
z uwzględnieniem czynników biologicznych, psychologicznych, relacyjnych i społecznych.

K_U01

Potrafi zaprojektować działania pomocowe dla osób z zaburzeniami seksualnymi z
uwzględnieniem konsultacji u specjalistów z innych dziedzin.

K_U07

Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej seksualności, formułować
własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi współdziałać i pracować w grupie w planowaniu działań o charakterze pomocowym
dla osób z zaburzeniami seksualnymi.

K_K02

P_K02

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje podejmowanych
działań.

K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01

C1

C2-4

Model seksualności człowieka – aspekty biologiczne i psychospołeczne.
Rozwój seksualny człowieka. Norma indywidualna i partnerska zachowań seksualnych.
Prawne aspekty seksualności człowieka.

P_W02
P_U01
P_W01
P_W02
P_U01
P_W02

C5-6

Klasyfikacja zaburzeń seksualnych w ICD-10 i DSM-V.

P_W03
P_U01

C7-9

Utrata lub brak potrzeb seksualnych. Pochwica i dyspareunia. Zaburzenia erekcji. Zaburzenia
ejakulacji.

C10

Zaburzenia preferencji seksualnych. Terapia sprawców przestępstw seksualnych.

P_W03
P_U03
P_W01
P_U03
P_K02
P_W01

C11

Farmakoterapia zaburzeń seksualnych.

P_U01
P_K02
P_W01
P_U01

C12-13

Psychoterapia zaburzeń seksualnych.

P_U02
P_K01
P_K02
P_W01

C14-15

Terapia systemowa zaburzeń seksualnych.

P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,

kształcenia

w ramach
której
weryfikowan
y jest efekt
Wiedza:

P_W01
P_W02

Sprawdzian pisemny (pytania testowe i otwarte dotyczące treści zajęć i literatury podstawowej).

C1-15

P_W03
Umiejętności:
P_U01

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.
Pisemna praca zaliczeniowa.

P_U02

Pisemna praca zaliczeniowa.

C12-15

P_U03

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.
Pisemna praca zaliczeniowa.

C7-10

C1-6;11-13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Pisemna praca zaliczeniowa.

C12-15

P_K02

Pisemna praca zaliczeniowa.

C10-13

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest gotów

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

ma elementarną wiedzę o
prawidłowościach w
zakresie więzi seksualne.j

ma pogłębioną wiedzę o
niektórych
prawidłowościach w
zakresie więzi
seksualnej.

ma pogłębioną
wiedzę o
prawidłowościach w
zakresie więzi
seksualnej .

nie zna terminologii
używanej w psychologii
oraz związaną z praktyką
pracy psychologa
w terapii dysfunkcji
seksualnych.

zna na podstwowym
poziomie terminologię
używaną terapii dysfunkcji
seksualnych.

zna na poziomie
rozszerzonym
terminologię używaną w
psychologii oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa
w terapii dysfunkcji
seksualnych.

zna na poziomie
rozszerzonym
terminologię
używaną w
psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych
zwiazana z
dysfunkcjami
seksualnymi.

P_W03

nie ma wiedzy w zakresie
zaburzeń seksualnych, ich
klasyfikacji, objawów
oraz metod leczenia.

ma niepełną wiedzę w
zakresie zaburzeń
seksualnych, ich
klasyfikacji, objawów oraz
metod leczenia.

ma wiedzę w zakresie
zaburzeń seksualnych,
ich klasyfikacji,
objawów oraz metod
leczenia.

ma pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń
seksualnych, ich
klasyfikacji, objawów
oraz metod leczenia.

P_U01

nie potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać mechanizmy
powstawania zaburzeń
seksualnych, z
uwzględnieniem ich

stara się interpretować oraz
wyjaśniać mechanizmy
powstawania zaburzeń
seksualnych, z
uwzględnieniem
czynników biologicznychi

potrafi interpretować
oraz wyjaśniać
mechanizmy
powstawania zaburzeń
seksualnych,
biologicznych,

potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać
mechanizmy
powstawania
zaburzeń

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów
nie posiada wiedzy o
prawidłowościach w
zakresie więzi seksualnej

istotnych z punktu
widzenia procesów
rozwojowych.

predyktorów.

psychologicznych.

psychologicznych.

seksualnych.

nie potrafi zaprojektować
działania pomocowe dla
osób z zaburzeniami
seksualnymi.

potrafi podac znane sobie
działania
pomocowe dla osób z
zaburzeniami seksualnymi.

potrafi zaproponować
pomocowe dla osób z
zaburzeniami
seksualnymi.

potrafi zaprojektować
działania pomocowe
dla osób z
zaburzeniami
seksualnymi.

P_U03

nie potrafi diagnozować
ani podac przyczyny
zaburzen ludzkiej
seksualności.

potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
hipotetycznej ocenie
przyczynyzaburzeń
ludzkiej seksualności.

potrafi diagnozować i
poddawać
przypuszczalne
przyczyny zjawisk
związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej seksualności.

potrafi obserwować,
diagnozować i
poddawać przyczyny
zjawisk związanych z
funkcjonowaniem
ludzkiej seksualności.

P_K01

nie potrafi
współpracować z innymi
w planowaniu działań o
charakterze pomocowym
dla osób z zaburzeniami
seksualnymi.

potrafi współdziałać w
grupie w planowaniu
działań o charakterze
pomocowym dla osób z
zaburzeniami seksualnymi.

potrafi współdziałać i
pracować w grupie o
charakterze
pomocowym dla osób z
zaburzeniami
seksualnymi.

potrafi współdziałać i
pracować w grupie w
planowaniu działań o
charakterze
pomocowym dla osób
z zaburzeniami
seksualnymi.

P_K02

nie podejmuje
odpowiedzialności za
interwencje, nie potrafi
przewidywać
konsekwencji
podejmowanych działań.

stara się być
odpowiedzialnym za
podejmowane interwencje,
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

raczej jest
odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje, przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

jest odpowiedzialny
za podejmowane
interwencje,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

P_U02

Ćwiczenia:
Wynik sprawdzianu pisemnego. Ogółem można uzyskać wyniki w zakresie 0-36 pkt

Oceny:

17 i mniej

18-21

22-25

26-29

30-32

33-36

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Pisemna praca zaliczeniowa - plan terapii w zakresie wybranej dysfunkcji seksualnej (praca w parach):
Oceny:

2,0

Student nie
potrafi opisać
mechanizmów
Wszystkie
wybranej
efekty
dysfunkcji
kształcenia
seksualnej
i zaplanować
terapii.

Ocena
końcowa

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Student potrafi
opisać
mechanizmy
wybranej
dysfunkcji
seksualnej na
poziomie
podstawowym
oraz w
podstawowym
zakresie
zaplanować
terapię pary.

Student potrafi
opisać i
wyjaśnić
mechanizmy
wybranej
dysfunkcji
seksualnej na
poziomie
podstawowym
oraz w
podstawowym
zakresie
zaplanować
terapię pary.

Student potrafi
opisać i
wyjaśnić
mechanizmy
wybranej
dysfunkcji
seksualnej na
poziomie
średnim oraz
zaplanować
adekwatną
terapię pary.

Student potrafi
wyczerpująco
opisać i wyjaśnić
mechanizmy
wybranej
dysfunkcji
seksualnej oraz
zaplanować
adekwatną
terapię pary.

Student potrafi
wyczerpująco
opisać i wyjaśnić
mechanizmy
wybranej
dysfunkcji
seksualnej oraz
zaplanować pełna,
wielokierunkową
terapię pary.

Ocena końcowa stanowi średnią ocen ze sprawdzianu i pracy pisemnej.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/ECTS

Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu (praca pisemn, plan terapii)

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bancroft J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław.

Leiblum S., R. Rosen R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP.

Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa.
Literatura uzupełniająca:

Beisert M. (2004). Seksualność w cyklu życia człowieka. Poznań.

Buss D. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk.

Hajcak F., Garwood H. (2007). Dlaczego ze sobą sypiamy? Gdańsk.

Lew – Starowicz Z. (2000). Seksuologia sądowa. Warszawa.

Wróblewska E. (2012). Seks w małżeństwie – obowiązek czy przyjemność? Psychologiczne uwarunkowania więzi
seksualnej w małżeństwie. W: J. Karwat (red.). Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców. Poznań.

Wróblewska E., Nowicki G. (2014). Zdrowie seksualne pacjentów po przebytym zawale serca. Pielęgniarstwo XXI
wieku, Nr 4/49.

C05. Treningi relaksacyjne
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

C5. Treningi relaksacyjne
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie
praktyczny

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

Koordynator bloku C: prof. L. Golińska,

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Psychologia zdrowia

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

45

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia warsztatowe

Burza mózgu, praca w grupach, symulacje, zadania problemowe, dyskusja, projekt.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

P_W01

Wiedza:
Posiada pogłębioną wiedzę na temat reakcji stresowej i relaksacyjnej, metod i technik
służących relaksacji.
Posiada wiedzę o biologicznych mechanizmach leżących u podstaw reakcji stresowej i
relaksacyjnej.

P_W02

P_U01

Umiejętności:
Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy związane ze
stresem i technikami relaksacyjnymi.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego
K_W13
K_W14

K_U01

P_U02

Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk związanych ze stresem i relaksacją.

K_U03

P_U03

Potrafi zaprojektować trening relaksacyjny oraz
zakresie.

K_U08

P_K01
P_K02
P_K03

przeprowadzić go w podstawowym

Kompetencje społeczne:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie
treningu relaksacyjnego ; umie rozplanować w tym zakresie pracę indywidualną i w
grupie.
Jest odpowiedzialny zaprowadzony trening relaksacyjny, przewiduje jego
konsekwencje. `
Realizuje zadania związane z treningami relaksacyjnymi w sposób rozważny i
ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo klientom.

K_K09
K_K11
K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

warsztat

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Rozpoznawanie źródeł i objawów stresu, ocena relacji jednostki ze środowiskiem;
rozwijanie umiejętności oceny sytuacji stresujących w kategoriach wyzwania –
pozytywna reinterpretacja zdarzenia stresującego; optymalny poziom stresu; stres jako
doświadczenie pozytywne.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

Ćw2

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem: funkcje radzenia sobie;
elastyczność, efektywność, opłacalność radzenia sobie ze stresem.

P_W01,

Ćw3

Radzenie sobie z codziennymi sytuacjami życiowymi, stresem w pracy, szkolnym,
wydarzeniami traumatycznymi, chorobą – kształtowanie umiejętności doboru strategii
do sytuacji.

P_W01, P_U01

Ćw4

Rola emocji pozytywnych w radzeniu sobie ze stresem; kształtowanie umiejętności
kontroli i wyrażania emocji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02

Ćw5

Rozwijanie zasobów osobistych i społecznych istotnych w procesie radzenia sobie ze
stresem: w tym optymizmu życiowego, poczucia własnej wartości, skuteczności,
koherencji, prężności, dostrzegania i korzystania ze wsparcia społecznego.

P_W01, P_U01,
P_U02

Ćw6

Rola aktywności fizycznej i sposobu odżywiania się w radzeniu sobie ze stresem.

Ćw 7

Techniki oddechowe.

Ćw 8

Techniki medytacyjne.

Ćw 9

Wizualizacja jako sposób radzenia sobie ze stresem.

Ćw 10

Relaksacja neuromięśniowa – fizycznie bierna. Treningi autogenne na przykładzie
treningu
Schultza
i Jacobsona.

P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03

Ćw 11

Autosugestia i hipnoza jako metody redukowania
psychofizjologicznego funkcjonowania i reagowania.

P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03

Ćw 12

Rola poradnictwa i psychoterapii w walce ze stresem.

Ćw 13

Wsparcie farmakologiczne w procesie radzenie sobie ze stresem.

Ćw 14

Projekt treningu antystresowego dla osób doświadczających wybranych sytuacji
życiowych.

Ćw 15

Podsumowanie.

zbyt

dużego

natężenia

P_W01, P_U01,
P_K01, P_K02,
P_K03
P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03
P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03
P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03

P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03
P_W01, P_K01,
P_K02, P_K03
P_W01, P_U03,
P_K02, P_K03
P_W01, P_W02,
P_U01 P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02, P_K03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw1, Ćw2, Ćw3,
Ćw4, Ćw5, Ćw6,
Ćw 7, Ćw 8, Ćw 9,
Ćw 10, Ćw 11, Ćw
12, Ćw 13, Ćw 14,
Ćw 15

P_W2

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

Ćw1, Ćw4, Ćw 15
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedź ustna, zadanie zespołowe.

Ćw1, Ćw3, Ćw4,
Ćw5, Ćw6, Ćw 15

P_U02

Wypowiedź ustna, zadanie zespołowe.

Ćw1, Ćw4, Ćw5,
Ćw 15

P_U03

Projekt, prezentacja.

Ćw14
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

P_K03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw6, Ćw 7, Ćw 8,
Ćw 9, Ćw 10, Ćw
11, Ćw 12, Ćw 13,
Ćw 14, Ćw 15
Ćw6, Ćw 7, Ćw 8,
Ćw 9, Ćw 10, Ćw
11, Ćw 12, Ćw 13,
Ćw 14, Ćw 15
Ćw6, Ćw 7, Ćw 8,
Ćw 9, Ćw 10, Ćw
11, Ćw 12, Ćw 13,
Ćw 14, Ćw 15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

posiada podstawową wiedzę na
temat reakcji stresowej i
relaksacyjnej, metod i technik
służących relaksacji.

posiada wiedzę na temat reakcji
stresowej i relaksacyjnej, metod i
technik służących relaksacji.

P_W02

P_U01

P_U02

posiada bazową wiedzę o
biologicznych mechanizmach
leżących u podstaw reakcji
stresowej i relaksacyjnej
podejmuje próby interpretacji oraz
wyjaśniania zjawiska i
mechanizmów związanych ze
stresem i technikami
relaksacyjnymi.
Potrafi obserwować i ,
diagnozować przyczyny procesów
i zjawisk związanych ze stresem i
relaksacją.

posiada wiedzę o biologicznych
mechanizmach leżących u podstaw
reakcji stresowej i relaksacyjnej.

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:
posiada pogłębioną i
usystematyzowaną wiedzę na
temat reakcji stresowej i
relaksacyjnej, metod i technik
służących relaksacji.
posiada rozległą wiedzę o
biologicznych mechanizmach
leżących u podstaw reakcji
stresowej i relaksacyjnej.

potrafi interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i mechanizmy
związane ze stresem i technikami
relaksacyjnymi.

potrafi trafnie interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i mechanizmy
związane ze stresem i technikami
relaksacyjnymi.

potrafi obserwować, diagnozować
i poddawać racjonalnej ocenie
przyczyny procesów i zjawisk
związanych ze stresem i

potrafi obserwować, diagnozować
i poddawać racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk związanych ze stresem i

relaksacją.

relaksacją.
potrafi zaprojektować trening
relaksacyjny z uwzględnieniem
wszystkich wymaganych elementów
oraz przeprowadzić go w
podstawowym zakresie.

P_U03

Potrafi w sposób ogólny
zaprojektować trening relaksacyjny.

potrafi zaprojektować trening
relaksacyjny z uwzględnieniem
większości wymaganych elementów
oraz przeprowadzić go w
podstawowym zakresie

P_K01

potrafi określić w sposób ogólny
priorytety służące realizacji
określonego przez siebie treningu
relaksacyjnego.

potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji
określonego przez siebie treningu
relaksacyjnego.

P_K02

jest odpowiedzialny za
prowadzony trening relaksacyjny.

jest odpowiedzialny
zaprowadzony trening
relaksacyjny, przewiduje jego
konsekwencje. `

P_K03

realizuje wybrane zadania
związane z treningami
relaksacyjnymi w sposób
rozważny i ostrożny, zapewniając
bezpieczeństwo klientom.

realizuje większość zadań
związanych z treningami
relaksacyjnymi w sposób
rozważny i ostrożny, zapewniając
bezpieczeństwo klientom.

potrafi odpowiednio określić
priorytety służące realizacji
określonego przez siebie treningu
relaksacyjnego ; umie
rozplanować w tym zakresie pracę
indywidualną i w grupie.
jest odpowiedzialny
zaprowadzony trening
relaksacyjny, przewiduje jego
konsekwencje, potrafi podjąć
działania zapobiegawcze.`
realizuje wszystkie zadania
związane z treningami
relaksacyjnymi w sposób
rozważny i ostrożny, zapewniając
bezpieczeństwo klientom.

Kryteria ocen projektu treningu relaksacyjnego
3,0

Ocena

Projekt treningu relaksacyjnego
obejmujący uzasadnienie jego
realizacji, opis grupy docelowej,
charakterystykę ćwiczeń (materiały,
instrukcja, przebieg, podsumowanie).

4,0
Projekt treningu relaksacyjnego
obejmujący uzasadnienie jego
realizacji, opis grupy docelowej,
plan realizacji, charakterystykę
ćwiczeń (materiały, instrukcja,
przebieg, podsumowanie),
prezentacje multimedialne,
przykłady wykorzystywanych
pomocy.

5,0
Projekt treningu relaksacyjnego
obejmujący uzasadnienie jego
realizacji, opis grupy docelowej,
plan realizacji, charakterystykę
ćwiczeń (materiały, instrukcja,
przebieg, podsumowanie),
prezentacje multimedialne,
przykłady wykorzystywanych
pomocy, metody ewaluacji.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Boenisch C., Haney C., (2007), Twój stres. Sens życia, równowaga i zdrowie. GWP. Gdańsk.

Stanisław Siek (1998), Twoja odpowiedź na stres (1998), Wydawnictwo Wrocławskie. Wrocław

Davidson J., (2000), Kontrola stresu. Dom Wyd. Rebis. Poznań:

Merecz D., (2005), Jak zwiększyć swój potencjał, by lepiej radzić sobie ze stresem.: Instytut Medycyny Pracy. Łódź

Skłodowski H. (red.). Zarządzanie stresem, cz. 1 i 2. Łódź, Wyd. Społecznej Akademii Nauk.

Baley R. Zarządzanie stresem, Warszawa, Wyd. Arte, 2002.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Basińska A., (2004), Radzenie sobie ze stresem w warunkach różnego stopnia zagrożenia zdrowia. Przegląd
Psychologiczny, 1, 109-119.

Juczyński Z., (2000), Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: de Walden-Gałuszko K.
(red). Psychoonkologia (23-43). Wyd. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kraków.

Kirsta A., (1997), Jak przezwyciężyć stres. Wyd. Delta. Warszawa.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., (208, 2010) Osobowość, stres a zdrowie (rozdz. 2). Wyd. Difin. Warszawa.

Santorski J., (1997), Jak żyć żeby nie zwariować. Agencja Wyd. Jacek Santorski. Warszawa.

Sęk H., Cieślak R., (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN. Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:

C06. Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

C6. Interwencja kryzysowa
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rok / Semestr:

Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. L. Golińska,

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Specjalizacja kliniczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

45

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia/ warsztaty

Dyskusja, praca w grupach, prezentacja, zadania problemowe.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia
i choroby, psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji
zdrowia i działań psychologicznych na gruncie medycyny; zna w sposób
pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru odpowiednie dla psychologii
zdrowia.

K_W21

P_W02

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych,
a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie
niezbędnym dla psychologa.

K_W20

P_W03

Posiada wiedzę o biologicznym funkcjonowaniu organizmu człowieka.

K_W16

P_U01
P_U02

Umiejętności:
Potrafi obserwować, diagnozować i poddawać racjonalnej ocenie przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki,
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze.
Posiada umiejętności udzielania pomocy psychologicznej
rozszerzonym; umie dokonać interwencji w sytuacji kryzysowej.

na

poziomie

K_U06
K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

K_K11

P_K02

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając
bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom.

K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Ćw1

Definicja kryzysu, stadia, obszary kryzysu Za Zasady interwencji kryzysowej,
cele stawiane przez interwenta.

P_W04 P_W02

Ćw2
Ćw3

Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej – warsztat pracy
z podgrywanym pacjentem.

P_U03 P_U04

Ćw4

Ocena aktualnego stanu funkcjonowania pacjenta ćwiczenia wg kwestionariusza

P_K02

Ćw5

Wprowadzenie podziału na grupy wykonawcze z uwzględnieniem
ich
preferencji merytorycznych.
Przydział kategorii interwencji. Zasady
przygotowania prezentacji.

P_U01

Ćw6

Specyfika interwencji w chorobie alkoholowej- prezentacja, omówienie.

P_U02 P_K01
P_K03

Ćw7

Zasady interwencji w sytuacji myśli suicydalnych . Szczegółowa ocena sytuacji i
zabezpieczenie pacjenta.

P_U02 P_K01
P_K03

Ćw8

Interwencja wobec osób przeżywających krytyczna utratę zdrowia w wyniku
wypadków bądź utratę osób bliskich Kryzys w sytuacji zagrożenia życia.

P_U02 P_K01 P_K03

Ćw9

Interwencja kryzysowa w przypadku przemocy fizycznej . Podgrywana
aktywność interwenta.

P_U02 P_K01 P_K03

Ćw10

Interwencja kryzysowa wobec ofiary gwałtu. Radzenie sobie z e specyfika
obarczania siebie przez ofiarę odpowiedzialnością.

P_U02 P_K01 P_K03

Ćw11

Pomoc rodzinie w sytuacji samobójstwa członka rodziny. Przepracowanie
silnych i sprzecznych treściowo emocji.

P_U02 P_K01 P_K03
P_K04

Ćw12

Działania interwencja wobec ofiar kataklizmów. Zaopiekowanie się pacjentem
pod katem pojawienia się wtórnej aleksytymii.

P_U02 P_K01 P_K03

Ćw13

Interwencja wobec więźniów przeżywających kryzys.

P_U02 P_K01

Ćw14
Ćw.15

Cechy wspólne różnych form interwencji kryzysowych. Podstawowe zasady
funkcjonowania w sytuacji interwencji. Istotna różnica między interwencja a
psychoterapia.

P_W01 P_U04

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest efekt

Wiedza:
P_W01

Udział w dyskusji, wiedza o prezentowanie interwencji i zasadach jej realizacji.

Ćw.1, Ćw.2

P_W02

Udział w dyskusji. Wie nie tylko co robić ale także dlaczego – uwzględnienie
specyfiki stanów doświadczanych przez pacjentów w sytuacjach kryzysowych.

Ćw1, Cw 2, Cw3,
Ćw 4 Ćw5, Ćw6, Ćw7
Ćw 8 Ćw 9.Ćw10, Ćw11,
Ćw12,Ćw13, Ćw14, Ćw 15

P_W03

Udział w dyskusji. Uwzględnienie specyfiki stanów doświadczanych przez
pacjentów w sytuacjach kryzysowych.

Ćw1-Ćw15jak wyżej

Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie projektu, realizacja roli interwenta, realizacja roli pacjenta w
kryzysie, udział w dyskusji.

Ćw1, Cw 2, Cw3,
Ćw 4 Ćw5, Ćw6, Ćw7
Ćw 8 Ćw 9.Ćw10, Ćw11,
Ćw12,Ćw13, Ćw14, Ćw 15

P_U02

Przygotowanie projektu, realizacja roli interwenta, realizacja roli pacjenta w
kryzysie. Interwencja wobec rodziny ofiary

Ćw2-Ćw15 j.w

Kompetencje społeczne:

P_K01- P_ K02

obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego. Uwagi dotyczące roli
interwenta.

Ćw 2, Cw3,
Ćw 4 Ćw5, Ćw6, Ćw7
Ćw 8 Ćw 9.Ćw10, Ćw11,
Ćw12,Ćw13, Ćw14,

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
ma powierzchowną i
niezbyt uporządkowaną

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma pogłębioną i średnio
uporządkowaną wiedzę
w zakresie koncepcji
zdrowia i choroby.

ma pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby.

P_W01

ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę
w zakresie koncepcji
zdrowia i choroby.

P_W02

brak wiedzy w zakresie
zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania;
nie zna objawy i
przyczyny zaburzeń.

ma słabą wiedzę w
zakresie zaburzeń
psychicznych i zaburzeń
zachowania; zna niektóre
objawy i przyczyny
zaburzeń.

ma uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania;
zna niektóre objawy i
przyczyny zaburzeń.

ma pogłębioną wiedzę
w zakresie zaburzeń
psychicznych
i zaburzeń
zachowania; zna
objawy i przyczyny
zaburzeń.

P_W03

nie posiada wiedzy o
biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

posiada słabą
wiedzę o
biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

posiada elementarną
wiedzę o biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

posiada wiedzę o
biologicznym
funkcjonowaniu
organizmu człowieka.

P_U01

nie potrafi obserwować,
diagnozować i poddawać
racjonalnej ocenie
przyczyny i przebieg
procesów.

słaba obserwacja, i
racjonalna ocena
przyczyny i przebieg
procesów.

potrafi obserwować,
oceniać przyczyny i
przebieg procesów
psychicznych.

posiada umiejętności
udzielania podstawowej

posiada umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej na

P_U02
nie posiada umiejętności

wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby.

potrafi obserwować, i
racjonalnie oceniać
przyczyny procesów
psychicznych.
posiada umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej na

udzielania pomocy
psychologicznej ani
realizacji interwencji.

P_K01
P_K02

nie podejmuje
interwencji i nie jest w
stanie przewidzieć
konsekwencjei działań.

pomocy psychologicznej.

poziomie rozszerzonym.

podejmuje interwencje
dość przypadkowo
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje, przewiduje
niektóre konsekwencje
podejmowanych działań.

poziomie
rozszerzonym; umie
dokonać interwencji w
sytuacji kryzysowej.
jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

Każdy student był zobowiązany do aktywnego udziału w przygotowaniu prezentacji i umiejętności odpowiadania na pytania.
Prezentacja powinna zawierać informacje wg podanych wcześniej kryteriów (predyktory, charakterystyka zmian w zachowaniu,
niespecyficzne i specyficzne reakcje interwenta wobec pacjenta w określonej sytuacji kryzysowej, budowanie relacji i jej treść.
Prezentacja była oceniana z perspektywy adekwatności działań interwenta.
Kryteria oceny: brak uwzględnienia 3 kryteriów opisu - ndst; brak uwzględnienia 2 kryteriów opisu dst-dst plus
brak uwzględnienia 1 kryterium lub opis niewyczerpujący –db, db plus
Wyczerpujace uwzględnienie wszystkich kryteriów - bdb
Test –dawał możliwość uzyskania 9 punktów.
Kryteria oceny: 0-4 pkt.- ndst; 5- dst ; 6- db, 7- db plus 8-9 pktów – bdb. Ocena ostateczna była średnią obu w/w ocen
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA
godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie prezentacji

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem
do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Kubacka Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, 2010
Pilecka B. (2007) Strategie interwencji kryzysowej
James R.; Gillilard B. Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa, Parpamedia Wydawnictwo edukacyjne. 2008

C07. Praca z grupą w terapii uzależnień
OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
C7. Praca z grupą w terapii uzależnień

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr Artur Juczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

45

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; omawianie i dyskutowanie zagadnień; praca w grupach;
odgrywanie ról; case study; burza mózgów.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Posiada podstawowa wiedzę w zakresie psychoterapii uzależnień oraz psychoterapii
grupowej.

K_W01;K_W02

P_W02

Zna etapy rozwoju grup terapeutycznych, procesy i role grupowe.

K_W01;K_W03;
K_W22

P_W03

Zna czynniki wpływające na efektywność psychoterapii grupowej.

K_W01;K_W03;
K_W22

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętności udzielania pomocy psychologicznej w oparciu o grupę
terapeutyczną.

P_U02

Potrafi trafnie rozpoznać trudności i potrzeby występujące w danej grupie
terapeutycznej.

P_U03

Opanował podstawowych umiejętności takie jak: klaryfikacja, parafrazowanie,
konfrontowanie i.in..

K_U06
K_U07
K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

K_K05, K_K12

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia

Lp.

Ćw1

Ćw2
Ćw3
Ćw4
Ćw5
Ćw6
Ćw7
Ćw8
Ćw9
Ćw10-11
Ćw12
Ćw13-14
Ćw15

Rodzaje grup terapeutycznych – grupy zamknięte i otwarte, grupy zorientowane na
proces terapeutyczny, grupy skoncentrowane na wglądzie w uzależnienie, grupy
zapobiegania nawrotom uzależnienia, grupy zadaniowe, grupy samopomocowe i.in.
Czynniki leczące w terapii grupowej i czynniki wpływające na skuteczność grup
terapeutycznych – czynniki leżące po stronie pacjenta i terapeuty, praktyczne zasady
tworzenia grup (miejsce prowadzenia terapii, liczebność uczestników i.in.).
Początek pracy grupy terapeutycznej – charakterystyka grupy w stadium
początkowym, dobór uczestników, określenie celów terapii.
Kontrakt terapeutyczny – jego rola i sposób konstruowania, przykładowe kontrakty
terapeutyczne funkcjonujące w Ośrodkach Leczenia Uzależnień.
Rozpoczynanie i kończenie sesji grupowej – umiejętne zadawanie pytań uczestnikom
grupy terapeutycznej, różne ćwiczenia.
Ćwiczenie obrazujące potencjał grupowy oraz zwiększające otwartość i spójność w
grupie – odgrywanie różnych ćwiczeń.
Radzenie sobie z oporem występującym w grupie terapeutycznej – rozpoznawanie
źródła oporu i interwencje terapeutyczne wobec uczestników wykazujących opór.
Informacja zwrotna – jej rola w przebiegu terapii grupowej, sposoby jej
przeprowadzania w sposób efektywny, różne ćwiczenia wymagające od uczestników
formułowania informacji zwrotnych.
Przechodzenie do stadium konstruktywnej pracy – charakterystyka grupy w stadium
konstruktywnej pracy, współprowadzenie grupy, praca nad obawami.
Konkretne ćwiczenia i zadania terapeutyczne występujące w przebiegu terapii
grupowej – ich cel i sposób przeprowadzenia, ćwiczenia z podziałem na podgrupy.
Zadania stadium końcowego – wzmacnianie i utrwalania efektów pracy
terapeutycznej, zakończenie pracy grupy.
Odgrywanie sytuacji trudnych i charakterystycznych występujących w przebiegu
terapii grupowej – podział uczestników na podgrupy, praca na bazie scenek ze zmianą
prowadzących.
Podsumowanie i zaliczenie.

Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

K_W03, K_W22

K_W03, K_W22
K_W22
K_W03
K_U06, K_K11
K_U06, K_K11
K_U06, K_K11
K_W3, K_K11
K_U06
K_U01, K_U06
K_U06
K_U01, K_U06,
K_K11
K_W3, K_W22

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1

Sprawdzian pisemny.

W1, W2,

P_W2

Sprawdzian pisemny.

W3, W4,

P_W3

Sprawdzian pisemny.

W5, W6,
Umiejętności:

P_U01

Odgrywanie scenek.

P_U02

Odgrywanie scenek.

P_U03

Odgrywanie scenek.

Ćw1, Ćw2, Ćw3,
Ćw4, Ćw5
Wszystkie
ćwiczenia
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw2, Ćw3, Ćw4,
Ćw5

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena z ćwiczeń wynika z obserwacji studenta i jego aktywności w przebiegu ćwiczeń. Ocenie podlegają także umiejętności
prowadzenia przez studenta grupy terapeutycznej w realizowanych, w przebiegu ćwiczeń, scenek. Wiedza studenta jest
natomiast weryfikowana poprzez test pisemny, który skład się z 5 pytań otwartych. Test zalicza udzielenie 3 poprawnych
odpowiedzi.
Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie posiada podstawowej
wiedzy w zakresie
psychoterapii uzależnień oraz
psychoterapii grupowej.

w umiarkowanym
stopniu posiada
wiedzę w zakresie
psychoterapii
uzależnień oraz
psychoterapii
grupowej.

w poprawnym stopniu
posiada wiedzę w
zakresie psychoterapii
uzależnień oraz
psychoterapii grupowej.

w sposób szczegółowy
i obszerny posiada
wiedzę w zakresie
psychoterapii
uzależnień oraz
psychoterapii
grupowej.

nie zna etapów rozwoju grup
terapeutycznych, procesów i
role grupowych.

w umiarkowanym
stopniu zna etapy
rozwoju grup
terapeutycznych,
procesy i role
grupowe.

w poprawnym stopniu
zna etapy rozwoju grup
terapeutycznych,
procesy i role grupowe.

w sposób szczegółowy
i obszerny zna etapy
rozwoju grup
terapeutycznych,
procesy i role
grupowe.

nie zna czynników
wpływających na efektywność
psychoterapii grupowej.

w umiarkowanym
stopniu zna czynniki
wpływające na
efektywność
psychoterapii
grupowej.

w poprawnym stopniu
zna czynniki
wpływające na
efektywność
psychoterapii grupowej.

w sposób szczegółowy
i obszerny zna
czynniki wpływające
na efektywność
psychoterapii
grupowej.

P_U01

nie posiada umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej w oparciu o
grupę terapeutyczną.

w umiarkowanym
stopniu posiada
umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej w
oparciu o grupę
terapeutyczną.

w poprawnym stopniu
posiada umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej w
oparciu o grupę
terapeutyczną.

prezentuje duże
umiejętności
udzielania pomocy
psychologicznej w
oparciu o grupę
terapeutyczną.

P_U02

nie potrafi trafnie rozpoznać
trudności i potrzeb
występujących w danej grupie
terapeutycznej.

w umiarkowanym
stopniu potrafi trafnie
rozpoznać trudności i
potrzeb

w poprawnym stopniu
potrafi trafnie rozpoznać
trudności
i potrzeb występujących

prezentuje duże
umiejętności trafnego
rozpoznawania
trudności i potrzeb

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_U03

P_K01

występujących w
danej grupie
terapeutycznej.

w danej grupie
terapeutycznej.

występujących w danej
grupie terapeutycznej.

nie opanował podstawowych
umiejętności takie jak:
klaryfikacja, parafrazowanie,
konfrontowanie i.in.

w umiarkowanym
stopniu opanował
podstawowe
umiejętności takie
jak: klaryfikacja,
parafrazowanie,
konfrontowanie i.in.

w poprawnym stopniu
opanował podstawowe
umiejętności takie jak:
klaryfikacja,
parafrazowanie,
konfrontowanie i.in.

w dużym stopniu
opanował podstawowe
umiejętności takie jak:
klaryfikacja,
parafrazowanie,
konfrontowanie i.in.

nie prezentuje postawy
odpowiedzialności za
podejmowane interwencje
oraz przewiduje konsekwencje
podejmowanych działa.

w umiarkowanym
stopniu prezentuje
postawę
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

w dobrym stopniu
prezentuje postawę
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych działań.

w wysokim stopniu
prezentuje postawę
odpowiedzialności za
podejmowane
interwencje oraz
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Corey M. Sch., Corey G. (2002), Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa: Instytut Psychologii
Zdrowia.

Yalom I., Leszcz M. (2006), Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Tryjarska B. (2002), Psychoterapia grupowa. W: L. Grzesiuk, Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne
problemy (s. 211-244). Warszawa: PWN.
Inne materiały dydaktyczne:

C08. Systemowa terapia rodzin
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

C8. Systemowa terapia rodzin
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V Semestr: 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

Koordynator bloku C: prof. L. Golińska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Psychologia kliniczna, Pomoc psychologiczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Burza mózgu, praca w grupach, praca w parach, prezentacja, pytania / zadania
problemowe, symulacje, odgrywanie ról, demonstracja przypadku.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01
P_W02
P_W03

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Ma uporządkowaną wiedzę o celach, sposobie organizacji i funkcjonowania instytucji
pomocowych zajmujących się terapią rodzin.
Ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach korzystających z terapii rodzin w kontekście
funkcjonowania w systemie rodzinnym i w określonym cyklu życia rodziny.
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów funkcjonowania dziecka
w rodzinie oraz znaczenia wpływów środowiska szkolno-wychowawczego .

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W08
K_W23
K_W23

P_U01
P_U02
P_U03

P_K01

P_K02

P_K03

Umiejętności:
Potrafi udzielić pomocy psychologicznej rodzinie znajdującej się w sytuacji
kryzysowej.
Potrafi zaplanować spotkanie terapeutyczne z rodziną bazując na sformułowanym
schemacie działania i w podstawowym zakresie je przeprowadzić.
Posiada umiejętności społeczne i komunikacyjne pozwalające na zbieranie wywiadu o
rodzinie w oparciu o podstawowe pojęcia systemowej terapii rodzin oraz potrafi
pracować w zespole praktyków realizując wspólne działania.
Kompetencje społeczne:
Potrafi współdziałać i pracować w zespole specjalistów realizując indywidualne i
zespołowe działania w zakresie terapii rodzin.
Przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań,
prezentuje
postawę
odpowiedzialności w procesie nawiązywania kontaktu i pracy z rodziną,
Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i za
podejmowane decyzje oraz prowadzone działania terapeutyczne i ich skutki.
Jest gotowy do komunikowania się i współpracy w ramach grup superwizyjnych oraz
współdziałania z osobami nie będącymi specjalistami mającymi znaczenie dla
systemu rodzinnego.

K_U06
K_U07
K_U13

K_K02

K_K06

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Ogólna teoria systemów. Rodzina jako system.

P_W02, P_W03,

Ćw2

Cykl życia rodzinnego.

P_W02, P_W03

Ćw3

Podstawowe parametry charakteryzujące system: struktura, granice, podsystemy,
wzorce komunikacji, reguły rodzinne, mity i in.

P_W02, P_U03

Ćw4

Specyficzne zjawiska w systemie rodzinnym; proces triangulacji, lojalność, relacje,
rytuały i in.

P_W02, P_U03

Ćw5

Transgeneracyjne podejście do reguł i strategii rodzinnych.

P_W02

Ćw6

Modele międzypokoleniowe.

P_W02

Ćw7

Terapia strukturalna, strukturalny model rodziny.

P_U02

Ćw8

Terapia komunikacyjna.

P_U02

Ćw9

Terapia strategiczna.

P_U02

Ćw10

Żałoba w rodzinie.

P_U01, P_K02,
P_K03

Ćw11

Strategie terapeutyczne: - podstawowe założenia terapii systemowej; rola objawu cele terapii, - strategia i specyficzne metody.

P_W03, P_K02

Ćw12

Praca z użyciem genogramu: - diagnostyczna i terapeutyczna funkcja genogramu, zasady sporządzania genogramu, - wywiad rodzinny z użyciem genogramu.

P_W02, P_U02,
P_U03

Ćw13

Praca z rodziną dysfunkcjonalną według założeń systemowych (warsztat): - diagnoza i
terapia, - pytania cyrkularne, - hipotezy systemowe.

P_W02, P_W03,
P_U02, P_K01

Ćw14

Interwencje w terapii systemowej.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01,
P_K02, P_K03

Ćw15

Praca symulacyjna w podgrupach: rodzina, terapeuta, team reflektujący. Prezentacja i
omówienie wyników zajęć symulacyjnych.

P_U02, P_K03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest

efekt
Wiedza:
P_W1

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, test wiedzy.

Ćw. 14

P_W2

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, test wiedzy.

Ćw. 1-6, 12,13

P_W3

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, test wiedzy.

Ćw. 1,2,11,13

Umiejętności:
P_U01

Zadania indywidualne, zespołowe, obserwacja.

Ćw. 10,14

P_U02

Zadania indywidualne, zespołowe, obserwacja.

Ćw. 7-9, 12-15

P_U03

Zadania indywidualne, zespołowe, obserwacja.

Ćw. 3-4, 12

Kompetencje społeczne:
P_K01

obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 13,14

P_K02

obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 10,11,14

P_K03

obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 10, 14, 15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

ma wiedzę o celach, instytucji
pomocowych zajmujących się
terapią rodzin.

ma uporządkowaną wiedzę o
celach i sposobie organizacji
instytucji pomocowych
zajmujących się terapią rodzin.

P_W02

ma podstawową wiedzę o
uczestnikach korzystających z
terapii rodzin.

ma wiedzę o uczestnikach
korzystających z terapii rodzin w
kontekście funkcjonowania w
systemie rodzinnym.

P_W03

ma wiedzę dotyczącą
psychologicznych aspektów
funkcjonowania dziecka w
rodzinie.

ma wiedzę dotyczącą
psychologicznych aspektów
funkcjonowania dziecka w
rodzinie oraz znaczenia wpływów
środowiska szkolnowychowawczego.

ma uporządkowaną wiedzę o celach,
sposobie organizacji i
funkcjonowania instytucji
pomocowych zajmujących się
terapią rodzin.
ma pogłębioną wiedzę o
uczestnikach korzystających z
terapii rodzin w kontekście
funkcjonowania w systemie
rodzinnym i w określonym cyklu
życia rodziny.
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą
psychologicznych aspektów
funkcjonowania dziecka w rodzinie
oraz znaczenia wpływów
środowiska szkolnowychowawczego.

P_U01

potrafi w wybranych sytuacjach w
sposób podstawowy udzielić
pomocy psychologicznej rodzinie
znajdującej się w sytuacji
kryzysowej.

potrafi w wybranych sytuacjach
udzielić pomocy psychologicznej
rodzinie znajdującej się w sytuacji
kryzysowej.

potrafi udzielić pomocy
psychologicznej rodzinie
znajdującej się w sytuacji
kryzysowej.

P_U02

potrafi w sposób ogólny
zaplanować spotkanie
terapeutyczne z rodziną.

potrafi w sposób szczegółowy
zaplanować spotkanie
terapeutyczne z rodziną bazując
na sformułowanym schemacie
działania.

P_U03

posiada umiejętności społeczne i
komunikacyjne pozwalające na
zbieranie wywiadu o rodzinie.

posiada umiejętności społeczne i
komunikacyjne pozwalające na
zbieranie wywiadu o rodzinie w
oparciu o podstawowe pojęcia
systemowej terapii rodzin.

P_K01

potrafi pracować z innym
specjalistą realizując

potrafi pracować w zespole
specjalistów realizując

potrafi zaplanować spotkanie
terapeutyczne z rodziną bazując na
sformułowanym schemacie
działania i w podstawowym zakresie
je przeprowadzić.
posiada umiejętności społeczne i
komunikacyjne pozwalające na
zbieranie wywiadu o rodzinie w
oparciu o podstawowe pojęcia
systemowej terapii rodzin oraz
potrafi pracować w zespole
praktyków realizując wspólne
działania.
potrafi współdziałać i pracować w
zespole specjalistów realizując

indywidualne działania w zakresie
terapii rodzin.

indywidualne działania w zakresie
terapii rodzin.

P_K02

przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań,
prezentuje postawę
odpowiedzialności w procesie
nawiązywania kontaktu i pracy z
rodziną.

przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań,
prezentuje postawę
odpowiedzialności w procesie
nawiązywania kontaktu i pracy z
rodziną,
odznacza się odpowiedzialnością
za własne przygotowanie do pracy
i za podejmowane decyzje.

P_K03

jest gotowy do komunikowania
się w ramach grup
superwizyjnych.

jest gotowy do komunikowania
się i współpracy w ramach grup
superwizyjnych.

indywidualne i zespołowe działania
w zakresie terapii rodzin.
przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań, prezentuje
postawę odpowiedzialności w
procesie nawiązywania kontaktu i
pracy z rodziną,
odznacza się odpowiedzialnością za
własne przygotowanie do pracy i za
podejmowane decyzje oraz
prowadzone działania terapeutyczne
i ich skutki.
jest gotowy do komunikowania się i
współpracy w ramach grup
superwizyjnych oraz współdziałania
z osobami nie będącymi
specjalistami mającymi znaczenie
dla systemu rodzinnego.

Kryteria oceny egzaminu testowego
(10 zadań z odpowiedziami, za każdą prawidłowo rozwiązane zadanie 1 pkt)
Ocena
Liczba
punktów

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5

6

7

8

9-10

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Barbaro de B.(red.),(1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wyd.UJ, Kraków.


Goldenberg H., Goldenberg I., (2006) Terapia rodzin. Wyd. UJ, Kraków.

Namysłowska I., (1997) Terapia rodzin. Springer PWN, Warszawa.

Tryjarska, B., (1994) Terapia rodzinna. W: L. Grzesiuk (red.). Psychoterapia. PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Harwas-Napierała B., (2008), Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Orwid M., Pietruszewski K., (1993), Psychiatria dzieci i młodzieży. Collegium Medicum-UJ, Kraków.


Orwid M., Czabała Cz.(red), (1990), Terapia rodzin i małżeństw. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:

C09. Psychoterapia w praktyce psychologicznej – podejście integracyjne

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

C9. Psychoterapia w praktyce psychologicznej - podejście integracyjne
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rok / Semestr:

Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

prof. L. Golińska,

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Specjalizacja kliniczna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Warsztaty, zadania problemowe, odgrywanie ról, praca w grupach , case study.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych uwarunkowań chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań
psychologicznych na gruncie medycyny; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i
narzędzia pomiaru odpowiednie dla psychologii zdrowia.

K_W21, K_W02,
K_W04,
K_W06

P_W02

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także
dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla
psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody
ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń.

K_W20

P_W03

Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania
jednostki.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje między nimi.

K_U01
K-U01

P_U02

Potrafi zaplanować działania psychoterapeutyczne i je w podstawowym zakresie
przeprowadzić

K_U06
K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest odpowiedzialny za podejmowane interwencje, przewiduje konsekwencje
podejmowanych działań.

K_K11

P_K02

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i własny rozwój
zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Psychoterapia z perspektywy różnych koncepcjach człowieka-. Odmienność w
rozumieniu psychoterapii a równocześnie elementy wspólne. Integracja nie jest
równoznaczna z eklektyzmem.

P_W01
P_W02

Ćw.2

Istotne elementy psychoterapii niezależne od koncepcji psychoterapeutycznej- relacja z
pacjentem. Czynniki sprzyjające powstawaniu relacji. Trzy składniki relacji.

P_U02
P_K03

Ćw.3
Ćw.4
Ćw.5
Ćw.6
Ćw. 7
Ćw.8

Zapoznanie z wymaganiami i przebiegiem pracy z pacjentem. Wykorzystanie testów do
zbierania informacji, rozmowy z pacjentem w oparciu o zgromadzony materiał. Celem
spotkań jest zebranie materiału na temat: Wpływ autoregulacji emocji i samooceny na
przebieg relacji partnerskich.
Praca nad emocjami. Podejście Greenberga. Schematy poznawcze wg Learegoprzekonania na temat emocji .
Emocje w subiektywnej ocenie osób badanych. Ćwiczenie struktury na pracę z lękiem
poprzez wykorzystanie konfliktu doświadczanych emocji.
Rozmowa o emocjach w relacji z wybranym pacjentem .
Praca nad modyfikacja procesów poznawczych z
perspektywy poznawczobehawioralnej. Przekonania toksyczne , ich dewaluacja.
Analiza pacjentów z perspektywy ich samooceny . Integracja wiedzy o pacjencie w
oparciu z wykorzystaniem materiału uzyskanego w teście i w rozmowie.
Ćwiczenie umiejętności przeprowadzenia rozmowy z pacjentem . Aspekt merytoryczny
i formalny.

P_U04P_U02
P_W03
P_W03P_U03
P_U01
P_K01
P_U05
P_U05
P_K01

Ćw.9

Integracja wiedzy o pacjencie z wykorzystaniem testu PDF( ocena relacji) i treści
uzyskanych w rozmowie.

P_W02 P_W03

Ćw.10

Analiza problemu pacjenta z perspektywy korzystnej do zastosowania struktury pracy.
Analiza kilku różnych „przypadków”.

P_W01 P_U02
P_K02

Ćw.11

Rola i zasady pracy nad modyfikacja zachowań.

Ćw.12

Praca nad wybranymi zachowania (asertywne wyrażanie złości, radzenie sobie z
krytyka, odmawianie i dochodzenie swoich praw).

P_U04 P_W03

Ćw.13

Praca nad zrachowaniami. Ochrona swoich praw. Asertywne wyrażanie emocji,
asertywne radzenie sobie z krytyką, praca nad krytykiem wewnętrznym.

P_U05 P_U06

P_U04

Ćw.14

Analiza przygotowanych przez studentów opisu pacjentów; wstępna diagnoza ogólne
wytyczne dotyczące dalszej psychoterapii.

Ćw.15

Podsumowanie zbiorcze przeprowadzonych analiz- autoregulacja emocji a relacje
partnerskie. Analiza problemu.

P_U06 P_U03
P_W03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji.

P_W2

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadania problemowe wykonywane zespołowo,
Indywidualny opis pacjenta na różnych etapach kontaktu.

Ćw.1, Ćw.2 Ćw3
Ćw.1, ….C15

P_W3

Zadania problemowe wykonywane zespołowo, aktywny udział w dyskusji.

Ćw.1, ….C15

Umiejętności:
P_U01

Wybór sposobu modyfikacji emocji lub zachowania –przygotowanie interwencji wobec
pacjenta, udział w dyskusji.

P_U02

Wybór sposobu modyfikacji przekonań, lub zachowania, przygotowanie projektu,
udział w dyskusji.

P_U03

Wybór sposobu modyfikacji przekonań, lub zachowania, przygotowanie interwencji ,
udział w dyskusji.

Ćw4, Ćw5, Ćw6
Ćw11, , Ćw12,
Ćw13, Ćw14,
Ćw6, Ćw7, Ćw8,
Ćw9,

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw2, Ćw3, Ćw4,
Ćw5

P_K02

Przeprowadzenie wybranej struktury na osobie zainteresowanej określoną zmianą.
Elementem weryfikacji będzie sposób realizacji oraz uzyskany efek.t

Ćw2, Ćw3, Ćw4,
Ćw4…..Ćw15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie posiada wiedzy w zakresie
koncepcji zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych.

ma powiezchowną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych.

ma pogłębioną wiedzę
w zakresie koncepcji
zdrowia i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych.

ma pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
koncepcji zdrowia
i choroby,
psychologicznych
uwarunkowań chorób
somatycznych.

P_W02

nie posiada wiedzy w zakresie
zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania.

ma nieuporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń
psychicznych
i zaburzeń
zachowania.

ma wiedzę w zakresie
zaburzeń
psychicznych
i zaburzeń
zachowania.

ma pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń psychicznych
i zaburzeń zachowania.

P_W03

nie rozumie na czym polega
istota przystosowania i
nieprzystosowania, normy i
patologii w kontekście
zachowania jednostki.

trochę ale nie w pełni
rozumie istotę
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii.

rozumie istotę
przystosowania i
nieprzystosowania,
oraz nie w pełni
patologie w
zachowania jednostki.

rozumie istotę
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

Efekty
kształcenia

P_W01

potrafi interpretować
oraz wyjaśniać
zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne.

potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne.

nie potrafi trafnie interpretować
oraz wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy psychologiczne.

potrafi wyjaśniać
zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne.

nie potrafi zaplanować działania
psychoterapeutycznegoi je w
podstawowym zakresie
przeprowadzić.

potrafi zaplanować
działania
psychoterapeutyczne.

potrafi podstawowe
działania
psychoterapeutyczne
przeprowadzić.

potrafi zaplanować
działania
psychoterapeutyczne i
je w podstawowym
zakresie przeprowadzić.

P_K01

nie podejmuje interwencji i nie
przewiduje konsekwencji
podejmowanych działań.

podejmuje
interwencje, ale nie w
pełni przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje, ale nie w
pełni przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

jest odpowiedzialny za
podejmowane
interwencje,
przewiduje
konsekwencje
podejmowanych
działań.

P_K01

nie odznacza się
odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy
i własny rozwój zawodowy.

odznacza się pewną
odpowiedzialnością za
własne przygotowanie
do pracy.

odznacza się
odpowiedzialnością za
własne przygotowanie
do pracy.

odznacza się
odpowiedzialnością za
własne przygotowanie
do pracy i własny
rozwój zawodowy
terapeutycznego.

P_U01

P_U02

Sprawdzianem wiedzy jest opis badanego „pacjenta”. Pacjentem była dowolna osoba, ( obca wobec studenta-‘terapeuty”),
która zgodziła się na wypełnienie kilku testów i rozmowę dotyczącą jej relacji z partnerem.
Opis miał przedstawiać: zebrane informacje o pacjencie,
sformułowanie hipotezy na temat czynników tkwiących w relacji a będących odpowiedzialnymi za jej jakość
Wskaźnikiem wiedzy jest uzasadnienie postawionej hipotezy
ustalenie interwencji adekwatnej do potrzeb os. b.
poprawne uwzględnienie wszystkich w/w elementów opisu – ocena bdb
separacyjne przedstawienie informacji uzyskanych z testów i rozmów – db
wyłącznie opis bez interpretacji – ocena dst-dst plus
Wskaźnikiem oceny umiejętności jest:
aktywny udział w zajściach (nawiązywanie relacji terapeutycznej, ćwiczenie interwencji)
Zrealizowanie wybranej interwencji wobec pacjenta
Wskaźnikiem kompetencji jest interpretacja problemu pacjenta
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych oraz realizacja
poszczególnych spotkań z „pacjentem”

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:



Grzesiuk L. (2006) Psychoterapia teoria. Wyd. Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Popiel A; Pragłowska E. (2008) Psychoterapia poznawczo-behawioralna . teoria i praktyka . Wyd. Paradygmat ,
Warszawa

Literatura uzupełniająca:


McWilliams N.(2011) Psychoterapia psychoanalityczna. Wyd. Harmonia , Gdańsk

C10. Przemoc w rodzinie – diagnoza, konsekwencje i interwencja
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod przedmiotu:

C10. Przemoc w rodzinie – diagnoza, konsekwencje i interwencja
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia zdrowia i kliniczna
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
Rok: IV-V / 7-10
dr D Strzelczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja materiałów; praca w małej grupie omawianie i dyskutowanie
zagadnień; studia przypadków, praca w małej grupie.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę dotyczącą normalnych i patologicznych sytuacji w rodzinie.

K_W05

P_W02

Wie jaki jest wpływ doświadczanej przemocy domowej na funkcjonowanie
jednostki.

K_W10

P_W03

Ma wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej i pomocowej.

K_W22

P_W04

Ma wiedzę dotyczącą instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zaobserwować i wyjaśniać mechanizmy związane z przemocą domową.

K_U01

P_U02

Potrafi zaproponować psychologiczne formy wsparcia osobom doświadczającym
przemocy i ich rodzinom.

K_U06

P_U03

Potrafi współpracować w zespole specjalistów zarówno z obszaru psychologii, jak i
innych dziedzin nauki.

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada kompetencje do prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym.

K_K06

P_K02

Potrafi zaproponować odpowiednie dla danej sytuacji procedury postępowania.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.
Ćw.1-2

Podstawowa terminologia, rodzaje i formy przemocy, mechanizmy przemocy.
Agresja a przemoc.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
P_W01,

Ćw.3

Sytuacja psychologiczna, funkcjonowanie społeczne ofiar przemocy w rodzinie.

P_W02, P_K02

Ćw.4

Specyfika przemocy wewnątrzrodzinnej.

P_W01, P_W02

Ćw.5

Cykle przemocy w rodzinie.

Ćw.6

Mechanizmy psychologiczne zatrzymujące ofiarę przemocy w związku opartym na
przemocy.

P_W01, P_U01,
P_K02
P_W01, P_W02,
P_U02,

Konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie (syndrom sztokholmski,
wyuczona bezradność).

P_W01, P_W02,
P_U03, P_K01

Sprawca przemocy – rys psychologiczny, możliwości resocjalizacji.

P_W01, P_K02

Dzieci jako świadkowie-ofiary przemocy w rodzinie.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K02

Ćw.12

Międzypokoleniowe dziedziczenie przemocy w rodzinie.

P_W01, P_U01,

Ćw.13

Przemoc wobec osób starszych.

Ćw.14

Możliwości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

P_W01, P_U02,
P_K02
P_W03, P_W04,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02
P_W01, P_U02,
P_K02

Ćw.7-8
Ćw.9
Ćw.10-11

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany jest
efekt

Wiedza:
P_W01

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 1-2, 4-9, 12,
13, 15

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 3-4, 6-8, 10-11

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 14

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego.

Ćw. 14

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 5, 12, 14

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 6, 10-11, 13-15

P_U03

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

Ćw. 7-8, 14

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 7-8, 14

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw. 3, 10-11, 13-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów

Ocena bardzo
dobra
Student zna i
rozumie/potrafi/je
st gotów:

posiada wiedzę dotyczącą
normalnych i patologicznych
sytuacji w rodzinie na
poziomie podstawowym.

posiada wiedzę
dotyczącą normalnych i
patologicznych sytuacji
w rodzinie na poziomie
zaawansowanym.

posiada wiedzę
dotyczącą
normalnych i
patologicznych
sytuacji w
rodzinie na
poziomie
wybitnym.

P_W02

nie wie jaki jest wpływ
doświadczanej
przemocy domowej na
funkcjonowanie
jednostki.

wie, w podstawowym
zakresie, jaki jest wpływ
doświadczanej przemocy
domowej na funkcjonowanie
jednostki.

wie, w zakresie
zaawansowanym, jaki
jest wpływ
doświadczanej przemocy
domowej na
funkcjonowanie
jednostki.

wie, w wybitnym
zakresie, jaki jest
wpływ
doświadczanej
przemocy
domowej na
funkcjonowanie
jednostki.

P_W03

brak mu wiedzy o
uczestnikach
działalności
psychoedukacyjnej i
pomocowej.

posiada wiedzę o uczestnikach
działalności
psychoedukacyjnej i
pomocowej na poziomie
podstawowym.

posiada wiedzę o
uczestnikach działalności
psychoedukacyjnej i
pomocowej na poziomie
zaawansowanym.

posiada wiedzę o
uczestnikach
działalności
psychoedukacyjne
j i pomocowej na
poziomie
wybitnym.

P_W04

nie wie, które
instytucje świadczą
pomoc ofiarom
przemocy domowej.

zna podstawowe rodzaje
instytucji świadczących
pomoc ofiarom przemocy
domowej.

zna większość instytucji
świadczących pomoc
ofiarom przemocy
domowej.

zna wszystkie
instytucje
świadczące
pomoc ofiarom
przemocy
domowej.

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów

brak mu wiedzy
dotyczącej normalnych
i patologicznych
sytuacji w rodzinie.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna/ i
rozumie/potrafi/jest gotów

P_U01

nie posiada
umiejętności do
obserwowania i
wyjaśniania zjawisk
związanych z
przemocą domową.

posiada umiejętności do
obserwowania i wyjaśniania
zjawisk związanych z
przemocą domową na
poziomie podstawowym.

posiada umiejętności do
obserwowania i
wyjaśniania zjawisk
związanych z przemocą
domową na poziomie
zaawansowanym.

P_U02

brak mu kompetencji
do prowadzenia zajęć o
charakterze
terapeutycznym.

potrafi prowadzić zajęcia o
charakterze terapeutycznym
na podstawowym poziomie.

potrafi prowadzić zajęcia
o charakterze
terapeutycznym na
zaawansowanym
poziomie.

posiada
umiejętności do
obserwowania i
wyjaśniania
zjawisk
związanych z
przemocą
domową na
poziomie
wybitnym.
potrafi prowadzić
zajęcia o
charakterze
terapeutycznym
na wybitnym
poziomie.

P_U03

brak mu umiejętności
współpracy w zespole
specjalistów.

posiada podstawowe
umiejętności współpracy w
zespole specjalistów.

posiada zaawansowane
umiejętności współpracy
w zespole specjalistów.

posiada wybitne
umiejętności
współpracy w
zespole
specjalistów.

P_K01

nie posiada
kompetencji do
prowadzenia zajęć o
charakterze
terapeutycznym.

posiada podstawowe
kompetencje do prowadzenia
zajęć o charakterze
terapeutycznym.

posiada zaawansowane
kompetencje do
prowadzenia zajęć o
charakterze
terapeutycznym.

posiada wybitne
kompetencje do
prowadzenia zajęć
o charakterze
terapeutycznym.

P_K02

nie potrafi
zaproponować
adekwatnych dla danej
sytuacji procedur
postępowania.

potrafi zaproponować
zaawansowane dla danej
sytuacji procedury
postępowania.

potrafi
zaproponować
wszystkie
właściwe dla
danej sytuacji
procedury
postępowania.

potrafi zaproponować
podstawowe dla danej sytuacji
procedury postępowania.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:








Ackerman R., J.,Pickering S., E.,(2004), Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie, Gdańsk: GWP
Badura-Madej W., Dobrzyńska –Masterhazy, (2000), Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia,
Kraków: Wydawnictwa UJ
Herman J. L., (2007), Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk: GWP
Maćkowicz J., (2009), Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków: IMPULS
Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., (2007), Przemoc w rodzinie, Warszawa: PARPAMEDIA
Polanowski J. (2008), Przeciwdziałanieprzemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa: PARPA
Rode, D., (2010); Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice:
Prace Naukowe UŚ

Literatura uzupełniająca:

Consuelo B., (2010), Poradnik dla kobiet ofiar przemocy: metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w






rodzinie, Warszawa: Czarna Owca
Laskowska M., Paszkiewicz W., Wiechcińska A., (2007), Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających
przemocy w rodzinie, Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania. Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”
Mazur J., (2002), Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa: Wyd. Żak
Sasal H. D., (2008), Niebieskie karty. Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa: PARPA
Strzelczyk D. (2017), Dziecko ofiarą przemocy domowej – konsekwencje zjawiska, Psychologia Rodziny, 7, 41-55

Inne materiały dydaktyczne:

Moduł D. PSYCHOLOGIA BIZNESU
D01. Psychologia przedsiębiorczości

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
D1. Psychologia przedsiębiorczości

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Rok: IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

Dr D. Tarczyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Autodiagnoza, prezentacja, dyskusja moderowana.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Mieć podstawową wiedzę na temat analizowanych koncepcji przedsiębiorczości.

P_W02

Zna różne sposoby rozwijania przedsiębiorczości w różnych instytucjach.

P_W03

Posiada wiedzę na temat czynników podmiotowych kształtujących przedsiębiorczość.

K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25

Umiejętności:
P_U01

Potrafić motywować do rozwoju przedsiębiorczości.

K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafić współdziałać w zespole celem rozwoju i motywowania przedsiębiorczości.

K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw.1

Ćw.2

Ćw.3

Ćw.4
Ćw.5

Ćw.6

Ćw.7

Ćw.8

Ćw.9
Ćw.10

Ćw.11

Ćw.12
Ćw.13
Ćw.14

Ćwiczenia:
Przedsiębiorczość jako cel działań doradczych. Podstawowy problem teoretyczny
psychologii przedsiębiorczości: osobowościowe czy środowiskowe determinanty
przedsiębiorczości.
Modelowe ujęcie czynników warunkujących przedsiębiorczość. Czynniki podmiotowe:
stałe (cechy osobowości i temperamentu) i zmienne wyuczone; czynniki sytuacyjne:
wzorce funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, wsparcie bliskich, sytuacja społecznoekonomiczna.
Psychologiczne koncepcje przedsiębiorczości: pięcioczynnikowy model osobowości (Big
Five), Model Stylu Twórczego Zachowania A. Strzałeckiego, lista cech i sposobów
zachowania przedsiębiorcy (osoby przedsiębiorczej), koncepcja typów osobowości
zawodowej Hollanda, koncepcje McClellanda i Atkinsona, Teoria poczucia kontroli
Rottera, koncepcja samosterowności.
Czynniki podmiotowe o charakterze zmiennym jako podłoże sukcesu przedsiębiorczego –
przedsiębiorczość jako sprawność w przeprowadzaniu aktów poznawczych, afektywnych i
behawioralnych. Rola systemów wartości, przekonań na temat przedsiębiorczości.
Postawy przedsiębiorcze. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych: rola szkoły; nauczyciel
jako wzorzec i animator postaw i zachowań przedsiębiorczych.
Metody rozwijania (uczenia ) przedsiębiorczości: burza mózgów – jako nieograniczona
fantazja, synektyka – poszukująca nowych rozwiązań przez analogię, algorytm wynalazku
– poprzez eliminację sprzeczności technicznych, metoda morfologiczna – znajdowanie
rozwiązań przez budowę „macierzy odkryć” , metoda pytań naprowadzających –
rozwiązanie oparte na listach pytań kontrolnych, analiza wartości – osiągnięcie
najwyższych parametrów przy najniższych kosztach..

Odniesienie
do przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01

P_W02
P_W01

P_W02

P_U01

Praktyczne podejście do przedsiębiorczości – od japońskiej metody 10 S do wolontariatu.

P_U01

Szkoła jako kreator przedsiębiorczości. Tradycyjny, romantyczny i nowoczesny model
szkoły. Koncepcje myślenia twórczego wsparciem rozwijania przedsiębiorczości uczniów.
Polityka państwa w rozwijaniu przedsiębiorczości w szkole; analiza działań:
Rozporządzenie MENiS z 26.02.2002 (Dz. U. nr 51. poz. 458) - załącznik nr 4,
Rozporządzenie MENiS z 9.04.2002 (Dz. U. nr 41. poz. 362), Rozporządzenie MENiS z
23.04.2004 (Dz. U. nr 67. poz. 329 z późniejszymi zmianami).
Rozwijanie przedsiębiorczości w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w programach kształcenia – przykłady, analiza treści programowych,
prezentacja dobrych praktyk.
Wybrane składniki postaw przedsiębiorczych wśród uczniów: innowacyjność,
adaptacyjność, skłonność do ryzyka, dążenie do rozwoju.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród nauczycieli Treningi rozwijania
umiejętności zawodowych w zakresie: rozwijania u uczniów gotowości do podejmowania
działalności społecznej, kształtowania poczucia odpowiedzialności, rozwijania
umiejętności publicznego występowania, dyskutowania, naradzania się i podejmowania
zbiorowych decyzji.
Motywacja i motywowanie do rozwijania przedsiębiorczości: od rozwiązań systemowych
do indywidualnych programów wychowawczych i edukacyjnych. Etapy rozwoju
motywów uczenia się wśród uczniów.
Podejścia innowacyjne a przedsiębiorczość. Otoczenie rynkowe bogatym polem
możliwości dla przedsiębiorczych. Rozwój potrzeb ludzkich animatorem działań
(zachowań) przedsiębiorczych.
Rola działań doradczych we wspieraniu indywidualnej przedsiębiorczości Indywidualne
Plany Działania metodą inicjowania działań i rozwijania cech przedsiębiorczych. Treningi
twórczości (twórczego rozwiązywania problemów) jako stały element całożyciowego

P_W02

P_W03

P_K01

P_U01

P_W02

P_U01

Ćw.15

rozwoju karier.
Akademickie Biura Karier jako enklawy przedsiębiorczości studenckiej – programy
działania, przykłady dobrych praktyk.

P_W01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Praca pisemna.

Ćw. 1, Ćw. 2

P_W02

Praca pisemna.

Ćw. 2

P_W03

Praca pisemna.

Ćw. 3

P_W04

Praca pisemna.

Ćw. 4, Ćw. 5

Praca pisemna.

Ćw. 6, Ćw. 7,
Ćw. 8

Praca pisemna.

Ćw. 9

P_W05
P_W06

Umiejętności:
Praca pisemna.

Ćw. 1, Ćw. 2,
Ćw. 6, Ćw. 11

P_U02

Praca pisemna.

Ćw. 1, Ćw. 2,

P_U03

Praca pisemna.

Ćw. 3 – Ćw. 9,

P_U04

Praca pisemna.

Ćw. 3 – Ćw. 9,

P_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Udział w dyskusji.

Ćw. 1, Ćw. 2

Udział w dyskusji .

Ćw. 1, Ćw. 2,
Ćw. 6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada podstawowej
wiedzy na temat
analizowanych
koncepcji
przedsiębiorczości.

posiada słaba wiedzę na
temat analizowanych
koncepcji
przedsiębiorczości.

posiada podstawową
wiedzę na temat
analizowanych
koncepcji
przedsiębiorczości.

posiada dobra wiedzę na
temat analizowanych
koncepcji
przedsiębiorczości.

P_W02

nie zna sposobów
rozwijania
przedsiębiorczości w
różnych
instytucjach.

zna nieliczne sposoby
rozwijania
przedsiębiorczości w
różnych instytucjach.

zna podstawowe
sposoby rozwijania
przedsiębiorczości
w różnych
instytucjach.

zna różne sposoby rozwijania
przedsiębiorczości w
różnych instytucjac.

posiada niewielką
wiedzę na temat
czynników
podmiotowych
kształtujących
przedsiębiorczość

posiada wiedzę na
temat czynników
podmiotowych
kształtujących
przedsiębiorczość.

posiada dobrą wiedzę na
temat czynników
podmiotowych
kształtujących
przedsiębiorczość.

P_W03

nie posiada wiedzy na
temat czynników
podmiotowych
kształtujących
przedsiębiorczość.

P_U01

nie potrafić
motywować do rozwoju
przedsiębiorczości.

potrafić słabo
motywować do rozwoju
przedsiębiorczości.

potrafić motywować do
rozwoju
przedsiębiorczości.

potrafić efektywnie
motywować do rozwoju
przedsiębiorczości.

P_K01

nie potrafić
współdziałać w zespole
celem rozwoju i
motywowania
przedsiębiorczości.

potrafić słabo
współdziałać w zespole
celem rozwoju i
motywowania
przedsiębiorczości.

potrafić współdziałać
w zespole celem
rozwoju i
motywowania
przedsiębiorczości.

potrafić efektywnie
współdziałać w zespole
celem rozwoju i
motywowania
przedsiębiorczości.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, seminaria)

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

12

22

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

75

75

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

33

23

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

33

23

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

30

20

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem
do prowadzenia badań

20

10

Konsultacje
Przygotowanie programu/projektu

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Andrzejczak J., (2008), Przedsiębiorczość w edukacji Wyd. Akademia Ekonomiczna. Katowice

Biegańska K., (2008), Czy zaradności można się nauczyć. W: Skłodowski Henryk (red) Polskie doradztwo dla
młodzieży – idea czy rzeczywistość. Studia i Monografie, nr 19. Wydawnictwo SWSPiZ. Łódź

Bieniek H., (2009), Ks ztałtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni Wyd. Akademia
Ekonomiczna Katowice

Doliński D.,( 2005), Psychologia motywacji Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk

Merski J., Piotrkowski K., (2003), Przedsiębiorczość młodzieży, szanse, bariery, perspektywy Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Biegańska K., Falkowski A., (2005), Determinants of Economic Success In Enterpreneurship. Ergonomia 2005, nr 4

Musiałkiewicz J., (2002),Podstawy przedsiębiorczości Wydawnictwo EKONOMIK Warszawa

Strzałecki A., Kot D., (2000), Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości Przegląd Psychologiczny 2000 nr 3

Tyszka, T., Zaleśkiewicz, T., (2001), Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko.: PWE. Warszawa

Tyszka T., (1997),Psychologia zachowań ekonomicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa



Zaleśkiewicz T., (2004), Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka. W: Tyszka, T. (red.) Psychologia ekonomiczna.:
GWP. Gdańsk
Inne materiały dydaktyczne:

D02. Psychologiczna analiza zawodu

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

D2. Psychologiczna analiza zawodu
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr M. Klimka-Kołysko

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Analiza przypadków, gry symulacyjne, autodiagnoza, prezentacja, dyskusja moderowana.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie
do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie znaczenie psychologicznych aspektów doboru zawodowego. Wymienia
koncepcje teoretyczne psychologicznego doboru zawodu.

P_W02

Zna psychologiczne metody i techniki badania zawodu.

P_W03

Zna zapisy Krajowej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

P_W04

Zna metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie analizy psychologicznych
wyznaczników funkcjonowania zawodowego.

K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25

P_W05

Zna i rozróżnia formy planowanego gromadzenia wiedzy o kandydacie do zawodu.

P_W06

Zna i rozumie istotę zainteresowań i preferencje oraz predyspozycji i kwalifikacji
zawodowych podczas procesy przygotowania do wykonywania czynności zawodowych.

P_W07

Zna strukturę procesu podejmowania decyzji zawodowych.

P_W08

Zna i rozumie istotę predyspozycji zdrowotnych w kontekście wyboru ścieżki zawodowej.

P_W09

Określa psychosomatyczne konsekwencje niedopasowania do zawodu.

P_W10

Definiuje choroby zawodowe, wie jaka jest ich etiologia i konsekwencje dla jednostki,
organizacji i społeczeństwa.

K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25
K_W24,
K_W25

Umiejętności:
P_U01

Wyszukuje i potrafi zastosować w praktyce psychologiczne charakterystyki zawodowe.

K_U13

P_U02

Podczas pracy wykorzystuje zapisy Krajowej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

K_U13

P_U03

Potrafi zastosować wybrane metody i techniki realizowania psychologicznej analizy
zawodu.

K_U13

P_U04

Potrafi zastosować aktywne metody diagnozowania kandydatów do zawodu.

K_U13

P_U05
P_U06

Przeprowadza analizę zainteresowań i preferencji zawodowych z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi i technik.
Projektuje programy wspierające świadome podejmowanie decyzji zawodowych dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.

K_U13
K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
P_K05

Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie
psychologicznej analizy zawodu, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego.
Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie wiedzy,
kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w procesie podejmowania decyzji zawodowych.
Jest wrażliwy na problemy psychologiczne związane z niedopasowaniem zawodowym.
Współpracuje z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie w zakresie
wspierania profilaktyki chorób zawodowych.
Współpracuje z zespołem podczas realizowania zadania zespołowego z zakresu
psychologicznej analizy zawodu.

K_K11
K_K11
K_K07
K_K07
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw.1

Psychologiczny dobór zawodowy. Przegląd koncepcji teoretycznych.

Ćw.2

Psychologiczne charakterystyki zawodowe i ich wykorzystanie w praktyce.

Ćw.3

Krajowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności.

Ćw.4

Psychologiczne metody i techniki badania zawodu.

Ćw.5

Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie analizy psychologicznych
wyznaczników funkcjonowania zawodowego.

Odniesienie
do przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01,
P_U01,
P_U02,
P_K01, P_K02
P_W01,
P_W02,
P_U01,
P_U02,
P_K01, P_K02
P_W03,
P_U03,
P_U04,
P_K01, P_K05
P_W04,
P_U03,
P_U04, P_U05
P_W04,
P_U03,

Ćw.6

Formy planowanego gromadzenia wiedzy o kandydacie do zawodu.

Ćw.7

Aktywne metody diagnozowania kandydatów do zawodu.

Ćw.8

Analiza zainteresowań i preferencji zawodowych.

P_U04, P_U05
P_W05,
P_U01,
P_U03,
P_U04,
P_U05, P_K02
P_W05,
P_U03,
P_U04,
P_U05, P_K03
P_W05,
P_U03,
P_U04, P_K03

Ćw.9

Zainteresowania i preferencje a predyspozycje i kwalifikacje zawodowe.

P_W06,
P_U03,
P_U04,
P_U05,
K_K04,
K_K05

Ćw.10

Proces podejmowania decyzji zawodowych.

P_W07,
P_U06,
K_K05

Ćw.11

Predyspozycje zdrowotne a wybór ścieżki zawodowej.

P_W08,
P_U01

Ćw.12

Psychosomatyczne konsekwencje niedopasowania do zawodu.

P_W08,
P_W09,
P_U05

Ćw.13

Choroby zawodowe – etiologia i konsekwencje dla jednostki, organizacji i społeczeństwa.

P_W09,
P_W10,
K_K05,
K_K02

Ćw.14

Projektowanie programów wspierających świadome podejmowanie decyzji zawodowych
dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

P_U05,
P_U06, P_K03

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Praca pisemna.

Ćw. 1, Ćw. 2

P_W02

Praca pisemna.

Ćw. 2

P_W03

Praca pisemna.

Ćw. 3

P_W04

Praca pisemna.

Ćw. 4, Ćw. 5

Praca pisemna.

Ćw. 6, Ćw. 7,
Ćw. 8

P_W06

Praca pisemna.

Ćw. 9

P_W07

Praca pisemna.

Ćw. 10

Praca pisemna.

Ćw. 11, Ćw.
12
Ćw. 12, Ćw.
13,

P_W05

P_W08
P_W09

Praca pisemna

P_W10

Praca pisemna.

Ćw. 13
Umiejętności:

Praca pisemna.

Ćw. 1, Ćw. 2,
Ćw. 6, Ćw. 11

P_U02

Praca pisemna.

Ćw. 1, Ćw. 2,

P_U03

Praca pisemna.

Ćw. 3 – Ćw. 9,

P_U04

Praca pisemna.

Ćw. 3 – Ćw. 9,

P_U05

Praca pisemna.

P_U01

P_U06

Ćw. 4 – Ćw. 7,
Ćw. 9, Ćw. 12,
Ćw. 14
Ćw. 10, Ćw.
14,

Praca pisemna.
Kompetencje społeczne:
Udział w dyskusji.

Ćw. 1, Ćw. 2

Udział w dyskusji.

Ćw. 1, Ćw. 2,
Ćw. 6

P_K03

Udział w dyskusji.

Ćw. 14

P_K04

Udział w dyskusji.

Ćw. 9

P_K05

Udział w dyskusji.

Ćw. 3, Ćw. 9,
Ćw. 13

P_K01
P_K02

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

P_W01

nie rozumie znaczenie
psychologicznych
aspektów doboru
zawodowego. Nie
wymienia koncepcji
teoretycznych
psychologicznego
doboru zawodu.

P_W02

nie zna
psychologicznych
metod i technik badania
zawodu.

P_W03

nie zna zapisów
Krajowej Klasyfikacji
Zawodów i
Specjalności.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
na poziomie
elementarnym zna i
rozumie znaczenie
psychologicznych
aspektów doboru
zawodowego.
Wymienia
podstawowe koncepcje
teoretyczne
psychologicznego
doboru zawodu.
zna w stopniu
podstawowym
wybrane
psychologiczne
metody i techniki
badania zawodu.
zna niektórezapisy
Krajowej Klasyfikacji
Zawodów i
Specjalności.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zna i rozumie
znaczenie
psychologicznych
aspektów doboru
zawodowego.
Wymienia większość
koncepcji
teoretycznych
psychologicznego
doboru zawodu.

zna i rozumie znaczenie
psychologicznych aspektów
doboru zawodowego.
Wymienia koncepcje
teoretyczne
psychologicznego doboru
zawodu.

zna najważniejsze
psychologiczne
metody i techniki
badania zawodu.

zna wyczerpująco zna
psychologiczne metody i
techniki badania zawodu.

zna większość zapisów
Krajowej Klasyfikacji
Zawodów i
Specjalności.

zna zapisy Krajowej
Klasyfikacji Zawodów i
Specjalności.

P_W04

nie zna metod, technik i
narzędzi
wykorzystywanych w
procesie analizy
psychologicznych
wyznaczników
funkcjonowania
zawodowego.

P_W05

nie zna i nie rozróżnia
form planowanego
gromadzenia wiedzy o
kandydacie do zawodu.

P_W06

nie zna i nie rozumie
istoty zainteresowań i
preferencje oraz
predyspozycji i
kwalifikacji
zawodowych podczas
procesy przygotowania
do wykonywania
czynności
zawodowych.

P_W07

nie zna struktury
procesu podejmowania
decyzji zawodowych.

P_W08

nie zna i nie rozumie
istoty predyspozycji
zdrowotnych w
kontekście wyboru
ścieżki zawodowej.

P_W09

nie określa
psychosomatycznych
konsekwencji
niedopasowania do
zawodu.

P_W10

nie definiuje chorób
zawodowych, wie jaka
jest ich etiologia i
konsekwencje dla
jednostki, organizacji i
społeczeństwa.

P_U01

nie wyszukuje i nie
potrafi zastosować w
praktyce
psychologicznych
charakterystyk
zawodowych.

w stopniu
elementarnym zna
wybrane metody,
techniki i narzędzia
wykorzystywane w
procesie analizy
psychologicznych
wyznaczników
funkcjonowania
zawodowego.
zna ogólnie i rozróżnia
wybrane formy
planowanego
gromadzenia wiedzy o
kandydacie do
zawodu.
zna ogólnie i rozumie
istotę zainteresowań i
preferencji oraz
predyspozycji i
kwalifikacji
zawodowych podczas
procesy przygotowania
do wykonywania
czynności
zawodowych.
zna w stopniu
podstawowym
strukturę procesu
podejmowania decyzji
zawodowych.
zna ogólnie i rozumie
istotę predyspozycji
zdrowotnych w
kontekście wyboru
ścieżki zawodowej.
określa w stopniu w
stopniu elementarnym
psychosomatyczne
konsekwencje
niedopasowania do
zawodu.
definiuje tylko
wybrane choroby
zawodowe, wie jaka
jest ich etiologia i
konsekwencje dla
jednostki, organizacji i
społeczeństwa.
w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
akademickiego
wyszukuje i potrafi
zastosować w praktyce
psychologiczne
charakterystyki
zawodowe.

zna najważniejsze
metody, techniki i
narzędzia
wykorzystywane w
procesie analizy
psychologicznych
wyznaczników
funkcjonowania
zawodowego.
zna i rozróżnia
większość form
planowanego
gromadzenia wiedzy o
kandydacie do
zawodu.
zna i rozumie istotę
zainteresowań i
preferencje oraz
predyspozycji i
kwalifikacji
zawodowych podczas
procesy przygotowania
do wykonywania
czynności
zawodowych.

zna metody, techniki i
narzędzia wykorzystywane w
procesie analizy
psychologicznych
wyznaczników
funkcjonowania
zawodowego.
zna wyczerpująco i
rozróżnia formy
planowanego gromadzenia
wiedzy o kandydacie do
zawodu.
zna wyczerpująco i rozumie
istotę zainteresowań i
preferencje oraz
predyspozycji i kwalifikacji
zawodowych podczas
procesy przygotowania do
wykonywania czynności
zawodowych.

zna w pełni strukturę
procesu podejmowania
decyzji zawodowych.

zna szczegółowo strukturę
procesu podejmowania
decyzji zawodowych.

wpełni zna i rozumie
istotę predyspozycji
zdrowotnych w
kontekście wyboru
ścieżki zawodowej.

zna wyczerpująco i rozumie
istotę predyspozycji
zdrowotnych w kontekście
wyboru ścieżki zawodowej.

określa kluczowe
psychosomatyczne
konsekwencje
niedopasowania do
zawodu.

określa wyczerpująco
psychosomatyczne
konsekwencje
niedopasowania do zawodu.

definiujekluczowe
choroby zawodowe,
wie jaka jest ich
etiologia i
konsekwencje dla
jednostki, organizacji i
społeczeństwa.
samodzielnie
popełniając nieliczne
błędy wyszukuje i
potrafi zastosować w
praktyce
psychologiczne
charakterystyki
zawodowe.

definiuje choroby zawodowe,
wie jaka jest ich etiologia i
konsekwencje dla jednostki,
organizacji i społeczeństwa.

samodzielnie i bezbłędnie
wyszukuje i potrafi
zastosować w praktyce
psychologiczne
charakterystyki zawodowe.

P_U02

podczas pracy nie
wykorzystuje zapisów
Krajowej Klasyfikacji
Zawodów i
Specjalności.

P_U03

nie potrafi zastosować
wybranych metod i
technik realizowania
psychologicznej analizy
zawodu.

P_U04

nie potrafi zastosować
aktywnych metod
diagnozowania
kandydatów do
zawodu.

P_U05

nie przeprowadza
analizy zainteresowań i
preferencji
zawodowych z
wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi
i technik.

P_U06

nie projektuje
programów
wspierających
świadome
podejmowanie decyzji
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych.

P_K01

P_K02

nie dokonuje
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności w zakresie
psychologicznej analizy
zawodu, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego.
nie potrafi inspirować i
organizować proces
uczenia się innych osób
w zakresie wiedzy,
kwalifikacji i
umiejętności
niezbędnych w procesie
podejmowania decyzji
zawodowych.

w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
akademickiego
podczas pracy
wykorzystuje zapisy
Krajowej Klasyfikacji
Zawodów i
Specjalności.
przy wsparciu
nauczyciela
akademickiego potrafi
zastosować wybrane
metody i techniki
realizowania
psychologicznej
analizy zawodu.
przy wsparciu
nauczyciela
akademickiego potrafi
zastosować aktywne
metody diagnozowania
kandydatów do
zawodu.
przy wsparciu
nauczyciela
akademickiego
przeprowadza analizę
zainteresowań i
preferencji
zawodowych z
wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi
i technik.
przy wsparciu
nauczyciela
akademickiego
projektuje programy
wspierające świadome
podejmowanie decyzji
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych.

podczas pracy
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy wykorzystuje
zapisy Krajowej
Klasyfikacji Zawodów
i Specjalności.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi
zastosować wybrane
metody i techniki
realizowania
psychologicznej
analizy zawodu.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi
zastosować aktywne
metody diagnozowania
kandydatów do
zawodu.

samodzielnie i bezbłędnie
podczas pracy wykorzystuje
zapisy Krajowej Klasyfikacji
Zawodów i Specjalności.

samodzielnie i bezbłędnie
potrafi zastosować wybrane
metody i techniki
realizowania psychologicznej
analizy zawodu.

samodzielnie i bezbłędnie
potrafi zastosować aktywne
metody diagnozowania
kandydatów do zawodu.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy przeprowadza
analizę zainteresowań
i preferencji
zawodowych z
wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi
i technik.

samodzielnie i bezbłędnie
przeprowadza analizę
zainteresowań i preferencji
zawodowych z
wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi i
technik.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy, projektuje
programy wspierające
świadome
podejmowanie decyzji
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych.

samodzielnie i bezbłędnie
projektuje programy
wspierające świadome
podejmowanie decyzji
zawodowych dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.

dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie
psychologicznej analizy zawodu, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego.

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie
wiedzy, kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w procesie podejmowania
decyzji zawodowych.

P_K03

nie jest wrażliwy na
problemy
psychologiczne
związane z
niedopasowaniem
zawodowym.

jest wrażliwy na problemy psychologiczne związane z niedopasowaniem
zawodowym.

P_K04

nie współpracuje z
osobami nie będącymi
specjalistami w danej
dziedzinie w zakresie
wspierania profilaktyki
chorób zawodowych.

współpracuje z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie w
zakresie wspierania profilaktyki chorób zawodowych.

P_K05

nie współpracuje z
zespołem podczas
realizowania zadania
zespołowego z zakresu
psychologicznej analizy
zawodu.

współpracuje z zespołem podczas realizowania zadania zespołowego z zakresu
psychologicznej analizy zawodu.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem
do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Łuczak A., Sobolewski A. (2000). Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych – Czas reakcji
z
wyborem, Tablice liczbowe, Skala jawnego niepokoju. Warszawa: CIOP.

Łuczak, A. (1998). Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Warszawa:
CIOP.

Paszkowska-Rogacz A. (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZiU.

Wołk Z. (2013). Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy. Warszawa: Difin.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bańka A. Chirkowska-Smołak T. (1994). Charakterystyki zawodów i ofert pracy. Poznań: Print-B.

Bańka A. (1995). Zawodoznawstwo, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe. Poznań: Print-B.
Inne materiały dydaktyczne:

Krajowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodowi-specjalnosci, (dostęp: 29.08.2017)

D03. Negocjacje i mediacje

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

D3. Negocjacje i mediacje
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany
z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Prof. J. Mączyński
Zaliczona
psychologia
społeczna,
podstawowe
interpersonalne: Komunikacja i integracja i konflikt

umiejętności

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

45

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztaty

Metody dydaktyczne
Praca w grupach, zadania problemowe, odgrywanie ról.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna istotę i zasady negocjacji harwardzkich oraz etapy prowadzenia mediacji.

K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi odkrywać interesy i radzić sobie z wpływem emocji na proces negocjacyjny.

K_U12

P_U02

Wykorzystuje techniki wpływu społecznego i perswazji w negocjacjach i mediacjach.

K_U12

P_U03

Posiada zdolność rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w

K_U12

środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi,
negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest zdolny dozastoswania narzędzii skutecznej komunikacji w procesach negocjacji i
mediacji.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Warsztaty:

Wr 1

Nazywanie stanowisk i odkrywanie interesów.

P_U01

Wr 2

Radzenie sobie z emocjami w przebiegu negocjacji i mediacji.

P_U03

Wr 3

Etapy negocjacji i podstawowe założenia mediacji.

Wr 4

Rozwiązywanie konkretnych sytuacji konfliktowych w drodze negocjacji i mediacji.

P_U01, P_U03
P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_U01

P_U02

P_U03

P_K01

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
Ocena znajomości zasad negocjacji harwardzkich i etapów prowadzenia mediacji –
obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
Umiejętności:
Obserwacja prowadzenia negocjacji i mediacji – obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego - umiejętności komunikacyjne.
Obserwacja prowadzenia negocjacji i mediacji – obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego – obserwacji podlega praktyczne wykorzystanie założeń języka komunikacji
perswazyjnej.
Obserwacja prowadzenia negocjacji i mediacji – obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego – obserwacji podlega praktyczne wykorzystanie założeń języka komunikacji
perswazyjnej.
Obserwacja prowadzenia negocjacji i mediacji – obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego - umiejętności komunikacyjne.
Obserwacja prowadzenia negocjacji i mediacji – obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego – obserwacji podlega praktyczne wykorzystanie założeń języka komunikacji
perswazyjnej.
Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykorzystania narzędzi skutecznej komunikacji i wpływu
społecznego.

Wr1, Wr2, Wr3,
Wr4

Wr4
Wr2,Wr3

Wr2,Wr3

Wr4
Wr2,Wr3

Wr4

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada
podstawowej wiedzy
na temat rozwoju
człowieka w cyklu
życia w aspekcie
biologicznym,
psychicznym oraz
społecznym; nie zna
metod i narzędzi
pomiaru.

posiada podstawową
wiedzę na temat
istoty i zasad negocjacji
harwardzkich oraz etapy
prowadzenia mediacji.

posiada kluczową wiedzę
na temat
istoty i zasad negocjacji
harwardzkich oraz etapy
prowadzenia mediacji.

posiada wyczerpującą
wiedzę na temat
istoty i zasad negocjacji
harwardzkich oraz etapy
prowadzenia mediacji.

P_U01

nie potrafi odkrywać
interesów i radzić
sobie z wpływem
emocji na proces
negocjacyjny.

potrafi odkrywać interesy
i popełniając błędy radzić
sobie z wpływem emocji
na proces negocjacyjny.

potrafi odkrywać interesy
i popełniając nieliczne
błędy radzić sobie z
wpływem emocji na
proces negocjacyjny.

potrafi odkrywać interesy
i radzić sobie z wpływem
emocji na proces
negocjacyjny.

potrafi w niepełnym
zakresie wykorzystywać
techniki wpływu
społecznego i perswazji w
negocjacjach i
mediacjach.

potrafi w większości
wykorzystywać techniki
wpływu społecznego i
perswazji w negocjacjach
i mediacjach.

potrafi wykorzystywać
technik wpływu
społecznego i perswazji w
negocjacjach i
mediacjach.

potrafi w niepełnym
zakresie rozwiązywać
konflikty w zakładzie
pracy, konflikty w
środowiskach lokalnych,
konflikty między
pracodawcami a
związkami zawodowymi,
posiada ogroniczone
zdolności negocjacji
politycznych, handlowych
a także mediacji
policyjnych, sądowych,
itp.

potrafi w większości
przypadków rozwiązywać
konflikty w zakładzie
pracy, konflikty w
środowiskach lokalnych,
konflikty między
pracodawcami a
związkami zawodowymi,
posiada ogroniczone
zdolności negocjacji
politycznych, handlowych
a także mediacji
policyjnych, sądowych,
itp.

potrafi rozwiązywać
konflikty w zakładzie
pracy, konflikty w
środowiskach lokalnych,
konflikty między
pracodawcami a
związkami zawodowymi,
posiada zdolność
negocjacji politycznych,
handlowych a także
mediacji policyjnych,
sądowych, itp.

nie potrafi
wykorzystywać
technik wpływu
społecznego i
perswazji w
negocjacjach i
mediacjach.
nie potrafi
rozwiązywać
konfliktów w
zakładzie pracy,
konfliktów w
środowiskach
lokalnych, konfliktów
między pracodawcami
a związkami
zawodowymi,
negocjacji
politycznych,
handlowych a także
mediacji policyjnych,
sądowych, itp.

P_U02

P_U03

nie jest zdolny do
efektywnego
zastoswania narzędzii
skutecznej
komunikacji w
procesach negocjacji i
mediacji.

P_K01

jest zdolny do efektywnego zastoswania narzędzii skutecznej komunikacji w
procesach negocjacji i mediacji.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Fisher R., Ury W. Patron W., (2004),Dochodząc do TAK . PWE: Warszawa.

Fisher R., Ury W., (1095),Odchodząc od NIE. PWE: Warszawa.

Rządca R., Wujec P., (2001),Negocjacje. PWE: Warszawa.

Nordhelle G., (2010),Mediacje. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Fundacja FISO. Warszawa.

Mastenbrok W., (2005),Negocjowanie. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Kennedy G.,(1995),Negocjować można wszystko . Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa.

GoldstainN.,J.,Martin S.,J.,Cialdini R.,B.,(2008). Tak! 50 sekretów nauki perswazjiLaurum, Warszawa.

Mayer R., (2012). Jak wygrać każde negocjacje. MT BIZNES, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:

D04. Psychologiczne aspekty projektowania wizerunku

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

D4. Psychologiczne aspekty projektowania wizerunku
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Prof. dr hab. Henryk Skłodowski

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

45

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja, dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja, autodiagnoza, praca w grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Zna rolę poszczególnych procesów poznawczych w kreowaniu wizerunku.

K_W25

P_W02

Określa rolę procesów emocjonalnych w kreowaniu wizerunku.

K_W25

P_W03

Opisuje znaczenie atrakcyjności
projektowania wizerunku.

P_W04

Zna i rozumie istotę komunikacji pozawerbalnej w kreowaniu wizerunku.

K_W05

P_W05

Zna założenia public relations.

K_W05

interpersonalna

w

procesie

psychologicznego

K_W05

P_W06

Zna i rozumie istotę projektowania marki osobistej.

K_W05

P_W07

Wyjaśnia psychologiczne aspekty marketingu politycznego.

K_W25

P_W08

Opisuje rolę mediów w kreowaniu wizerunku osób publicznych.

K_W25

P_W09

Definiuje mechanizmy reklamy politycznej w tym reklamy negatywnej w kreowaniu
wizerunku osób publicznych.

K_W25

P_W10

Opisuje znaczenie kreowania wizerunek kobiet w wyborach politycznych.

K_W05

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Umiejętności:
Potrafi przygotować i przeprowadzić autoprezentację oraz wykorzystuje informację
zwrotną na temat prezentacji własnej w celu skorygowania błędów.
Przemawia publicznie z zastosowanie wiedzy psychologicznej na temat technik
oddziaływania na audytorium.
Potrafi zastosować zasady wpływu społecznego w procesie kreowaniu wizerunku oraz
zweryfikować kampanie wizerunkowe pod względem błędnie zastosowanych strategii
wpływu.
Potrafi zaprojektować wizerunkową kampanię internetową.

K_U08
K_U08
K_U08
K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Współpracuje podczas realizowanie grupowego zadania.

K_K211

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw.1

Rola procesów poznawczych w kreowaniu wizerunku.

P_W01, P_K01

Ćw.2

Rola procesów emocjonalnych w kreowaniu wizerunku.

P_W02, P_K01

Ćw.3

Atrakcyjność interpersonalna.

P_W03, P_K01

Ćw.4

Sztuka autoprezentacji.

P_U01, P_K01

Ćw.5

Przemawianie publiczne w praktyce.

Ćw.6

Istota komunikacji pozawerbalnej w kreowaniu wizerunku.

Ćw.7

Mechanizmy wpływu społecznego w kreowaniu wizerunku.

Ćw.8

Public relations.

Ćw.9

Projektowanie marki osobistej.

P_W06, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw.10

Psychologiczne aspekty marketingu politycznego.

P_W07, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw.11

Rola mediów w kreowaniu wizerunku osób publicznych.

P_W08, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw.12

Reklama polityczna. Rola reklamy negatywnej w kreowaniu wizerunku osób publicznych.

P_W09, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw.13

Wizerunek kobiet w wyborach politycznych.

P_W10, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw.14

Wizerunkowe kampanie internetowe.

P_U04, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

P_U01, P_U02,
P_K01
P_W04, P_U01,
P_U02, P_K01
P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
P_W05, P_U01,
P_U02, P_K01

Efekty kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 1

P_W02

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 2

P_W03

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 3

P_W04

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 6

P_W05

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 8

P_W06

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 9

P_W07

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 10

P_W08

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 11

P_W09

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 12

P_W10

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 13
Umiejętności:

P_U01

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 4-14

P_U02

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 5-14

P_U03

Ocena prezentacji zespołowej.

Ćw. 7, Ćw.14

P_U04

Ocena prezentacji zespołowej.

14
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw. 1-14

Oberwacja.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna roli
poszczególnych
procesów poznawczych
w kreowaniu wizerunku.

w stopniu elementarnym
zna rolę wybranych
procesów poznawczych w
kreowaniu wizerunku.

zna rolę większości
procesów poznawczych
w kreowaniu wizerunku.

wyczerpująco zna rolę
poszczególnych
procesów poznawczych
w kreowaniu wizerunku.

P_W02

nie określa roli
procesów
emocjonalnych w
kreowaniu wizerunku.

w stopniu podstawowym
określa rolę niektórych
procesów emocjonalnych
w kreowaniu wizerunku.

określa rolę większości
procesów
emocjonalnych w
kreowaniu wizerunku.

wyczerpująco określa
rolę procesów
emocjonalnych w
kreowaniu wizerunku.

w pełni opisuje
znaczenie atrakcyjności
interpersonalna w
procesie
psychologicznego
projektowania
wizerunku.
zna i rozumie istotę
komunikacji
pozawerbalnej w
kreowaniu wizerunku.

szczegółowo opisuje
znaczenie atrakcyjności
interpersonalna w
procesie
psychologicznego
projektowania
wizerunku.
zna wyczerpująco i
rozumie istotę
komunikacji
pozawerbalnej w

P_W03

P_W04

nie opisuje znaczenia
atrakcyjności
interpersonalnej w
procesie
psychologicznego
projektowania
wizerunku.
nie zna i nie rozumie
istoty komunikacji
pozawerbalnej w
kreowaniu wizerunku.

ogólnie opisuje znaczenie
atrakcyjności
interpersonalna w procesie
psychologicznego
projektowania wizerunku.
zna ogólnie i rozumie
istotę komunikacji
pozawerbalnej w
kreowaniu wizerunku.

kreowaniu wizerunku.
zna najważniejsze
założenia public
relations.

zna założenia public
relations.

w pełni zna i rozumie
istotę projektowania
marki osobistej.

zna wyczerpująco i
rozumie rozumie istotę
projektowania marki
osobistej.

wyjaśnia tylko wybrane
psychologiczne aspekty
marketingu politycznego.

wyjaśnia kluczowe
psychologiczne aspekty
marketingu
politycznego.

szczegółowo wyjaśnia
psychologiczne aspekty
marketingu
politycznego.

P_W08

nie opisuje roli mediów
w kreowaniu wizerunku
osób publicznych.

w stopniu elementarnym
opisuje rolę mediów w
kreowaniu wizerunku osób
publicznych.

w pełni opisuje rolę
mediów w kreowaniu
wizerunku osób
publicznych.

wyczerpująco opisuje
rolę mediów w
kreowaniu wizerunku
osób publicznych.

P_W09

nie definiuje
mechanizmów reklamy
politycznej w tym
reklamy negatywnej w
kreowaniu wizerunku
osób publicznych.

definiuje tylko niektóre
mechanizmy reklamy
politycznej w tym reklamy
negatywnej w kreowaniu
wizerunku osób
publicznych.

definiuje kluczowe
mechanizmy reklamy
politycznej w tym
reklamy negatywnej w
kreowaniu wizerunku
osób publicznych.

definiuj mechanizmy
reklamy politycznej w
tym reklamy negatywnej
w kreowaniu wizerunku
osób publicznych.

P_W10

nie opisuje znaczenia
kreowania wizerunku
kobiet w wyborach
politycznych.

w stopniu w stopniu
elementarnym opisuje
znaczenie kreowania
wizerunek kobiet w
wyborach politycznych.

w pełni opisuje
znaczenie kreowania
wizerunek kobiet w
wyborach politycznych.

wyczerpująco opisuje
znaczenie kreowania
wizerunek kobiet w
wyborach politycznych.

P_U01

nie potrafi przygotować
i przeprowadzić
autoprezentacji oraz nie
potrafi wykorzystać
informacji zwrotnej na
temat prezentacji
własnej w celu
skorygowania błędów.

przy wsparciu nauczyciela
akademickiego potrafi
przygotować
autoprezentację oraz ją
przeprowadzić oraz w
ograniczonym stopniu
wykorzystuje informację
zwrotną na temat
prezentacji własnej w celu
skorygowania błędów.

P_U02

nie przemawia
publicznie z
zastosowaniem wiedzy
psychologicznej na
temat technik
oddziaływania na
audytorium.

przemawia publicznie z
stosując elementarną
wiedzę psychologiczną na
temat technik
oddziaływania na
audytorium.

P_U03

nie potrafi zastosować
zasad wpływu
społecznego w procesie
kreowaniu wizerunku
oraz zweryfikować
kampanii wizerunkowej
pod względem błędnie
zastosowanych strategii
wpływu.

przy wsparciu nauczyciela
akademickiego potrafi
zastosować zasady wpływu
społecznego w procesie
kreowaniu wizerunku oraz
ogólnie zweryfikować
kampanie wizerunkowe
pod względem błędnie
zastosowanych strategii
wpływu.

P_W05

nie zna założeń public
relations.

P_W06

nie zna i nie rozumie
istoty projektowania
marki osobistej.

P_W07

nie wyjaśnia
psychologicznych
aspektów marketingu
politycznego.

w stopniu elementarnym
zna wybrane założenia
public relations.
w stopniu podstawowym
zna i rozumie rozumie
istotę projektowania marki
osobistej.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi
przygotować i
przeprowadzić
autoprezentację oraz
wykorzystuje informację
zwrotną na temat
prezentacji własnej w
celu skorygowania
błędów.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy przemawia
publicznie stosując
wiedzę psychologiczną
na temat technik
oddziaływania na
audytorium.
samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi zastosować
zasady wpływu
społecznego w procesie
kreowaniu wizerunku
oraz zweryfikować
kampanie wizerunkowe
pod względem błędnie
zastosowanych strategii
wpływu

samodzielnie i
bezbłędnie potrafi
przygotować i
przeprowadzić
autoprezentację oraz
wykorzystuje informację
zwrotną na temat
prezentacji własnej w
celu skorygowania
błędów.
samodzielnie i
bezbłędnie przemawia
publicznie stosując
wiedzę psychologiczną
na temat technik
oddziaływania na
audytorium.
samodzielnie i
bezbłędnie potrafi
zastosować zasady
wpływu społecznego w
procesie kreowaniu
wizerunku oraz
zweryfikować kampanie
wizerunkowe pod
względem błędnie
zastosowanych strategii
wpływu.

P_U04

nie potrafi
zaprojektować
wizerunkowej kampanii
internetowej.

P_K01

nie współpracuje
podczas realizowania
grupowego zadania.

przy wsparciu nauczyciela
akademickiego potrafi
potrafi zaprojektować
prostą wizerunkową
kampanię internetową.

samodzielnie,
popełniając nieliczne
błędy potrafi
zaprojektować
wizerunkową kampanię
internetową.

samodzielnie i
bezbłędnie potrafi
zaprojektować
wizerunkową kampanię
internetową.

współpracuje podczas realizowanie grupowego zadania.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Białopiotrowicz G. (2009). Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Cwalina W., Falkowski A. (2006). Marketing polityczny - perspektywa psychologiczna. Sopot: Wydawnictwo GWP.

Doliński D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Budzyński W. (2017). Public Relations. Wizerunek. Reputacja. Tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Falkowskia A., Zaleśkiewicz T. ( 2011). Psychologia poznawcza w praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:

D05. Wybrane aspekty współczesnego marketingu

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
D5. Wybrane aspekty współczesnego marketingu

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Prof. J. Mączyński
Psychologia społeczna, Psychologia zachowań konsumenckich

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja, praca w grupach, prezentacja, demonstracja przypadku.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna istotę wybranych pojęć identyfikowanych z nowoczesnymi koncepcjami marketingu.

K_W24

P_W02

Zna reguły i zastosowania psychologii w marketingu.

K_W25

P_U01

Umiejętności:
Potrafi odnaleźć czynniki wskazujące na niezbędność podjęcia działań marketingowych przez
przedsiębiorstwa.
Potrafi wskazać konieczność zastosowania metod i technik z psychologii w zastosowanych
koncepcjach marketingowych.

K_U13

P_U02

K_U19

P_K01
P_K02

Kompetencje społeczne:
Ma świadomość istnienia koncepcji marketingowych użytecznych względem potrzeb
organizacji, zgodnie z dostępnymi środkami i narzędziami.
Jest gotów wykorzystywać odpowiednie metody, techniki i narzędzia psychologii w
marketingu dostosowując je do potrzeb organizacji.

K_K02
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw.1-2

Historyczny rodowód klasycznych koncepcji marketingu a marketing postmodernistyczny –
marketing holistyczny – czyli od korzeni przez współczesność ku przyszłości.
Podział funkcjonalny współczesnych koncepcji marketingowych i obszary ich zastosowań.

P_W01P_W02

Ćw.3

Marketing transakcyjny a marketing relacyjny, partnerski.

P_W01P_W02

Ćw.4

Marketing w wymiarze strategicznym a sukces organizacji w XXI wieku - marketing
wartości, marketing lateralny, a ucząca się organizacja.

P_W01P_W02
P_U01

Ćw.5

Marketing personalny jako postmodernistyczne podejście w zarządzaniu organizacją –
obszary zastosowań.

P_W01P_W02
P_U02
K_K01 K_K02

Ćw.6-7

Marketing społeczny na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – obszary zastosowań.

P_W01P_W02
P_U01 K_K01
K_K02

Ćw.8

Kindermarketing – czyli dziecko w centrum uwagi marketerów – reprezentacje zastosowań.

P_W01P_W02
P_U02 K_K01
K_K02

Ćw.9-10

Social Media Marketing – jako reprezentacja dualizmu rzeczywistości – obszary zastosowań.

P_W01P_W02
K_K01 K_K02

Ćw.11-12

Online Marketing, Mobile Marketing, e-Marketing, oraz Agile marketing czyli nowoczesne
technologie teleinformatyczne w służbie marketingu – reprezentacje zastosowań.

P_W01P_W02
K_K01 K_K02

Ćw.13-14

Customer insights a multi sensory marketing, branding emocjonalny, lovemarks - marketing
w zarządzaniu przestrzenią zmysłów – zastosowania.

P_W01P_W02
K_K01 K_K02
P_W01P_W02,
P_U01 P_U02
K_K01 K_K02

Ćw.15

Podsumowanie, zaliczenie.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.1,Ćw.2,
Ćw.3,Ćw.4

P_W02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.1,Ćw.2,
Ćw.3,Ćw.4

Umiejętności:
P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.5-Ćw.14

P_U02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.5-Ćw.14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.5-Ćw.14

P_K02

Ćw.5-Ćw.14

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie definiuje i nie opisuje
istoty wybranych pojęć
identyfikowanych z
nowoczesnymi
koncepcjami
marketingowymi.

definiuje i opisuje ogólnie
istotę wybranych pojęć
identyfikowanych z
nowoczesnymi
koncepcjami
marketingowymi.

definiuje i opisuje
szczegółowo istotę oraz
znaczenia wybranych
pojęć identyfikowanych z
nowoczesnymi
koncepcjami
marketingowymi.

definiuje i wyczerpująco
opisuje istotę oraz
znaczenie wybranych
pojęć identyfikowanych z
nowoczesnymi
koncepcjami
marketingowymi, podaje
ich zastosowania.

P_W02

nie zna reguł ani
zastosowań psychologii w
marketingu.

zna niektóre reguły i
zastosowania psychologii
w marketingu.

zna kluczowe reguły i
zastosowania psychologii
w marketingu w
wybranych obszarach.

zna reguły i zastosowania
psychologii w marketingu
w wybranych obszarach,
wskazuje konkretne
rozwiązania.

P_U01

nie potrafi odnaleźć
czynników wskazujących
na niezbędność podjęcia
działań marketingowych
przez przedsiębiorstwa.

potrafi odnaleźć niektóre
czynniki wskazujące na
niezbędność podjęcia
działań marketingowych
przez przedsiębiorstwa.

potrafi odnaleźć czynniki
wskazujące na
niezbędność podjęcia
działań marketingowych
przez przedsiębiorstwa w
wybranych obszarach.

P_U02

nie potrafi wskazać
konieczności
zastosowania metod i
technik z psychologii w
zastosowanych
koncepcjach
marketingowych.

potrafi wskazać
konieczność zastosowania
metod i technik z
psychologii w
zastosowanych
koncepcjach
marketingowych w
niektórych obszarach.

potrafi wskazać
konieczność zastosowania
metod i technik z
psychologii w
zastosowanych
koncepcjach
marketingowych w
wybranych obszarach.

P_K01

nie ma świadomości
istnienia koncepcji
marketingowych
użytecznych względem
potrzeb organizacji,
zgodnie z dostępnymi
środkami i narzędziami.

ma świadomość istnienia koncepcji marketingowych.użytecznych względem potrzeb
organizacji, zgodnie z dostępnymi środkami i narzędziami.

P_K02

nie jest gotów
wykorzystywać
odpowiednich metod,
technik ani narzędzi
psychologii w marketingu
dostosowując je do
potrzeb organizacji.

jest gotów wykorzystywać odpowiednie metody, techniki i narzędzia psychologii w
marketingu dostosowując je do potrzeb organizacji.

potrafi odnaleźć czynniki
wskazujące na
niezbędność podjęcia
działań marketingowych
przez przedsiębiorstwa w
wybranych obszarach,
wskazuje konkretne
zastosowania.
potrafi wskazać
konieczność zastosowania
metod i technik z
psychologii w
zastosowanych
koncepcjach
marketingowych w
wybranych obszarach,
wskazuje konkretne
rozwiązania.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

KotlerPh., (2012),Marketing, Wyd. Rebis Dom Wydawniczy, Poznań.

Dziewanowska K., Kacprzak A., (2013), Marketing doświadczeń, PWN, Warszawa.

Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN,
Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Niemczyk A.,(2012). Trener skuteczny, Difin SA., Warszawa.

Goldstain N. J.,Martin S.,J.,Cialdini R.,B.,(2008). Tak! 50 sekretów nauki perswazji. Laurum, Warszawa.

Witkowski T., (2004). Psychomanipulacje, Biblioteka Moderatora.
Inne materiały dydaktyczne:

D06. Psychologiczne aspekty rynku pracy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

D6. Psychologiczne aspekty rynku pracy
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

Praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Prof. J. Mączyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja, praca w grupach, prezentacje.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna pojęcie rynku pracy i jego składowych elementów.

P_W02

Zna psychologiczne, zdrowotne i społeczne aspekty bezrobocia oraz osobowościowe
następstwa utraty pracy.

K_W02
K_W02, K_W27

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wyjaśnić znaczenie pracy dla dobrostanu jednostki.
Kompetencje społeczne:

K_K01

P_K01

Potrafi objaśnić kryteria przypisania bezrobotnego do odpowiedniego profilu opieki.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw.1-2

Rynek pracy i jego elementy.

P_W01, P_W02

Ćw.3-4

Wielkość i struktura bezrobocia.

P_W01, P_W02

Ustawa o promocji zatrudnienia. Instrumenty i instytucje rynku pracy.

P_W01, P_W02

Ćw.6-7

Przedmiotowe i podmiotowe podejście do bezrobocia.

P_W01, P_W02,
P_U01

Ćw.8-9

Rodzaje bezrobocia.

P_W02, P_U01

Przyczyny bezrobocia – główne koncepcje.

P_W01, P_W02,
P_U01, K_K01

Ekonomiczne, społeczne i psychologiczne płaszczyzny skutków bezrobocia.

P_U01, K_K01

Zaliczanie zajęć

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw.5

Ćw.10-11
Ćw.12,13,14
Ćw.15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Sprawdzian pisemny.

Ćw.1-3

P_W02

Sprawdzian pisemny.

Ćw.5-7
Umiejętności:

P_U01

Ocena udziału w dyskusji/ocena aktywności na zajęciach.

Ćw.11-13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ćw.10-11

Ocena prezentacji.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie definiuje rynku pracy i
jego składowych
elementów.

definiuje pojęcie rynku
pracy i wymienia
wybiórczo jegoskładowe
elementy.

definiuje pojęcie rynku
pracy i wymienia
jegoskładowe elementy.

definiuje pojęcie rynku
pracy i wymienia i
omawia jegoskładowe
elementy.

P_W02

nie zna wybranych
psychologicznych,
zdrowotnych i
społecznych aspektów
bezrobocia oraz
osobowościowych
następstw utraty pracy.

zna wybrane
psychologiczne,
zdrowotne i społeczne
aspekty bezrobocia oraz
osobowościowe
następstwa utraty pracy.

zna kluczowe
psychologiczne,
zdrowotne i społeczne
aspekty bezrobocia oraz
osobowościowe
następstwa utraty pracy.

zna szczegółowo
psychologiczne,
zdrowotne i społeczne
aspekty bezrobocia oraz
osobowościowe
następstwa utraty pracy.

P_U01

nie potrafi zdefiniować
pojęcia praca w aspektach
psychologicznych, nie
potrafi wyjaśnić
znaczenia pracy dla
dobrostanu jednostki.

P_K01

nie potrafi wymienić
profili bezrobotnych (na
potrzeby PUP).

potrafi zdefiniować
pojęcie pracy w aspektach
psychologicznych.

potrafi zdefiniować
znaczenie pracy w
aspektach
psychologicznych i
wyjaśnić jej znaczenie dla
dobrostanu jednostki.

potrafi zdefiniować
znaczenie pracy w
aspektach
psychologicznych i
wyjaśnić jej znaczenie dla
dobrostanu jednostki oraz
odnieść to do konkretnych
sytuacji.

potrafi wymienić profile
bezrobotnych wg
nomenklatury PUP.

potrafi wymienić i
scharakteryzować profile
bezrobotnych wg
nomenklatury PUP.

potrafi objaśnić kryteria
przypisania bezrobotnego
do odpowiedniego profilu
opieki.

Ocena udziału w dyskusji i aktywności na zajęciach.

P_U01

Brak widocznego udziału, nieobecności na zajęciach – 0 pkt.
Udział jednorazowy, incydentalny – 1 pkt.
Udział kilkakrotny, nie odnoszący się do meritum sprawy – 2 pkt.
Udział jednorazowy odnoszący się do meritum – 3 pkt.
Udział kilkakrotny, do meritum – 4 pkt.
Prezentacja niezgodna
(mało zgodna)z tytułem.

P_K01

Tytuł adekwatny do treści
(albo odwrotnie).

Edycja poprawna
(odwołania).

Ponadto zawartość
merytoryczna (treść)
wyczerpuje problem.

Ocena ogólna ocena sprawdzianu – 55%
Ocena udziału w dyskusji – 25%
Ocena prezentacji – 20%
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
Niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Boni M., (2005). Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuacje na rynku pracy, UKIE, Warszawa.

Kwiatkowski E.,(2006). Bezrobocie , Podstawy teoretyczne, PWN Warszawa.

Kwiatkowski S. (2006). Młodziez na rynku pracy - od badań do praktyki. Warszawa, OHP.

Socha M., Sztanderska U.,( 2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2003 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 2003. Nr58. poz. 114).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z
późn. zm.).

Warzywoda-Kruszyńska W., (2001). Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie, Instytut Socjologii UŁ, Łódź.

Znajmniecka Sikora M., Kędzierska B., Roszko E.,(red),(2011) Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku
pracy. Wydawnictwo Ego, Łódź.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Boni M., Informacja o stanie bezrobocia w czerwcu 2003 roku, Rynek pracy” 2003, nr 4/2003.

Boni M., Postawy i oczekiwania bezrobotnej młodzieży, „Rynek pracy” 2002, nr 11, 12/2002.

D07. Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
D7. Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Marek Krawiec
Zaliczony trening interpersonalny oraz podstawowe umiejętności
psychologiczne:
skuteczne
rozwiązywanie
konfliktów,
efektywna komunikacja interpersonalna.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja demonstracja przypadku.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna specyfikę grupy społecznej, etapy tworzenia grupy i formy pracy grupowej, zna
specyfikę procesu grupowego.

K_W22, K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystać siłę i specyfikę procesu grupowego – głównie rolę informacji zwrotnej
dla rozwiązywania problemów grupowych i indywidualnych.

K_U01, K_U02

P_U02

Jest w stanie tworzyć scenariusze zajęć warsztatowych na określony temat

K_U01, K_U02,
K_U12

P_U03

Potrafi radzić sobie z oporem grupy.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Potrafi skutecznie współpracować w grupie wykorzystując narzędzia skutecznego słuchania
(komunikowania się).

K_K02, K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia :

Lp.

Ćw 1

Grupa, jej specyfika.

Ćw 2

Istota procesu grupowego.

Ćw 3

Role grupowe.

Ćw 4

Etapy tworzenia grupy, struktura grupy.

Ćw

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01
P_W01, P_U01,
P_U02, K_K01

Aktywne formy pracy z grupą.

Ćw 6

Grupowa realizacja zadań i rozwiązywania problemów.

Ćw 7

Formy pracy grupowej.

Ćw 8

Zjawiska obniżające efektywność pracy grupy.

Ćw 9

Przykłady praktyk warsztatowych –tworzenie i analiza.

Ćw 10

Rola prowadzącego – trener idealny.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

Wr1-Wr10

P_W02

Ocena stworzonego scenariusza zajęć

Wr1-Wr10
Umiejętności:

P_U01

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

Wr1-Wr10

P_U02

Rejestracja aktywnej obecności podczas zajęć.

Wr1-Wr10

P_U03

Ocena scenariusza krótkich warsztatów na określony temat

Wr1-Wr10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, ocena komunikacji w grupie

Wr1-Wr10

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna specyfiki grupy

zna specyfikę grupy

zna specyfikę grupy
społecznej, zna etapy

zna specyfikę grupy
społecznej, zna etapy

P_U01

społecznej.

społecznej.

tworzenia grupy.

P_W02
P_U01,
P_U02

nie zna zasad budowania
scenariusza zajęć na
określony temat.

zna zasady budowania
scenariusza zajęć na
określony temat.

zna zasady budowania
scenariusza zajęć na kilka
określonych tematów.

zna zasady budowania
scenariusza zajęć na kilka
określonych tematów i
potrafi je poprowadzić.

zna podstawowe
narzędzia skutecznej
komunikacji.

zna podstawowe
narzędzia skutecznej
komunikacji i potrafi ich
używać dla osiągania
celów grupowych.

zna podstawowe
narzędzia skutecznej
komunikacji i potrafi ich
używać dla osiągania
celów grupowych, potrafi
korzystać z informacji
zwrotnych.

P_K01

nie zna podstawowych
narzędzi skutecznej
komunikacji.

tworzenia grupy, zna
specyfikę procesu
grupowego.

Ze względu na specyfikę zajęć o charakterze ćwiczeń warsztatowych ocena końcowa wystawiana jest na podstawie aktywnej
obecności studenta podczas zajęć w ramach, w których realizowane są poszczególne efekty kształcenia oraz ocenie aktywności
studenta wg arkusza aktywności jednakowego dla wszystkich efektów oraz oceny wykonania scenariusza jako efektu działań
grupowych (szczegółowe kryteria w teczkach przedmiotów)
P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

Studia stacjonarne:
14 i mniej – 2
Studia niestacjonarne:
9 i mniej – 2

Studia stacjonarne:
15 h zajęć – 3
Studia niestacjonarne:
10h zajęć – 5

Studia stacjonarne:
25 h zajęć – 4,5
20h zajęć – 4
Studia niestacjonarne:
15 h zajęć – 4,5
12h zajęć – 4

Studia stacjonarne:
30h zajęć – 5
Studia niestacjonarne:
20h zajęć – 5

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym.Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.



Tarkowska M., Kędzierska B.,(2000), Zajęcia warsztatowe jako aktywna metoda edukacji. Zajęcia warsztatowe w ocenie
studentów WSHE w Łodzi, w: Zeszyty Naukowe WSHE. Psychologia, nr 8, Wydawnictwo WSHE, Łódź.

Niemczyk A., (2012), Trener skuteczny, Difin, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Paszkowska-Rogacz A., (2002), Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.

Urban M, (2009), Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić szkolenie. GWP, Sopot.
Inne materiały dydaktyczne:

D08. Coaching i mentoring
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
D8. Coaching i mentoring

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Marek Krawiec, dr Dariusz Tarczyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St ud ia

st acj o na r ne

St ud ia

n ie st acj o nar n e

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja, praca w grupach, prezentacja, symulacje, odgrywanie ról.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Znać podstawowe rodzaje coachingu i wiedzieć, w jakich przypadkach można z nich

K_W01,

skorzystać.

K_W03,
K_W05,
K_W07,
K_W11,
K_W22,
K_W24,
K_W25, K_W27

P_W02

Znać podstawowe rodzaje mentoringu i zasady jego działania.

P_W03

Znać zasady budowania sesji coachingowej i mentorskiej.

K_W01,
K_W03,
K_W05,
K_W07,
K_W11,
K_W22,
K_W24,
K_W25,
K_W27
P_U05,
K_K01,K_K02

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zaplanować i poprowadzić prostą sesję coachingową.

P_U02

Potrafi za pomocą pytań odkrywać podstawowe zasoby i potrzeby klienta.

P_U03
P_U04
P_U05

Potrafi zaplanować działania mentorskie dla typowych grup podopiecznych.
Potrafi za pomocą pytań odkrywać podstawowe zasoby i potrzeby podopiecznego.
Potrafi wspierać podopiecznego/klienta w budowaniu przez niego jego ścieżki kariery
zawodowej/edukacyjnej oraz odkrywaniu przez niego jego podstawowych potrzeb.

K_U01, K_U02,
K_U03, K_U06,
K_U12
K_U01, K_U02
K_U01, K_U02,
K_U03, K_U06,
K_U12, K_U09
K_U01, K_U02
K_U09, K_U18

Kompetencje społeczne:
P_K01

P_K02

Opanowany w stopniu dostatecznym język komunikatu perswazyjnego.

Potrafi zdefiniować problem swego podopiecznego i identyfikować jego mocne strony.

K_K12, K_K01,
K_K12,K_K11
K_K08, K_K10
K_K11, K_K12,
K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw.1-2

Ćw.3-4

Ćwiczenia:

Wspieranie rozwoju kariery - metody i narzędzia.

Coaching i mentoring – narzędzia zarządzania personelem.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02
P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,

P_K01, P_K02

Coaching jako metoda doskonalenia zawodowego.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01, P_K02

Ćw.7-8

Rodzaje coachingu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

Ćw.9-10

Mentoring – idea, zastosowanie.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

Ćw.11-12

Rodzaje mentoringu.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

Ćw.13-14

Szanse i zagrożenia coachingu i mentoringu dla procesów rozwoju kariery.

P_W03, P_U01,
P_U02, P_U03

Zaliczenie.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01,
P_K02

Ćw.5-6

Ćw.15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

Test sprawdzający.

Ćw.1-12

Test sprawdzający.

Ćw.1-12

Test sprawdzający.

Ćw.1-14
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie projektu sesji coachingowej/sesji-spotkania mentoringowego, udział w
dyskusji.

Ćw.1-14

P_U02

Przygotowanie projektu sesji coachingowej/sesji-spotkania mentoringowego, udział w
dyskusji.

Ćw.1-14

P_U03

Przygotowanie projektu sesji coachingowej/sesji-spotkania mentoringowego, udział w
dyskusji.

Ćw.1-14

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.2,3,4,5

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw.2,3,4,5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01
P_W02
P_W03

P_U01
P_U03

P_U02
P_U04
P_U05
P_K01
P_K02

P_K01
P_K02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

nie zna podstawowych
rodzajów coachingu i
mentoringu.

nie potrafi zaplanować
prostej sesji coachingowej
i spotkania mentorskiego.

nie potrafi za pomocą
pytań odkrywać
podstawowych zasobów
podopiecznego i klienta.

nie zna podstawowych
zasad tworzenia
komunikatu
perswazyjnego.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zna podstawowe rodzaje
coachingu i mentoringu.

zna podstawowe rodzaje
coachingu i mentoringu i
wie w jakichprzypadkach
można z nich korzystać.

zna podstawowe rodzaje
coachingu i mentoringu i
wie w jakichprzypadkach
można z nich korzystać
oraz zna zasady
budowania obu sesji.

potrafi zaplanować prostą
sesję coachingową i
spotkanie mentorskie oraz
przeprowadzić prostą
sesję coachingową w
warunkach
ćwiczeniowych.

potrafi zaplanować prostą
sesję coachingową i
spotkanie mentorskie oraz
przeprowadzić prostą
sesję coachingową w
warunkach
ćwiczeniowych i
spotkanie mentorskie dla
typowych grup
podopiecznych.

potrafi za pomocą pytań
odkrywać podstawowe
zasoby i potrzeby
podopiecznego i klienta.

potrafi za pomocą pytań
odkrywać podstawowe
zasoby i potrzeby
podopiecznego i klienta
oraz wspierać go w
budowaniu ścieżki
kariery/rozwiązywaniu
problemów.

zna język komunikatu
perswazyjnego w stopniu
dostatecznym.

zna podstawowe zasady
tworzenia komunikatu
perswazyjnego oraz
potrafi posługiwać się
językiem komunikatu
perswazyjnego.

potrafi zaplanować prostą
sesję coachingową i
spotkanie mentorskie.

potrafi za pomocą pytań
odkrywać podstawowe
zasoby podopiecznego i
klienta.

zna podstawowe zasady
tworzenia komunikatu
perswazyjnego.

Test wiedzy (zakres punktacji: 0-20 pkt):
P_W01
P_W02
P_W03

poniżej 11 pkt. – ocena
ndst.

12-14 pkt. – ocena dost.

15 -17 pkt. ocena dobra.

powyżej 18 pkt. ocena
bdb.

Przygotowanie projektu sesji coachingowej i spotkania mentorskiego – na piśmie:

P_U01
P_U02
P_U03
P_K01
P_K02

poniżej 3 pkt.

odwołanie się do celów
życiowych i potrzeb
klienta/mentee – pytania o
cele i potrzeby.
3 pkt.

odwołanie się do celów
życiowych i potrzeb
klienta/mentee – pytania o
cele i potrzeby, ustalenie
celów i potrzeb.
4 pkt.

odwołanie się do celów
życiowych i potrzeb
klienta/mentee – pytania o
cele i potrzeby, ustalenie
celów i potrzeb, ustalenie
kolejnych etapów pracy.
5 pkt.

Ocena z przedmiotu – średnia z ocen z testu i projektu.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Konsultacje

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bennewicz M, (2011),Coaching i mentoring w praktyce., G+J Gruner + Jahr Polska,Warszawa

Law H., Ireland S., Hussain Z., Skoczylas H., E.Hornowska, (2010),Psychologia coachingu. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Parasole E., Wray M.,(2012)Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Parsole E.,(1998),Coaching i mentoring.Wydawnictwo PETIT, Warszawa.

Sołtys A., Piekarska A.,(2007)Mentoring i coaching jako alternatywna forma wzmacniania działań społecznych i
instytucjonalnych, w: Skłodowski H., red., Mentoring w doradztwie zawodowym, Studia i Monografie, SWSPiZ, Łódź.

Starr J.,Podręcznik coachingu, (2003), Oficyna WoltersKluwer Business,Kraków.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Krawiec M., (2012). From Directive Guidance to Mentoring , edited by Sobczak A., Znajmiecka-Sikora M., “Development
and Supporting the Development from the Perspetive Of the Human Sciences.

Oppotrunites and Threats, WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego Łódź.
Inne materiały dydaktyczne:

D09. Psychologia ekonomiczna

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

D9. Psychologia ekonomiczna
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
dr M. Klimka-Kołysko

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Prezentacja, dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja, autodiagnoza, praca w grupach.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna i rozumie pojęcie psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej w skali
mikro i makro.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W04

P_W02

Definiuje ekonomiczne przesłanki efekty dobrostanu psychicznego.

K_W24

P_W03

Zna i rozumie założenia teoretyczne finansów behawioralnych.

K_W04

P_W04

Określa teoretyczne podstawy przedsiębiorczości i psychologiczne mechanizmy
tendencji do podejmowanie ryzyka.

K_W04

P_W05

Wyjaśnia pojęcie pracy i bezrobocia w ujęciu psychologii ekonomicznej.

K_W04

P_W06

Określa psychologiczne koncepcje wyjaśniające funkcjonowanie systemów
podatkowych.

K_W25

P_W07

Definiuje psychologiczne mechanizmy oszczędzania.

K_W24

P_W08
P_W09
P_W10

Wyjaśnia mechanizmy powstawania uzależniania od hazardu w odniesieniu do
psychologii ekonomicznej.
Definiuje zachowania na rynkach finansowych. Zna podstawowe założenia psychologii
giełdy.
Określa podstawy teroetyczne neuroekonomii i neuromarketingu.

K_W25
K_W04, K_W24
K_W04

Umiejętności:
P_U01

Diagnozuje czynniki determinujące dobrostan psychologiczny i ekonomiczny.

K_U10

P_U02

Analizuje psychologiczne aspekty własności i posiadania pod względem przesłanek
wykluczenia i patologii społecznych.

K_U09

P_U03

Diagnozuje psychologiczne aspekty postaw wobec pieniędzy.

K_U10

P_U04

Projektuje i ewaluuje programy związane z profilaktyką bezrobocia.

K_U09

P_U05

Projektuje i ewaluuje programy socjalizacji ekonomicznej dzieci i dorosłych.

K_U09

P_K01

Kompetencje społeczne:
Jest wrażliwy na zagadnienia psychologii ekonomicznej w społeczeństwie, kształtuje
wartości moralne i społeczne w zachowaniach ekonomicznych.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia

Ćw.1

Pojęcie psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej w skali mikro i makro.

Ćw.2

Ekonomiczne przesłanki efekty dobrostanu psychicznego.

P_W02, P_U01

Ćw.3

Własność i posiadanie.

P_W01, P_U02

Ćw.4

Psychologia pieniądza.

P_W01, P_U02,
P_U03

Ćw.5

Finanse behawioralne.

P_W03, P_U02

Ćw.6

Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka.

P_W04, P_U05

Ćw.7

Praca i bezrobocie w ujęciu psychologii ekonomicznej.

P_W05, P_U04

Ćw.8

Podatki.

P_W06

Ćw.9

Oszczędzanie.

P_W07

Ćw.10

Hazard.

P_W08

Ćw.11

Zachowania na rynkach finansowych. Psychologia giełdy.

P_W09, P_U05

Ćw.12

Wartości moralne i społeczne w zachowaniach ekonomicznych.

P_W01, P_K01,
P_U05

Ćw.13

Neuroekonomia i neuromarketing.

Ćw.14

Socjalizacja ekonomiczna dzieci i dorosłych.

Ćw.15

Zajęcia podsumowujące.

P_W01

P_W10
P_W01, P_U05

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Wiedza:

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

P_W01

Test wiedzy.

Ćw. 1, Ćw. 3,
Ćw. 4, Ćw. 12,
Ćw. 14

P_W02

Test wiedzy.

Ćw. 2

P_W03

Test wiedzy.

Ćw. 5

P_W04

Test wiedzy.

Ćw. 6

P_W05

Test wiedzy.

Ćw. 7

P_W06

Test wiedzy.

Ćw. 8

P_W07

Test wiedzy.

Ćw. 9

P_W08

Test wiedzy.

Ćw. 10

P_W09

Test wiedzy.

Ćw. 11

P_W10

Test wiedzy.

Ćw. 13

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04
P_U05

Umiejętności:
Udział w dyskusji, Opracowanie programu lekcji wychowawczej z zakresu socjalizacji
ekonomicznej dzieci i młodzieży dla wybranego etapu edukacyjnego.
Udział w dyskusji, Opracowanie programu lekcji wychowawczej z zakresu socjalizacji
ekonomicznej dzieci i młodzieży dla wybranego etapu edukacyjnego.
Udział w dyskusji, Opracowanie programu lekcji wychowawczej z zakresu socjalizacji
ekonomicznej dzieci i młodzieży dla wybranego etapu edukacyjnego.
Udział w dyskusji, Opracowanie programu lekcji wychowawczej z zakresu socjalizacji
ekonomicznej dzieci i młodzieży dla wybranego etapu edukacyjnego.
Udział w dyskusji, Opracowanie programu lekcji wychowawczej z zakresu socjalizacji
ekonomicznej dzieci i młodzieży dla wybranego etapu edukacyjnego.

Ćw. 2, Ćw. 5
Ćw. 3, Ćw. 4,
Ćw. 5
Ćw. 4
Ćw. 7
Ćw. 6, Ćw. 11,
Ćw. 12, Ćw. 14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ćw. 12

Obserwacja.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie
potrafi/nie jest
gotów:
nie zna i nie
rozumie pojęcia
psychologii
ekonomicznej i
ekonomii
behawioralnej w
skali mikro i makro.
nie definiuje
ekonomicznych
przesłanek i efektów
dobrostanu
psychicznego.
nie zna i nie
rozumie założeń
teoretycznych
finansów
behawioralnych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

na poziomie
elementarnym zna i
rozumie pojęcie
psychologii ekonomicznej
i ekonomii behawioralnej
w skali mikro i makro.

zna i rozumie pojęcie
psychologii ekonomicznej
i ekonomii behawioralnej
w skali mikro i makro.

zna i rozumie pojęcie
psychologii ekonomicznej
i ekonomii behawioralnej
w skali mikro i makro
oraz wyczerpująco je
opisuje.

definiuje ogólnie
ekonomiczne przesłanki
efekty dobrostanu
psychicznego.

definiuje ekonomiczne
przesłanki efekty
dobrostanu psychicznego.

definiuje i wyjaśnia
ekonomiczne przesłanki
efekty dobrostanu
psychicznego, podaje
przykłady.

na poziomie
elementarnymzna i
rozumie założenia
teoretyczne finansów
behawioralnych.

zna i rozumie założenia
teoretyczne finansów
behawioralnych.

zna i rozumie założenia
teoretyczne finansów
behawioralnych oraz
wyczerpująco je opisuje.

P_W04

nie określa
teoretycznych
podstaw
przedsiębiorczości
oraz
psychologicznych
mechanizmów
tendencji do
podejmowanie
ryzyka.

określa teoretyczne
podstawy
przedsiębiorczości i
psychologiczne
mechanizmy tendencji do
podejmowanie ryzyka,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy.

określa teoretyczne
podstawy
przedsiębiorczości i
psychologiczne
mechanizmy tendencji do
podejmowanie ryzyka,
popełniając przy tym
nieliczne.

określa teoretyczne
podstawy
przedsiębiorczości i
psychologiczne
mechanizmy tendencji do
podejmowanie ryzyka.

P_W05

nie wyjaśnia pojęcie
pracy i bezrobocia
w ujęciu psychologii
ekonomicznej.

ogólnie wyjaśnia pojęcie
pracy i bezrobocia w
ujęciu psychologii
ekonomicznej.

wyjaśnia pojęcie pracy i
bezrobocia w ujęciu
psychologii
ekonomicznej.

wyjaśnia pojęcie pracy i
bezrobocia w ujęciu
psychologii
ekonomicznej, podaje
przykłady.

P_W06

nie wskazuje
psychologicznych
koncepcji
wyjaśniających
funkcjonowanie
systemów
podatkowych.

wskazuje wybrane
psychologiczne koncepcje
wyjaśniające
funkcjonowanie
systemów podatkowych.

wskazuje kluczowe
psychologiczne koncepcje
wyjaśniające
funkcjonowanie
systemów podatkowych.

wskazuje psychologiczne
koncepcje wyjaśniające
funkcjonowanie
systemów podatkowych.

P_W07

nie definiuje
psychologicznych
mechanizmów
oszczędzania.

definiuje ogólnie definiuje
psychologiczne
mechanizmy
oszczędzania.

definiuje psychologiczne
mechanizmy
oszczędzania.

definiuje i wyjaśnia
psychologiczne
mechanizmy
oszczędzania, podaje
przykłady.

ogólnie wyjaśnia
mechanizmy powstawania
uzależniania od hazardu w
odniesieniu do
psychologii
ekonomicznej.

wyjaśnia mechanizmy
powstawania uzależniania
od hazardu w odniesieniu
do psychologii
ekonomicznej.

wyczerpująco wyjaśnia
mechanizmy powstawania
uzależniania od hazardu
w odniesieniu do
psychologii
ekonomicznej, podając
przykłady.

definiuje tylko niektóre
zachowania na rynkach
finansowych. Zna
podstawowe założenia
psychologii giełdy.

definiuje kluczowe
zachowania na rynkach
finansowych. Zna
podstawowe założenia
psychologii giełdy.

definiuje zachowania na
rynkach finansowych.
Zna podstawowe
założenia psychologii
giełdy.

określa podstawy
teoretyczne
neuroekonomii i
neuromarketingu,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy.

określa podstawy
teoretyczne
neuroekonomii i
neuromarketingu,
popełniając przy tym
nieliczne.

określa podstawy
teoretyczne
neuroekonomii i
neuromarketingu.

przy wsparciu nauczyciela
akademickiego diagnozuje
czynniki determinujące
dobrostan psychologiczny i
ekonomiczny.

samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy diagnozuje
czynniki determinujące
dobrostan psychologiczny i
ekonomiczny.

samodzielnie i bezbłędnie
diagnozuje czynniki
determinujące dobrostan
psychologiczny i
ekonomiczny.

w stopniu elementarnym
analizuje psychologiczne
aspekty własności i
posiadania pod względem
przesłanek wykluczenia i
patologii społecznych.

samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy analizuje
psychologiczne aspekty
własności i posiadania
pod względem przesłanek
wykluczenia i patologii
społecznych.

samodzielnie i bezbłędnie
analizuje psychologiczne
aspekty własności i
posiadania pod względem
przesłanek wykluczenia i
patologii społecznych.

P_W08

P_W09

P_W10

P_U01

P_U02

nie wyjaśnia
mechanizmów
powstawania
uzależniania od
hazardu w
odniesieniu do
psychologii
ekonomicznej.
nie definiuje
zachowań na
rynkach
finansowych. Nie
zna podstawowych
założenia
psychologii giełdy.
nie określa podstaw
teoretycznych
neuroekonomii i
neuromarketingu.
nie diagnozuje
czynników
determinujących
dobrostan
psychologiczny i
ekonomiczny.
nie analizuje
psychologicznych
aspektów własności
i posiadania pod
względem
przesłanek
wykluczenia i
patologii

społecznych.

nie diagnozuje
psychologicznych
aspektów postaw
wobec pieniędzy.

P_U03

nie projektuje i nie
ewaluuje
programów
związane z
profilaktyką
bezrobocie.
nie projektuje i nie
ewaluuje
programów
socjalizacji
ekonomicznej dzieci
i dorosłych.
nie jest wrażliwy na
zagadnienia
psychologii
ekonomicznej w
społeczeństwie,
kształtuje wartości
moralne i społeczne
w zachowaniach
ekonomicznych

P_U04

P_U05

P_K01

w stopniu elementarnym
diagnozuje
psychologiczne aspekty
postaw wobec pieniędzy.

samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy
diagnozuje
psychologiczne aspekty
postaw wobec pieniędzy.

samodzielnie i bezbłędnie
diagnozuje
psychologiczne aspekty
postaw wobec pieniędzy.

przy wsparciu nauczyciela
akademickiego projektuje
i ewaluuje programy
związane z profilaktyką
bezrobocie.

samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy projektuje
i ewaluuje programy
związane z profilaktyką
bezrobocie.

samodzielnie i bezbłędnie
projektuje i ewaluuje
programy związane z
profilaktyką bezrobocie.

przy wsparciu nauczyciela
akademickiego projektuje
i ewaluuje programy
socjalizacji ekonomicznej
dzieci i dorosłych.

samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy projektuje
i ewaluuje programy
socjalizacji ekonomicznej
dzieci i dorosłych.

samodzielnie i bezbłędnie
projektuje i ewaluuje
programy socjalizacji
ekonomicznej dzieci i
dorosłych.

jest wrażliwy na zagadnienia psychologii ekonomicznej w społeczeństwie, kształtuje
wartości moralne i społeczne w zachowaniach ekonomicznych

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria)

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie programu/projektu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Tyszka T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Zaleśkiewicz T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bielawska-Batorowicz E. (2012), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Warszawa: PWE, Warszawa.

Domurat A. (2009) Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych. Wartości jako cele działań i
wyborów. Warszawa: Wyd. UW.

Frank R.H. (2007), Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, Gdańsk: GWP.

Orlik K. (2017) Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśnić zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii
behawioralnej. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o.

Solek A. (2010) Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 8.
Inne materiały dydaktyczne:

Moduł E. PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO
E01. Teorie rozwoju zawodowego w praktyce

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

E1. Teorie rozwoju zawodowego w praktyce
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

Profil praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

Mgr M. Tarkowska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Uzyskanie zaliczenia
zawodowego

z

psychologii

pracy,

psychologii

doradztwa

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, projekt, symulacje,
odgrywanie ról, diagnoza obszarów zawodowych według wybranych metod i
narzędzi.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Zna teorie rozwoju zawodowego z uwzględnieniem koncepcji teoretycznych.

K_W01, K_W03
K_W04

P_W02

Posiada wiedzę dotycząca rozwoju zawodowego w praktyce.

K_W05, K_W07
K_W24

P_W03

Posiada wiedzę na temat koncepcji psychologicznych w oparciu, o które stosuje
metody praktyczne.

K_W05, K_W07
K_W24 K_W27

P_W04

Zna źródła patologii związane z brakiem umiejętności budowania roli zawodowej u
klientów.

K_W05, K_W07
K_W24

Umiejętności:
P_U01

Wystarczająco dokładnie definiuje i opisuje obszary rozwoju zawodowego klienta w
oparciu o znane koncepcje.

K_U01, K_U02

P_U02

Uczy się łączyć koncepcje teoretyczne z praktyką.

K_U02, K_U09

P_U03

Posiada umiejętność pracy z klientem w obszarze budowania jego roli zawodowej w
oparciu konkretną koncepcją rozwoju zawodowego.

K_U05, K_U14

P_U04

Potrafi stosować adekwatne narzędzia do identyfikacji etapu roli zawodowej
podejmowanej przez klienta.

K_U04, K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi współpracować z innymi instytucjami wspierającymi rozwój zawodowy
klienta, rozpoznaje własne granice w pracy. Ma świadomość własnego rozwoju
zawodowego.

K_K01,
K_02K_03, K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Koncepcje rozwoju zawodowego na przykładach własnych- wybory. Edukacja, praca

P_U01 P_W01

3

Przegląd koncepcji rozwoju zawoju zawodowego – podsumowanie różnych teorii

P_U02, P_W04

4

Koncepcja cechy i czynników w praktyce. Case study

P_W04, P_U02

4,

Interpretacja Testów według koncepcji Hollanda w praktyce

P_W03, P_U04

5-6

Praca a styl życia, koncepcja Dera, casestudy, przykłady własne

P_W02, P_U03

7-8

Teorie psychodymiczne: kontrowersje, wady i zalety, casestudy, przykłady własne

9-12

Teoria A. Roe- rodzine uwarunkowania rozwoju zawodowego. Przykłady z praktyki

P_W02, P_W03,
P_U01, P_U03

13-14

Koncepcje ROZWOJU: D. Supera, Ginzberga- konotacje praktyczne. Podsumowanie

P_W02, P_W04,
P_U02, P_K01

Podsumowanie i ocena

P_W01, P_W03,
P_U01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_K01

1-2

15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1-P_W4

Udział w dyskusji, udział w odgrywaniu ról, projektowanie ćwiczeń

Ćwiczenia

Umiejętności:
P_U01

Udział w dyskusji.

Ćwiczenia

P_U02

Udział w dyskusji, odgrywanie ról, praca na forum.

Ćwiczenia

P_U03

Udział w dyskusji, projektowanie ćwiczeń, praca na forum.

Ćwiczenia

P_U04

Udział w dyskusji, analiza wyników testów –interpretacja i wnioski.

Ćwiczenia

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca na forum, analiza własnych ograniczeń i zasobów.

Ćwiczenia

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna teorii rozwoju
zawodowego z
uwzględnieniem koncepcji
teoretycznych.

zna w stopniu
przeciętnym teorie
rozwoju zawodowego
z uwzględnieniem
koncepcji
teoretycznych.

zna teorie rozwoju
zawodowego z
uwzględnieniem
koncepcji
teoretycznych.

zna teorie rozwoju
zawodowego z
uwzględnieniem
koncepcji
teoretycznych.

P_W02

nie posiada wiedzy dotyczącaej
rozwoju zawodowego w
praktyce.

posiada w stopniu
przeciętnym wiedzę
dotycząca rozwoju
zawodowego w
praktyce.

posiada wiedzę
dotycząca rozwoju
zawodowego w
praktyce.

posiada wiedzę
dotycząca rozwoju
zawodowego w
praktyce.

nie posiada wiedzy na temat
koncepcji psychologicznych w
oparciu, o które stosuje metody
praktyczne.

posiada w stopniu
przeciętnym wiedzę
na temat koncepcji
psychologicznych w
oparciu, o które
stosuje metody
praktyczne.

posiada wiedzę na
temat koncepcji
psychologicznych w
oparciu, o które stosuje
metody praktyczne.

posiada wiedzę na
temat koncepcji
psychologicznych w
oparciu, o które stosuje
metody praktyczne.

P_W04

nie zna źródeł patologii
związane z brakiem
umiejętności budowania roli
zawodowej u klientów.

zna w stopniu
przeciętnym źródła
patologii związane z
brakiem umiejętności
budowania roli
zawodowej u
klientów.

zna źródła patologii
związane z brakiem
umiejętności
budowania roli
zawodowej u klientów.

zna źródła patologii
związane z brakiem
umiejętności
budowania roli
zawodowej u klientów.

P_U01

nie wystarczająco dokładnie
definiuje i opisuje obszary
rozwoju zawodowego klienta w
oparciu o znane koncepcje.

w stopniu przeciętnym
definiuje i opisuje
obszary rozwoju
zawodowego klienta
w oparciu o znane
koncepcje.

wystarczająco
dokładnie definiuje i
opisuje obszary
rozwoju zawodowego
klienta w oparciu o
znane koncepcje.

wystarczająco
dokładnie definiuje i
opisuje obszary
rozwoju zawodowego
klienta w oparciu o
znane koncepcje.

P_U02

nie uczy się łączyć koncepcje
teoretyczne z praktyką.

w stopniu
wymagającym
znacznego wsparcia
nauczyciela uczy się
łączyć koncepcje
teoretyczne z
praktyką.

w stopniu
wymagającym
nieznacznego wsparcia
nauczyciela uczy się
łączyć koncepcje
teoretyczne z praktyką.

samodzielnie uczy się
łączyć koncepcje
teoretyczne z praktyką.

P_U03

nie posiada umiejętności pracy
z klientem w obszarze
budowania jego roli

posiada wymagającą
znacznego wsparcia
nauczyciela

posiada wymagającą
niewielkiego wsparcia
nauczyciela

posiada umiejętność
samodzielnej pracy z
klientem w obszarze

P_W03

zawodowej w oparciu
konkretną koncepcją rozwoju
zawodowego.

P_U04

nie potrafi stosować
adekwatnych narzędzia do
identyfikacji etapu roli
zawodowej podejmowanej
przez klienta.

P_K01

nie potrafi współpracować z
innymi instytucjami
wspierającymi rozwój
zawodowy klienta, rozpoznaje
własne granice w pracy. nie ma
świadomość własnego rozwoju
zawodowego.

umiejętność pracy z
klientem w obszarze
budowania jego roli
zawodowej w oparciu
konkretną koncepcją
rozwoju zawodowego.

umiejętność pracy z
klientem w obszarze
budowania jego roli
zawodowej w oparciu
konkretną koncepcją
rozwoju zawodowego.

potrafi przy znacznym
wsparciu nauczyciela
stosować adekwatne
narzędzia do
identyfikacji etapu roli
zawodowej
podejmowanej przez
klienta.

potrafi przy
niewielkim wsparciu
nauczyciela stosować
adekwatne narzędzia
do identyfikacji etapu
roli zawodowej
podejmowanej przez
klienta.

budowania jego roli
zawodowej w oparciu
konkretną koncepcją
rozwoju zawodowego.

potrafi samodzielnie
stosować adekwatne
narzędzia do
identyfikacji etapu roli
zawodowej
podejmowanej przez
klienta.

potrafi współpracować z innymi instytucjami wspierającymi rozwój
zawodowy klienta, rozpoznaje własne granice w pracy. ma świadomość
własnego rozwoju zawodowego.

OCENA Z PRZEDMIOTU – średnia z trzech form sprawdzania wiedzy
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
Stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

Zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Udział w zajęciach dydaktycznych –warsztaty

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań – wykorzystanie metod zgodnie z treściami przedmiotu
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Ddeer C.B., (1988). Mnagiing the new careerist. The diverse career success orientation of today”s workers. San
Francisko. Jossey-Bass.

Gllading S.T., (1994). Poradnictwo zawodowe zajęcie wszechstronne. Warszawa. WydawnictwoUrzęduPracy

Mika S., (1984). Psychologia społeczna. Warszawa. PWN

Oyster C. K. (2002). Grupy. Poznań. Zyski S-ka.

Paszowska-Rogacz A., (2002). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przeglądkoncepcjiteoretycznych.
Warszawa. KOWEZiU
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Stam J.J. (2010). Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach. Warszawa. CzarnaOwca.
Szewczyk A., (2002). Czerpiąc ze źródła. Stockach. SPES

E02. Doradztwo zawodowe w edukacji i służbach zatrudnienia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
E2. Doradztwo zawodowe w edukacji i służbach zatrudnienia

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Mgr M. Tarkowska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia:

Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, projekt, symulacje,
odgrywanie ról.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Definiuje współczesne problemy doradztwa zawodowego, rozwoju instytucji, metod i
narzędzi doradztwa zawodowego, zmian w środowisku pracy, rozwoju orientacji
zawodowej przez pryzmat doświadczeń z ostatnich lat.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W23
K_W24

P_W02
P_W03

Zna różne orientacje i programy dor. Zaw.; dostrzega wspólne cechy standardów
kwalifikacji zawodowych w różnych państwach Europy.
Zna zadania szkolnego i poza szkolnego doradcy zawodowego; Jest świadomy
społecznego znaczenia pracy doradcy zawodowego w służbach zatrudnienia.
Umiejętności:

P_U01

Posiada umiejętności doradcy szkolnego i zawodowego.

P_U02

Potrafi współpracować z rodziną i szkołą .

K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

W kontaktach z innymi szanuje autonomię innych.

K_K12

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Podstawy prawne funkcjonowania poradnictwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Poradnictwo w resorcie edukacji i w resorcie pracy.

P_W01

2

Podstawowe pojęcia doradztwa zawodowego: kompetencje zawodowe, kwalifikacje i
czynności zawodowe, system jakości, akredytacja, certyfikat umiejętności, standardy
kwalifikacji zawodowych, umiejętności ogólnozawodowe oraz umiejętności zawodow.

K_W02

3

Współczesne problemy doradztwa zawodowego. Nowe trendy w doradztwie –
doradztwo zawodowe w Nowej Doktrynie Edukacyjnej.

4

Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie edukacji – wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego . Orientacja zawodowa - istotny element składowego systemu
poradnictwa. Etapy orientacji zawodowej.

5

Szkolny doradca zawodowy. Zadania szkolnego doradcy zawodowego. Obszary
praktyki doradcy zawodowego dla młodzieży.

6

Korzyści z wspierania ucznia, rodziców i opiekunów poprzez wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego: perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów, dostęp do
informacji zawodowej i edukacyjnej, trafne decyzje edukacyjne i zawodowe uczniów,
świadomość możliwości zmian na każdym etapie drogi życiowej, profilaktyka
niepowodzeń szkolnych, łatwiejsze wejścia na edukacyjne i zawodowe rynki pracy.

7

Szkolne Ośrodki Kariery – projektowe modele doradztwa w szkołach. Formy pracy
doradców w SzOK ach.

8

Wspieranie doradcy zawodowego. Doradca zawodowy poza szkołami. Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne.

9

Od Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej do Młodzieżowych Centrów Kariery –
rola OHP w doradztwie zawodowym. Zakładane rezultaty funkcjonowania MCK.
Modułowy model pracy Młodzieżowych Centrów Kariery. Kluby Pracy.

10

Formy kształcenia doradców zawodowych. Kompetencje zawodowe doradcy. Doradcy
zawodowi w wybranych krajach OECD. Edukacja zawodowa w programach
nauczania.

11

Doradztwo zawodowe dla dorosłych. Organizacja poradnictwa w publicznych
służbach zatrudnienia. Projektowy i planowy model doradztwa w PUP. CIiPKAZ jako
diagnostyczne i doradcze wsparcie poradnictwa dla młodzieży wchodzącej na rynek
pracy.

12

Różnorodność form i zakresu doradztwa prowadzonego poza resortami edukacji i
pracy. Rola Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego i innych źródeł finansowego
wsparcia dla rozwoju doradztwa.

13

Problematyka jakości doradztwa. Kompetencje zawodowe i społeczne doradców
zawodowych. Oczekiwania wobec doradztwa. Problematyka doskonalenia
zawodowego doradców.

K_W03
K_U01
K_U02
K_K01

14

Doradztwo zawodowe w edukacji całożyciowej wobec wyzwań XXI wieku.
Problematyka globalizacji doradztwa. Transgraniczność. Poradnictwo w Sieci

15

Dobre praktyki doradztwa w resortach edukacji i pracy – prezentacje wybranych
programów.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy, udział w dyskusji.

Ćwiczenia

P_W02

Test wiedzy.

Ćwiczenia

P_W03

Test wiedzy.

Ćwiczenia
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji.

Ćwiczenia

P_U02

Prezentacja.

Ćwiczenia
Kompetencje

P_K01

Ćwiczenia

Prezentacja.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie definiuje współczesnych
problemów doradztwa
zawodowego, rozwoju
instytucji, metod i narzędzi
doradztwa zawodowego, zmian
w środowisku pracy, rozwoju
orientacji zawodowej przez
pryzmat doświadczeń z
ostatnich lat.

w sposób przeciętny
definiuje współczesne
problemy doradztwa
zawodowego, rozwoju
instytucji, metod i
narzędzi doradztwa
zawodowego, zmian w
środowisku pracy,
rozwoju orientacji
zawodowej przez
pryzmat doświadczeń z
ostatnich lat.

P_W02

nie zna różnych orientacji i
programów dor. zaw.; nie
dostrzega wspólnych cech
standardów kwalifikacji
zawodowych w różnych
państwach Europy.

w sposób przeciętny
zna różne orientacje i
programy dor. zaw.;
dostrzega wspólne
cechy standardów
kwalifikacji
zawodowych w
różnych państwach
Europy.

P_W03

nie zna zadań szkolnego i poza
szkolnego doradcy
zawodowego; nie jest
świadomy społecznego
znaczenia pracy doradcy
zawodowego w służbach
zatrudnienia.

w sposób przeciętny
zna zadania szkolnego
i poza szkolnego
doradcy zawodowego;
w sposób przeciętny
jest świadomy
społecznego znaczenia

w stopniu
zadowalającym
definiuje współczesne
problemy doradztwa
zawodowego, rozwoju
instytucji, metod i
narzędzi doradztwa
zawodowego, zmian w
środowisku pracy,
rozwoju orientacji
zawodowej przez
pryzmat doświadczeń z
ostatnich lat.
w stopniu
zadowalającym zna
różne orientacje i
programy dor. zaw.;
dostrzega wspólne
cechy standardów
kwalifikacji
zawodowych w
różnych państwach
Europy.
w stopniu
zadowalającym zna
zadania szkolnego i
poza szkolnego
doradcy zawodowego;
jest świadomy
społecznego znaczenia

w stopniu
zaawansowanym
definiuje współczesne
problemy doradztwa
zawodowego, rozwoju
instytucji, metod i
narzędzi doradztwa
zawodowego, zmian w
środowisku pracy,
rozwoju orientacji
zawodowej przez
pryzmat doświadczeń z
ostatnich lat.
w stopniu
zaawansowanym zna
różne orientacje i
programy dor. zaw.;
dostrzega wspólne
cechy standardów
kwalifikacji
zawodowych w
różnych państwach
Europy.
w stopniu
zaawansowanym zna
zadania szkolnego i
poza szkolnego
doradcy zawodowego;
jest świadomy
społecznego znaczenia

Efekty
kształcenia

P_W01

pracy doradcy
zawodowego w
służbach zatrudnienia.

pracy doradcy
zawodowego w
służbach zatrudnienia.

pracy doradcy
zawodowego w
służbach zatrudnienia.

nie posiada umiejętności
doradcy szkolnego i
zawodowego.

posiada przeciętne
umiejętności doradcy
szkolnego i
zawodowego.

posiada
średniozaawansowane
umiejętności doradcy
szkolnego i
zawodoweg.

posiada zaawansowane
umiejętności doradcy
szkolnego i
zawodowego.

P_U02

nie potrafi współpracować z
rodziną i szkołą.

potrafi przy znaczącej
pomocy nauczyciela
współpracować z
rodziną i szkołą.

potrafi przy
niewielkiej pomocy
nauczcyiela
współpracować z
rodziną i szkołą.

potrafi samodzielnie
współpracować z
rodziną i szkołą.

P_K01

w kontaktach z innymi nie
szanuje autonomii innych.

P_U01

w kontaktach z innymi szanuje autonomię innych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
Stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Bucka B., (2006), Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. Kwiatkowski, Sirojć (red) Młodzież na rynku
pracy. Od badań do praktyki. Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna. Warszawa

Greiner I., (2003), Szkolny doradca zawodowy w wybranych krajach Unii Europejskiej., e-duk@tor z@wodowy,
03/03, maj-czerwiec 2003 r,

Grubb W. Norton,(2002), An Occupation in Harmony. The roles of markets and governments in career information
and career guidance. OECD

Grubb W. Norton, (2002), Who Am J: The inadequacy of career information in The Information Age , August 2002,
OECD.

Nowacki T. W. (1999). Zawodoznawstwo. Radom, Instytut technologii Eksploatacji.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Krawiec M., (2006 ), Współczesne doradztwo zawodowe w Nowej Doktrynie Edukacyjnej. Skłodowski H. (red)
Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym. Studia i Monografie., Społeczna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Kwiatkowski S.M. (red.), (1994), Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. Instytut Badań

Edukacyjnych, Warszawa

Łukaszewicz A., Sołtysińska G.( 2003 ), (red), Szkolny doradca zawodowy, KOWEZiU, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:

E03. Psychologia doboru i ocen pracowników
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

E3. Psychologia doboru i ocen pracowników

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Małgorzata Roślak - Olczyk

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskujsja z wykorzystaniem metod audiowizualnych.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji
psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na
zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej.
Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku
zawodowym, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

K_W04

P_W02

P_U01

Umiejętności:
Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować

K_W07

K_U13

zadania i cele działania; posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i kompetencje
społeczno-komunikacyjne.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i grupową.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.

Idea i koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi – modele Michigan, Harwardzki.

P_W01, P_W02

3

Planowanie, ocena, rozwój kadr – podstawowymi elementami zarządzania personelem.

P_W01, P_W02

4-5

Cechy współczesnych modeli zarządzania zasobami ludzkimi:
- postrzeganie zasobów ludzkich w organizacji jako źródła jej przewagi
konkurencyjnej
- ludzie jako cenny zasób organizacji, który można i należy rozwijać
- integracja zasobów ludzkich w organizacji w relacji z ogólną strategią organizacji
- kształtowanie kultury organizacji,
- indywidualizacja stosunków w pracy
- rozwijanie partycypacji pracowników w funkcjonowaniu organizacji.

P_W01, P_W02

Istota i rodzaje strategii personalnych firmy.

P_W01, P_W02

7-8

Rodzaje rekrutacji, ich wady i zalety, czynniki wpływające na przebieg i jakość
procesów rekrutacji.

P_W01, P_W02

9-10

Metody i narzędzia stosowane podczas procesów rekrutacji.

P_W01, P_W02

11-12

Procesy selekcji, narzędzia selekcji, strategie selekcji.

P_W01, P_W02

13

Adaptacja pracownika, istota procesu adaptacji, cel adaptacji, narzędzia adaptacji
pracowniczej.

P_W01, P_W02

14

Rozwój zasobów ludzkich: oceny pracownicze, szkolenia – organizacja i ewaluacja.

P_W01, P_W02

15

Etyczne aspekty procesów rekrutacji i selekcji pracowników.

P_W01, P_W02

1-2

6

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01,
P_W02

Wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

1-15
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.

1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada wiedzy na temat

posiada podstawową

ma uporządkowaną

ma uporządkowaną i

subdyscyplin i specjalizacji
psychologii, nie zna
terminologii, teorii i
metodologii.

P_W02

P_U01

P_K01

wiedzę na temat
subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią.

wiedzę na temat
subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią –
zorientowaną na
praktykę.

pogłębioną wiedzę na
temat subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią –
zorientowaną na
praktykę w wybranej
sferze działalności
psychologicznej.

posiada podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy.

posiada wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.

posiada
uporządkowaną i
obszerną wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy,
dobrze zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

nie potrafi pracować w zespole
praktyków; nie umie wyznaczać
oraz przyjmować zadań.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
pogłębione umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

nie potrafi określać priorytetów
służących realizacji zadania;
nie umie rozplanować pracy
indywidualnej i grupowej.

potrafi określić
priorytety służące
realizacji zadania;
umie rozplanować
pracę indywidualną i
w grupie.

potrafi odpowiednio
określić priorytety
służące realizacji
zadania; umie dobrze
rozplanować pracę
indywidualną i
grupową.

potrafi odpowiednio
określić priorytety
służące realizacji
określonego zadania;
umie bardzo dobrze
rozplanować pracę
indywidualną i w
grupie.

nie posiada wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w
środowisku pracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem

125/ 5

125/ 5

zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWN, Warszawa 2007
Listwan T., (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006
Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, CH Beck, Warszawa 2005
Wacławska P., Jak dobrać bezbłędnych pracowników, czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie
poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy. Wolter Kluwers Business, Warszawa 2008

Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2008
Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnicto Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1998

Darle M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna Ekonomiczna Kraków 2001

Hoffman E., Ocena psychologiczna pracowników. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2003

Knause S.N.,– recenzja książki: Patrik C. Flood, Martin J. Gannon, Jaap Paauwe i inni, wyd. w Personel Psychology,
W. Gacparski, J. Dietl 2000

Nosal C. S., Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2007
Inne materiały dydaktyczne:

E04. Zawodoznawstwo
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

E4. Zawodoznawstwo
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

Profil praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V/7-10
Dr Małgorzata Klimka-Kołysko

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Analiza przypadków, gry symulacyjne, autodiagnoza, prezentacja, dyskusja moderowana.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna status metodologiczny zawodoznawstwa jako nauki, rozumie istotę zawodoznawstwa;
zadania i funkcje zawodoznawstwa, rozróżnia podstawowe kategorie zawodoznawstwa:
pojęcia zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo; źródła
wiedzy zawodoznawczej.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W07

P_W02

Biegle klasyfikuje teorie wyboru zawodu .

K_W07

P_W03

Zna założenia Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, rozumie zmiany na rynku pracy
w kontekście projektowania programów kształcenia zawodowego, określa nowe zawody na
rynku pracy i ich charakterystykę.

K_W07

P_W04

Zna założenia systemów kształcenia zawodowego, definiuje kwalifikacje i kompetencje
pracownicze.

K_W07

P_U01

P_U02
P_U03

Umiejętności:
Projektuje działania wspierające wybór zawodu rozumiany jako proces rozwojowy,
diagnozuje psychologiczne predyspozycje do wykonywania zawodu na podstawie podziału
zawodów na grupy zdeterminowane przedmiotem pracy, stosuje testy psychologiczne w
zawodoznawstwie.
Posługuje się Krajową Klasyfikacją Zawodów i Specjalności oraz Klasyfikacją Zawodów
Szkolnictwa Zawodowego, omawia strukturę charakterystyki zawodowej i jej funkcje,
korzysta z teczek informacji o zawodach.
Udziela informacji zawodowej, potrafi zaprojektować program wspierający edukację pro
zawodową i zawodową w systemie oświaty.

K_U13

K_U13
K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie
zawodoznawstwa, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się
zawodowego.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zajęcia specjalizacyjne:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Status metodologiczny zawodoznawstwa jako nauki: istota zawodoznawstwa; zadania i
funkcje zawodoznawstwa.

P_W01

Ćw.2

Podstawowe kategorie zawodoznawstwa: rozróżnienie pojęć zawodoznawstwo, doradztwo
zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo; źródła wiedzy zawodoznawczej.

P_W01

Ćw.3

Teorie wyboru zawodu.

P_W02

Ćw.4

Wybór zawodu jako proces rozwojowy: psychologiczne predyspozycje do wykonywania
zawodu; podział zawodów na grupy zdeterminowane przedmiotem pracy; zastosowanie
testów psychologicznych w zawodoznawstwie.

Ćw.5

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Ćw.6

Modernizacja kształcenia zawodowego.

Ćw.7

Struktura charakterystyki zawodowej i jej funkcje. Charakterystyka teczek informacji o
zawodach.

Ćw.8

Kwalifikacje i kompetencje pracownicze.

Ćw.9

Polska klasyfikacja zawodów i specjalności. Omówienie wybranych zawodów na podstawie
teczki informacji o zawodzie.

Ćw.10

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

P_W04, P_U02

Ćw.11

Zmiany na rynku pracy w kontekście projektowania programów kształcenia zawodowego.

P_W03, K_K01

Ćw.12

Nowe zawody na rynku pracy i ich charakterystyka. Nowe zawody przyszłością rynku pracy.

Ćw.13

Informacja zawodowa i jej rola w planowaniu kariery zawodowej.

Ćw.14

Wybór zawodu, edukacja pro zawodowa i zawodowa w systemie oświaty.

P_W03, P_U01,
K_K01
P_W03, P_U02
P_U03, K_K01
P_W02, P_U02,
P_U03, K_K01

Ćw.15

Podsumowanie zajęć.

P_W01, P_W02,
P_U01
P_W03
P_W04, P_W03
P_U02
P_W04, P_W03,
K_K01
P_U02, P_U02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna uwzględniająca analizę dopasowania człowiek-zawód.

P_W02

Praca pisemna uwzględniająca analizę dopasowania człowiek-zawód.

P_W03

Praca pisemna uwzględniająca analizę dopasowania człowiek-zawód.

P_W04

Praca pisemna uwzględniająca analizę dopasowania człowiek-zawód.

Ćw. 1, Ćw. 2, Ćw.
4
Ćw. 7, Ćw. 9, Ćw.
10, Ćw. 13, Ćw.
14
Ćw. 5, Ćw. 6, Ćw.
8, Ćw. 11, Ćw.
12,Ćw. 13
Ćw. 6, Ćw. 8, Ćw.
10

Umiejętności:
Ćw. 4, Ćw. 12,

P_U01

Udział uczestników zajęć w dyskusji.

P_U02

Udział uczestników zajęć w dyskusji.

P_U03

Udział uczestników zajęć w dyskusji.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja postaw uczestników zajęć.

Ćw. 7, Ćw. 9, Ćw.
12, Ćw. 14
Ćw. 13, Ćw. 14

Ćw. 8, Ćw. 11 -14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształceni
a

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna statusu
metodologicznego
zawodoznawstwa jako
nauki, rozumie istotę
zawodoznawstwa; zadania
i funkcje
zawodoznawstwa,
rozróżnia podstawowe
kategorie
zawodoznawstwa: pojęcia
zawodoznawstwo,
doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo; źródła
wiedzy zawodoznawczej.

na poziomie przeciętnym
zna status metodologiczny
zawodoznawstwa jako
nauki, rozumie istotę
zawodoznawstwa; zadania
i funkcje
zawodoznawstwa,
rozróżnia podstawowe
kategorie
zawodoznawstwa: pojęcia
zawodoznawstwo,
doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo; źródła
wiedzy zawodoznawczej.

P_W02

nie klasyfikuje teorii
wyboru zawodu.

na poziomie przeciętnym
klasyfikuje teorie wyboru
zawodu.

w stopniu
ponadprzeciętnym zna
status metodologiczny
zawodoznawstwa jako
nauki, rozumie istotę
zawodoznawstwa; zadania
i funkcje
zawodoznawstwa,
rozróżnia podstawowe
kategorie
zawodoznawstwa: pojęcia
zawodoznawstwo,
doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo; źródła
wiedzy zawodoznawczej.
w stopniu
ponadprzeciętnym
klasyfikuje teorie wyboru
zawodu.

P_W03

nie zna założenia
Europejskich i Krajowych
Ram Kwalifikacji, nie
rozumie zmiany na rynku
pracy w kontekście
projektowania programów
kształcenia zawodowego,

na poziomie przeciętnym
zna założenia Europejskich
i Krajowych Ram
Kwalifikacji, rozumie
zmiany na rynku pracy w
kontekście projektowania
programów kształcenia

w stopniu
ponadprzeciętnym zna
założenia Europejskich i
Krajowych Ram
Kwalifikacji, rozumie
zmiany na rynku pracy w
kontekście projektowania

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
w stopniu zaawansowanym
zna status metodologiczny
zawodoznawstwa jako
nauki, rozumie istotę
zawodoznawstwa; zadania
i funkcje
zawodoznawstwa,
rozróżnia podstawowe
kategorie
zawodoznawstwa: pojęcia
zawodoznawstwo,
doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo; źródła
wiedzy zawodoznawczej.
biegle klasyfikuje teorie
wyboru zawodu.
w stopniu zaawansowanym
zna założenia Europejskich
i Krajowych Ram
Kwalifikacji, rozumie
zmiany na rynku pracy w
kontekście projektowania
programów kształcenia

nie określa nowych
zawody na rynku pracy i
ich charakterystykę.

zawodowego, określa
nowe zawody na rynku
pracy i ich
charakterystykę.

programów kształcenia
zawodowego, określa
nowe zawody na rynku
pracy i ich
charakterystykę.

P_W04

nie zna założenia
systemów kształcenia
zawodowego, definiuje
kwalifikacje i kompetencje
pracownicze.

na poziomie przeciętnym
zna założenia systemów
kształcenia zawodowego,
definiuje kwalifikacje i
kompetencje pracownicze.

P_U01

nie projektuje działań
wspierających wybór
zawodu rozumiany jako
proces rozwojowy, nie
diagnozuje
psychologicznych
predyspozycji do
wykonywania zawodu na
podstawie podziału
zawodów na grupy
zdeterminowane
przedmiotem pracy, nie
stosuje testów
psychologicznych w
zawodoznawstwie.

P_U02

nie posługuje się Krajową
Klasyfikacją Zawodów i
Specjalności oraz
Klasyfikacją Zawodów
Szkolnictwa Zawodowego,
nie omawia struktury
charakterystyki zawodowej
i jej funkcje, korzysta z
teczek informacji o
zawodach.

P_U03

nie udziela informacji
zawodowej, potrafi
zaprojektować program
wspierający edukację pro
zawodową i zawodową w
systemie oświaty.

na poziomie przeciętnym
projektuje działania
wspierające wybór zawodu
rozumiany jako proces
rozwojowy, diagnozuje
psychologiczne
predyspozycje do
wykonywania zawodu na
podstawie podziału
zawodów na grupy
zdeterminowane
przedmiotem pracy,
stosuje testy
psychologiczne w
zawodoznawstwie.
w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
akademickiego posługuje
się Krajową Klasyfikacją
Zawodów i Specjalności
oraz Klasyfikacją
Zawodów Szkolnictwa
Zawodowego, omawia
strukturę charakterystyki
zawodowej i jej funkcje,
korzysta z teczek
informacji o zawodach.
w sposób wymagający
wsparcia nauczyciela
akademickiego udziela
informacji zawodowej,
potrafi zaprojektować
program wspierający
edukację pro zawodową i
zawodową w systemie
oświaty.

w stopniu
ponadprzeciętnym zna
założenia systemów
kształcenia zawodowego,
definiuje kwalifikacje i
kompetencje pracownicze.
samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy projektuje
działania wspierające
wybór zawodu rozumiany
jako proces rozwojowy,
diagnozuje psychologiczne
predyspozycje do
wykonywania zawodu na
podstawie podziału
zawodów na grupy
zdeterminowane
przedmiotem pracy,
stosuje testy
psychologiczne w
zawodoznawstwie.

P_K01

nie dokonuje samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności w
zakresie zawodoznawstwa,
rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego.

zawodowego, określa
nowe zawody na rynku
pracy i ich
charakterystykę.
w stopniu zaawansowanym
zna założenia systemów
kształcenia zawodowego,
definiuje kwalifikacje i
kompetencje pracownicze.
samodzielnie i bezbłędnie
projektuje działania
wspierające wybór zawodu
rozumiany jako proces
rozwojowy, diagnozuje
psychologiczne
predyspozycje do
wykonywania zawodu na
podstawie podziału
zawodów na grupy
zdeterminowane
przedmiotem pracy,
stosuje testy
psychologiczne w
zawodoznawstwie.

Samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy posługuje
się Krajową Klasyfikacją
Zawodów i Specjalności
oraz Klasyfikacją
Zawodów Szkolnictwa
Zawodowego, omawia
strukturę charakterystyki
zawodowej i jej funkcje,
korzysta z teczek
informacji o zawodach.

samodzielnie i bezbłędnie
posługuje się Krajową
Klasyfikacją Zawodów i
Specjalności oraz
Klasyfikacją Zawodów
Szkolnictwa Zawodowego,
omawia strukturę
charakterystyki zawodowej
i jej funkcje, korzysta z
teczek informacji o
zawodach.

samodzielnie, popełniając
nieliczne błędy udziela
informacji zawodowej,
potrafi zaprojektować
program wspierający
edukację pro zawodową i
zawodową w systemie
oświaty.

samodzielnie i bezbłędnie
udziela informacji
zawodowej, potrafi
zaprojektować program
wspierający edukację pro
zawodową i zawodową w
systemie oświaty.

dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie
zawodoznawstwa, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się
zawodowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.
Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Bańka A., (1995). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Wydawnictwo PRINT-B, Poznań.
Janiga J., Pietrulewicz B., (2004). Podstawy zawodoznawstwa, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Lelińska K., Sołtysińska G.,( 1999). Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy, Wyd. CMPP-P MEN, Warszawa.
Lelińska K., Gruza M., Stahl J., (2004). Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Praktyczny przewodnik, Wyd. IPiSS,
Warszawa.

Nowacki T.W., (2001). Zawodoznawstwo, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
Literatura uzupełniająca:

Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G., (2005). Zawody Szkolnictwa Zawodowego vademecum informacyjne doradcy
zawodowego, Warszawa.

Paszkowska-Rogacz A., (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Wyd. KOWEZiU, Warszawa.

Rachalska W., (1997). Problemy orientacji zawodowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Inne materiały dydaktyczne:


Krajowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci, (dostęp: 29.08.2017)

E05. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

E5. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

Prof. J. Mączyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Psychologia pracy, psychologia doradztwa zawodowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Dyskusja, burza mózgu,
podsumowania teoretyczne.

praca

w

grupach,

odgrywanie

ról,symulacje,

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna
zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

K_W01, K_W03;
K_W25

P_W02

Posiada wiedzę dotyczącą związku z decyzjami zawodowymi, czynnikami
genetycznymi i osobowościowymi.

K_W04, K_W05
K_05

P_W03

Potrafi identyfikować warunki wewnętrznego procesu decyzyjnego.

K_W05, K_W07

K_W24
P_W04

Wie, że w procesie podejmowania decyzji wyboru zawodu jest się nie tylko decydentem,
ale i wykonawcą decyzji.

K_W05, K_W07
K_W25

Umiejętności:
P_U01

Wystarczająco dokładnie definiuje proces podejmowania decyzji zawodowych.

K_U01, K_U02

P_U02

Rozróżnia podstawowe przykłady patologii z funkcjonowaniem prawidłowego procesu
podejmowania decyzji.

K_U02, K_U09

P_U03

Posiada umiejętność opisu i analizy ogólnych modeli decyzyjnych w odniesieniu do
praktycznych decyzji podejmowanych w sytuacjach zawodowych.

K_U12

P_U04

Potrafi odnosić w praktyce i budować z klientem plany i cele decyzyjne.

K_U01 K_U12,
K_U14, K_U15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą
zawodową.

K_K01, K_K11
K_K15

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Teorie społecznego uczenia się a podejmowanie decyzji zawodowych.

P_U01 P_W01

2

Pojęcie decyzji. Czynniki genetyczne. Doświadczenie społeczne związane ze światem
zawodów. Umiejętność realizacji zadań.

P_U01 P_W01,
P_W02, P_U03

3

Cechy osobowości sterujące decyzjami zawodowymi

P_W01, P_W02

4

Składniki wewnętrznego procesu decyzyjnego związane z zadaniem decyzyjnym
(zawodowym).

P_W01, P_U04

5-6

Regulacyjna funkcja własnych cech osobowości w procesie wyboru zawodu. Obraz
samego siebie jako regulator zachowania w decyzjach zawodowych.

P_W01, P_W02,
P_U04, P_K01

7 -8

Ogólne modele decyzyjne a decyzje wyboru zawodu..Współzależność okoliczności
zewnętrznych i indywidualnych preferencji.

P_W01, P_W02.
P_U04

9

Ogólne warunki decyzji racjonalnych. Ukierunkowanie przez cel. Maksymalizacja
funkcji celu. Decydowanie a racjonalność.

P_K1 P_U1 P_W1,
P_U04

10 - 11

Mechanizm myślowego procesu decyzyjnego. System przewidywań. Skale wartości.
Kryterium decyzji.
Cechy zadań decyzyjnych, otwartość, trafność decyzji, optymalność, sensowność.

P_K1 P_U1 P_W1,
P_K01

12

Rozwiązywanie zadań decyzyjnych (ryzykownych). Użyteczność wyników i
prawdopodobieństwo ich otrzymania. Aktywny stosunek do zadania decyzyjnego.

P_K1 P_U1 P_W1,
P_K01

13

Cechy decyzji wyboru zawodu, szkoły, pracy w świetle teorii.

P_W01, P_W02

Pojęcie decyzji zawodowej. Kształtowanie się decyzji wyboru zawodu, szkoły i pracy
w czasie. Wczesne decyzje zawodowe. Etapy: przed decyzyjny, stricte decyzyjny, post
decyzyjny. Znaczenie informacji – w tym zawodowej w procesie podejmowania
decyzji. Podsumowanie, sprawdzian pisemny

P_U01 P_W01,
P_W02, P_U03,
P_K01

Intuicyjne i systematyczne metody podejmowania decyzji zawodowych.
Podsumowanie.

P_U01 P_W01,
P_W02, P_U03,
P_K01

14 - 15

15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której

kształcenia

weryfikowany
jest efekt
Wiedza:

P_W1

Test wiedzy, udział w dyskusji.

ćw

P_W2

Test wiedzy.

ćw

P_W3

Test wiedzy.

ćw

P_W4

Test wiedzy.

ćw
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji.

ćw

P_U02

Prezentacja.

ćw

P_U03

Prezentacja, udział w dyskusji.

ćw

P_U04

Prezentacja, udział w dyskusji.

ćw
Kompetencje:

P_K01

ćw

Prezentacja.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

posiada ograniczonja
wiedzę o funkcjonowaniu
człowieka w środowisku
pracy, zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

posiada uporządkowaną
wiedzę o funkcjonowaniu
człowieka w środowisku
pracy, zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

posiada dobrze
uporządkowaną wiedzę o
funkcjonowaniu człowieka
w środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.

posiada ograniczona
wiedzę dotyczącą związku
z decyzjami zawodowymi,
czynnikami genetycznymi
i osobowościowymi.

posiada wiedzę dotyczącą
związku z decyzjami
zawodowymi, czynnikami
genetycznymi i
osobowościowymi.

posiada bogatą wiedzę
dotyczącą związku z
decyzjami zawodowymi,
czynnikami genetycznymi
i osobowościowymi.

P_W03

nie potrafi
identyfikować
warunków
wewnętrznego procesu
decyzyjnego.

potrafi słabo identyfikować
warunki wewnętrznego
procesu decyzyjnego.

potrafi identyfikować
warunki wewnętrznego
procesu decyzyjnego.

potrafi trafnie
identyfikować warunki
wewnętrznego procesu
decyzyjnego.

P_W04

nie wie, że w procesie
podejmowania decyzji
wyboru zawodu jest się
nie tylko decydentem,
ale i wykonawcą
decyzji.

z trudnościami dowodzi, że
w procesie podejmowania
decyzji wyboru zawodu jest
się nie tylko decydentem,
ale i wykonawcą decyzji.

wie, że w procesie
podejmowania decyzji
wyboru zawodu jest się nie
tylko decydentem, ale i
wykonawcą decyzji.

uzasadnia, że w procesie
podejmowania decyzji
wyboru zawodu jest się nie
tylko decydentem, ale i
wykonawcą decyzji.

P_U01

nie rozróżnia
podstawowych
przykładów patologii
z funkcjonowaniem
prawidłowego procesu
podejmowania
decyzji.

rozróżnia niektóre
przykłady patologii z
funkcjonowaniem
prawidłowego procesu
podejmowania decyzji.

rozróżnia podstawowe
przykłady patologii z
funkcjonowaniem
prawidłowego procesu
podejmowania decyzji.

rozróżnia szereg
przykładów patologii z
funkcjonowaniem
prawidłowego procesu
podejmowania decyzji.

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

posiada niewielki
zasób wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.
nie posiada wiedzy
dotyczącej związku z
decyzjami
zawodowymi,
czynnikami
genetycznymi i
osobowościowymi.

P_U02

nie posiada
umiejętności opisu i
analizy ogólnych
modeli decyzyjnych w
odniesieniu do
praktycznych decyzji
podejmowanych w
sytuacjach
zawodowych.

posiada ograniczona
umiejętność opisu i analizy
ogólnych modeli
decyzyjnych w odniesieniu
do praktycznych decyzji
podejmowanych w
sytuacjach zawodowych.

posiada umiejętność opisu
i analizy ogólnych modeli
decyzyjnych w odniesieniu
do praktycznych decyzji
podejmowanych w
sytuacjach zawodowych.

posiada dobrą umiejętność
opisu i analizy ogólnych
modeli decyzyjnych w
odniesieniu do
praktycznych decyzji
podejmowanych w
sytuacjach zawodowych.

P_U03

nie potrafi odnosić w
praktyce i budować z
klientem planów i
celów decyzyjnych.

potrafi w niexznacznym
stopniu odnosić w praktyce
i budować z klientem
plany i cele decyzyjne.

potrafi odnosić w praktyce
i budować z klientem
plany i cele decyzyjne.

potrafi poprawnie odnosić
w praktyce i budować z
klientem plany i cele
decyzyjne.

P_K01

nie potrafi
samodzielnie
zdobywać wiedzy i
poszerzać
umiejętności
profesjonalnych oraz
podejmować
autonomiczne
działania zmierzające
do kierowania własną
karierą zawodową.

potrafi chociaż mało
samodzielnie zdobywać
wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne
oraz podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do kierowania
własną karierą zawodową.

potrafi w miarę
samodzielnie zdobywać
wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne
oraz podejmować
autonomiczne działania
zmierzające do kierowania
własną karierą zawodową.

potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i
poszerzać umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne
działania zmierzające do
kierowania własną karierą
zawodową.

Ocena udziału w dyskusji – punktacja 2-5; punkty równoważne ocenie
2
K_U01
K_W01,
K_U03,
K_U04

3

4

5

2 pkt. udział w dyskusji nie odnotowany na wszystkich spotkaniach
3 pkt. udział odnotowany w min 2 spotkaniach
4 pkt. udział sporadyczny – min 3 spotkania
5 pkt. udział odnotowany w więcej niż 4 spotkaniach
Prezentacja - punktacja 2-5; punkty równoważne ocenie

P_K01
P_U04
P_U03
P_U02

P_K01
P_U04
P_U03
P_U02

2

2

4

5

Kryteria oceny prezentacji
2 pkt. – prezentacja nie obejmuje tematyki (nie na temat)
3 pkt. - prezentacja na temat – obejmuje większość zakresu tematu, elementy wizualne widoczne w
prezentacji
4pkt. - prezentacja na temat – obejmuje większość zakresu tematu, elementy wizualne widoczne w
prezentacji, w prezentacji nie zastosowano didaskaliów
5 pkt. - prezentacja na temat – obejmuje większość zakresu tematu, elementy wizualne widoczne w
prezentacji, w prezentacji użyto didaskaliów
OCENA Z PRZEDMIOTU – średnia z wszystkich form
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Bańka A., (1995), „Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”. Wyd. PRINT-B, Poznań
Martindale J., (1999), „Teorie wyboru zawodu, uczenia się społecznego czynniki kształtujące podejmowanie decyzji”.
[W:] H. Skłodowski: Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania. Wyd. UŁ,
Łódź

Skłodowski H., (1999), „Podejmowanie decyzji o wyborze zawodu a edukacja zawodowa”[W:] H. Skłodowski:
Psychologiczne problemy doradztwa zawodowego. Wyd. UŁ, Łódź

Wojtasik B. (2001 ), (red.), „Podejmowanie decyzji zawodowej przez młodzież i osoby dorosłe w nowej
rzeczywistości społeczno-politycznej”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Eggert M., (2004), „Doskonała kariera”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań
Korcz I., Pietrulewicz B., (2003), „Kariera zawodowa”,Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, Zielona
Góra.

Osmańska J., (2006), „Ścieżki kariery zawodowej”, Magazyn Kariera, Modus, Kraków

wybrane opracowania prowadzącego
Inne materiały dydaktyczne:

E06. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych i wykluczonych

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

E6. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych i
wykluczonych
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

praktyczny
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
prof. J. Mączyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia:

Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, projekt, symulacje,
odgrywanie ról.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
Definiuje podstawy teoretyczne psychologii doradztwa zawodowego w kontekście
pracy z osobami bezrobotnymi lub wykluczonymi.

P_W02

Zna podstawowe zadania doradztwa.

P_W03

Zna różne modele doradztwa.

K_W02

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Umiejętności:
Prezentuje rodzaje usług dostępnych dla osób potrzebujących pomocy w
rozwiązywaniu problemów zawodowych i przez przegląd niektórych podejść
teoretycznych, na których opiera się działanie praktyczne.
Konstruuje strategie doradcze dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Korzysta z dostępnych źródeł informacji zawodowej, skutecznie jej poszukiwać i
tworzyć własne źródła.
Projektuje programy wsparcia dla osób bezrobotnych i wykluczonych i potrafił szukać
źródeł ich finansowania.

K_U02
K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi inspirować innych.

K_K01
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

1
2
3
4
5-6

7
8
9-10
11-12
13-14
15

Praca i jej brak w ujęciu psychologicznym - przedwczesne wycofanie człowieka z
aktywności zawodowej i jego skutki.
Bezrobocie – współczesne teorie i ich odzwierciedlenie w konstruowaniu strategii
doradczych, społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia i ich znaczenie dla teorii i
praktyk doradczych.
Wykluczenie społeczne – obszary zagrożenia, aktualny obraz, rodzaje wykluczenia,
profilaktyka, ratunkowe programy dobrych praktyk.
Praktyka doradcza w publicznych służbach zatrudnienia – potencjał i ograniczenia.
Doradztwo zawodowe dla tych osób poza publicznymi służbami zatrudnienia.
Informacja zawodowa dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
i wykluczonych – różnorodność modeli - specjalizacja, usytuowanie, zasady tworzenia
i obsługi, dostępność, transgraniczność informacji zawodowej.
Projektowy model doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych i wykluczonych
społecznie (zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym) w publicznych
służbach zatrudnienia i innych instytucjach rynku pracy.
Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie poza
publicznymi służbami zatrudnienia – przykłady dobrych praktyk, szanse i zagrożenia.
Doradztwo zawodowe dla osób wycofujących się aktywności zawodowej:
charakterystyka osób zgłaszających się po poradę psychologiczne uwarunkowania
potrzeby wsparcia doradczego.
Podstawowe problemy doradcy zawodowego w pracy z osobami bezrobotnymi i
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Kompetencje zawodowe i społeczne doradcy zawodowego pracującego z osobami
bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01,
P_W02,
P_U01,
P_U02,
K_K01

P_W01,
P_W02,
P_W03,
P_U01,
P_U02,
K_K01

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1

Test wiedzy, udział w dyskusji.

ćw

P_W2

Test wiedzy.

ćw

P_W4

Test wiedzy.

ćw
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji.

ćw

P_U02

Prezentacja.

ćw

P_U03

Prezentacja, udział w dyskusji.

ćw

P_U04

Prezentacja, udział w dyskusji.

ćw

P_K01

Prezentacja.

ćw

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02
P_W03

P_W04

P_U01

P_U02

P_U03

Ocena
niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:
nie wie, jak
definiować podstawy
teoretyczne
psychologii doradztwa
zawodowego w
kontekście pracy z
osobami bezrobotnymi
lub wykluczonymi.
nie zna podstawowych
zadań doradztwa.
nie zna żadnych
modeli doradztwa.
nie zna rodzajów
usług dostępnych dla
osób potrzebujących
pomocy w
rozwiązywaniu
problemów
zawodowych i przez
przegląd niektórych
podejść
teoretycznych, na
których opiera się
działanie praktyczne.
nie potrafi
skonstruować strategi
doradczych dla osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
nie korzysta z
dostępnych źródeł
informacji
zawodowej, ni
epotrafi ich
poszukiwać.
nie potrafi
zaprojektować

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

definiuje wybrane
podstawy teoretyczne
psychologii doradztwa
zawodowego w kontekście
pracy z osobami
bezrobotnymi lub
wykluczonymi.

definiuje podstawy
teoretyczne psychologii
doradztwa zawodowego w
kontekście pracy z
osobami bezrobotnymi lub
wykluczonymi.

poprawnie definiuje
podstawy teoretyczne
psychologii doradztwa
zawodowego w kontekście
pracy z osobami
bezrobotnymi lub
wykluczonymi.

słabo zna podstawowe
zadania doradztwa.
zna dwa różne modele
doradztwa.

zna podstawowe zadania
doradztwa.
zna kilka różnych modeli
doradztwa.

zna dobrze podstawowe
zadania doradztwa.
zna różne modele
doradztwa.

prezentuje niektóre
rodzaje usług dostępnych
dla osób potrzebujących
pomocy w rozwiązywaniu
problemów zawodowych i
przez przegląd niektórych
podejść teoretycznych, na
których opiera się
działanie praktyczne.

prezentuje szereg
rodzajów usług
dostępnych dla osób
potrzebujących pomocy w
rozwiązywaniu
problemów zawodowych i
przez przegląd niektórych
podejść teoretycznych, na
których opiera się
działanie praktyczne.

prezentuje bogate rodzaje
usług dostępnych dla osób
potrzebujących pomocy w
rozwiązywaniu
problemów zawodowych i
przez przegląd niektórych
podejść teoretycznych, na
których opiera się
działanie praktyczne.

konstruuje proste strategie
doradcze dla osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

konstruuje strategie
doradcze dla osób
bezrobotnych,
niepełnosprawnych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

konstruuje interesujące
strategie doradcze dla
osób bezrobotnych,
niepełnosprawnych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

korzysta z kilku
dostępnych źródeł
informacji zawodowej,
mało skutecznie je
poszukuje.

korzysta z dostępnych
źródeł informacji
zawodowej, skutecznie je
poszukuje i tworzy własne
źródła.

korzysta z różnych
dostępnych źródeł
informacji zawodowej,
skutecznie je poszukuje ić
tworzy własne źródła.

projektuje proste programy
wsparcia dla osób

projektuje programy
wsparcia dla osób

projektuje interesujące
programy wsparcia dla

programu wsparcia dla
osób bezrobotnych i
wykluczonych.
P_K01

nie potrafi inspirować
innych.

bezrobotnych i
wykluczonych i potrafił
szukać źródeł ich
finansowania.
potrafi mało skutecznie
inspirować innych.

bezrobotnych i
wykluczonych i potrafił
szukać źródeł ich
finansowania.
potrafi inspirować innych.

osób bezrobotnych i
wykluczonych i potrafił
szukać źródeł ich
finansowania.
potrafi skjutecznie
inspirować innych.

Test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Ocena udziału w dyskusji.
OCENA Z PRZEDMIOTU – średnia ocen – DOTYCZY WSZYSTKICH EFEKTÓW
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kwiatkowski E., (2006). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.

Bańka A., (1992 i nast.). Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej. Wydawnictwo Print – B. Poznań.

Bańka A., (1995 i nast.). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i
strategie pomocy bezrobotnym. Wydawnictwo Print – B. Poznań.

Marweg M., (1994). Analiza podstawowych form pracy doradców zawodowych w kontekście istniejących w urzędach
pracy warunków pracy. W: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 1994, Nr 3/1994.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Bańka A., Bezrobocie: (1992 i nast.). Wydawnictwo Print – B. Poznań.
Bańka A., Charkowska – Smolak T., (1994). Charakterystyki zawodów i ofert pracy. Poznań: Print – B.
Leszczyńska B., (red),(2013). Młodzież a rynek pracy. WUP Warszawa.
Skłodowski H., (1996 ). Doradztwo zawodowe dla ludzi starszych, w: M. Dzięgielewska (red.), Przygotowanie do
starości. Wyd. U.Ł., Łódź 1996.

E07. Grupowe doradztwo zawodowe

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu:

E7. Grupowe doradztwo zawodowe
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Prof. dr hab. Henryk Skłodowski

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZI
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Dyskusja, case study, symulacje, prezentacje. Ćwiczenie z wykorzystaniem:
warsztatu, prezentacji, dyskusji, odgrywanie ról, mikronauczanie.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma uporządkowaną wiedzę o teoretycznych przesłankach doradztwa zawodowego.

K_W02

P_W02

Rozumie i wyjaśnia znaczenie kariery na współczesnym rynku pracy w kontekście
filozofii lifelong learning, określa kierunki rozwoju współczesnego doradztwa i
poradnictwa zawodowego.

K_W02

P_W03

Zna procesy grupowe oraz możliwości wykorzystania ich w planowaniu grupowego
doradztwa zawodowego.

K_W02

P_W04

Zna metody pracy z grupą. Wymienia i charakteryzuje etapy pracy grupy.

K_W02

P_W05

Zna i rozumie konieczność stosowania różnych form pracy grupowej.

K_W02

P_W06

Zna zachowania obniżające efektywność pracy grupy.

K_W02

P_W07

Zna metody badań, diagnozowania i ewaluacji.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętność planowania i zorganizowania zajęć grupowych.

K_U02, K_U04

P_U02

Potrafi prawidłowo dobrać i stosować metody i formy pracy z grupą i techniki
ewaluacji.

K_U02, K_U04

P_U03

Potrafi poprowadzić grupowe poradnictwo kariery ukierunkowane na dzieci, młodzież,
dorosłych.

K_U02, K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest naturalnym liderem – chętnie angażuje się w zajęcia grupowe.

K_K07

P_K02

Jest gotów współdziałać i pełnić różne role w grupie.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Rodzaje wsparcie w zakresie projektowania ścieżki kariery dla dzieci, młodzieży.

P_W02, P_W05

2

Metody i formy doradztwa grupowego.

P_W04,P_W05,
P_U01, P_K02

3

Proces doradczy skierowany do uczniów na różnych etapach edukacyjnych.

P_W01, P_W06,
P_U02, P_K02

4

Badanie potrzeb doradczych dzieci i młodzieży.

P_W01, P_W07,
P_U02

5

Grupowe diagnozowanie preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów z
wykorzystaniem narzędzi kwestionariuszowych.

P_W07, P_K02

6

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez dzieci i młodzież.

P_W02, P_W04,
P_K02

7

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

P_U02, P_W03,
P_U01, P_K01

8

Projektowanie grupowego doradztwa dla dzieci i młodzieży.

P_W01, P_W04,
P_W05, P_U01,
P_K01

9

Grupowe doradztwo zawodowe z użyciem nowoczesnych technologii.

P_W04, P_U01,

10

Potrzeby w zakresie poradnictwa zawodowego osób dorosłych.

P_W02, P_W07

11

Grupowe poradnictwo kariery ukierunkowane na osoby dorosłe.

P_W04, P_W05,
P_K02

12

Projektowanie doradztwa grupowego dla dorosłych.

P_W04, P_U02,
P_K02

13

Metody ewaluacji procesu doradczego.

P_W07, P_U03

14

Grupowe doradztwo zawodowe skierowane do osób niepełnosprawnych.

P_W01, P_W05,
P_U01, P_K02

15

Grupowe poradnictwo zawodowe dla osób doświadczających różnych form bezrobocia.

P_W02,P_W04,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Kolokwium.

Ćw: 3, 4, 8, K 14

P_W02

Kolokwium.

Ćw. 1, 6,10, K14

P_W03

Projekt.

P_W04

Kolokwium.

Ćw: 2, 6, 8 11, 12

P_W05

Kolokwium.

Ćw. 1, 2, 8, 14

P_W06

Kolokwium.

Ćw. 3

P_W07

Kolokwium.

Ćw: 5, 13

Ćw.7

Umiejętności:
P_U01

Projekt, udział w dyskusji.

Ćw: 2, 7, 8, 9, 14

P_U02

Projekt, udział w dyskusji.

Ćw: 3, 4, 12,

P_U03

Projekt, udział w dyskusji.

Ćw: 13
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw: 7, 8, 15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw: 2, 3, 6, 11

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

posiada elementarną
wiedzę o
teoretycznych
przesłankach
doradztwa
zawodowego. Zna
jedną koncepcję.

posiada
uporządkowaną
wiedzęo teoretycznych
przesłankach
doradztwa
zawodowego.

posiada wyczerpującą
i uporządkowaną
wiedzę o
teoretycznych
przesłankach
doradztwa
zawodowego.

P_W02

nie rozumie i nie wyjaśnia
znaczenia kariery na
współczesnym rynku pracy w
kontekście filozofii lifelong
learning, nie orientuje się w
kierunkach rozwoju
współczesnego doradztwa i
poradnictwa zawodowego.

rozumie i wyjaśnia
ogólnie znaczenie
kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, słabo
orientuje się w
zakresie kierunków
rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

rozumie i szczegółowo
wyjaśnia znaczenie
kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, orientuje się
w kierunkach rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

rozumie i
wyczerpująco wyjaśnia
znaczenie kariery na
współczesnym rynku
pracy w kontekście
filozofii lifelong
learning, określa
kierunki rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

P_W03

nie zna zna procesów
grupowych ani możliwości
wykorzystania ich w

zna ogólnie procesy
grupowe oraz niektóre
możliwości

zna szczegółowo
procesy grupowe oraz
możliwości

zna wyczerpująco
procesy grupowe oraz
możliwości

Efekty
kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:
nie ma uporządkowanej wiedzy
o teoretycznych przesłankach
doradztwa zawodowego.

planowaniu grupowego
doradztwa zawodowego.

wykorzystania ich w
planowaniu
grupowego doradztwa
zawodowego.

wykorzystania ich w
planowaniu
grupowego doradztwa
zawodowego.

nie zna metod pracy z grupą
ani etapów pracy grupowej.

zna niektóre metody
pracy z grupą.
Wymienia i
charakteryzuje ogólnie
etapy pracy grupy.
.

zna większość metod
pracy z
grupą.Wymienia i
charakteryzuje etapy
pracy grupy.

Nie zna i nie rozumie
konieczności stosowania
różnych form pracy grupowej.

rozumie konieczność
stosowania różnych
form pracy grupowej.
Wymienia dwie formy
pracy grupowej.

rozumie konieczność
stosowania różnych
form pracy grupowej.
Zna kilka forma pracy
grupowej.

zna i rozumie
konieczność
stosowania różnych
form pracy grupowej.

P_W06

nie zna zachowań obniżających
efektywność pracy grupy.

orientuje się w
zachowaniach
obniżających
efektywność pracy
grupy (wymienia
dwa).

zna zachowania
obniżające
efektywność pracy
grupy (wymienia
więcej niż dwa.

zna różne zachowania
obniżające
efektywność pracy
grupy (wymienia
większość).

P_W07

nie zna metod badań,
diagnozowania i ewaluacji.

pobieżnie zna niektóre
metody badań,
diagnozowania i
ewaluacji.

zna kluczowe metody
badań, diagnozowania
i ewaluacji.

zna metody badań,
diagnozowania i
ewaluacji.

nie posiada umiejętności
planowania i zorganizowania
zajęć grupowych.

posiada ograniczoną
umiejętność
planowania i
zorganizowania zajęć
grupowych., ale nie
uwzględnia
wszystkich
zmiennych.

posiada umiejętność
planowania i
zorganizowania zajęć
grupowych. Nie
potrafi opracować
konspektu zajęć
grupowych.

posiada umiejętność
planowania i
zorganizowania zajęć
grupowych.

P_U02

nie potrafi prawidłowo dobrać i
stosować metod i form pracy z
grupą ani techniki ewaluacji.

potrafi prawidłowo
dobrać i stosować
jedną metodę i formę
pracy z grupą oraz
niektóre techniki
ewaluacji.

potrafi prawidłowo
dobrać i stosować
dwie metody i dwie
formy pracy z grupą
oraz techniki
ewaluacji.

potrafi prawidłowo
dobrać i stosować
metody i formy pracy z
grupą oraz techniki
ewaluacji.

P_U03

nie potrafi poprowadzić
grupowego poradnictwa
kariery ukierunkowanego na
dzieci, młodzież, dorosłych.

potrafi poprowadzić
grupowe poradnictwo
kariery ukierunkowane
na dzieci, młodzież,
dorosłych w
niektórych sytuacjach

potrafi poprowadzić
grupowe poradnictwo
kariery ukierunkowane
na dzieci, młodzież,
dorosłych w
większości sytuacji.

potrafi poprowadzić
grupowe poradnictwo
kariery ukierunkowane
na dzieci, młodzież,
dorosłych w każdej
sytuacji.

P_K01

nie jest naturalnym liderem,
niechętnie angażuje się w
zajęcia grupowe.

jest naturalnym liderem – chętnie angażuje się w zajęcia grupowe.

P_K02

nie potrafi współdziałać ani
pełnić różnych ról w grupie.

potrafi współdziałać i pełnić różne role w grupie.

P_W04

P_W05

P_U01

wykorzystania ich w
planowaniu grupowego
doradztwa
zawodowego.
zna różne metody
pracy z grupą.
Wymienia i wnikliwie
charakteryzuje etapy
pracy grupy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie z literatura przedmiotu

14

14

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Sumaryczne obciążenie pracą
godzin/ECTS

studenta

(25h = 1

ECTS)

SUMA

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Egan, G. (1986) Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój umiejętności interpersonalnych.
Studium Pomocy Psychologicznej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Warszawa.

Egan, G. (1986). Twarzą a w twarz, Poznań: Zysk i S-ka.

Kania I.(2010) Jak Towarzyszyć Uczniom w Rozwoju Społeczno-Zawodowym? Gry Szkoleniowe i Scenariusze Zajęć
do Pracy z Młodzieżą

Minta J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Paszkowska-Rogacz A. Tarkowska M. (2004) Metody pracy z grupą Warszawa

Paszkowska-Rogacz A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin. Paszkowska-Rogacz
A. (2003). Psychologiczne Podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji psychologicznych. Warszawa: Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Literatura
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Bańka A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań.
Bańka A. (2005). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Metody i strategie pomocy
bezrobotnym. Poznań.
Klimka M. (2016). Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku
pracy W: G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Instrumenty Polityki Społecznej, Warszawa: Difin

E08. Metodyka pracy w doradztwie zawodowym
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

E8. Metodyka pracy w doradztwie zawodowym

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

WydziałNauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10

Osoba koordynująca przedmiot:

Mgr M. Tarkowska

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):

Zaliczona psychologia pracy i psychologia doradztwa zawodowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczeniaaudytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia (z elementami warsztatu)

Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, symulacje, odgrywanie ról,case study.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada wiedzę dotycząca metod pracy stosowanych w psychologii doradztwa
zawodowego.

K_W05,
K_W07K_W25

P_W02

Zna narzędzia do badania predyspozycji zawodowych, zdolności i talentów.

K_W05, K_W07

K_W25
P_W03

Zna zasady pracy z grupą w psychologii doradztwa zawodowego..

K_W05, K_W07
K_W24

P_W04

Zna i rozumie zasady pracy indywidualnej z klientami w doradztwie zawodowym.

K_W05, K_W07
K_W24

Umiejętności:
P_U01

Wystarczająco dokładnie definiuje i opisuje pojęcia związane z metodami pracy w
doradztwie zawodowym.

K_U01, K_U02

P_U02

Posiada umiejętność doradczej pracy z grupą z uwzględnieniem etapów procesu
grupowego.

K_U02, K_U09

P_U03

Potrafi przeprowadzić rozmowę doradczą z klientem zgodnie z jej etapami.

P_U04

Potrafi interpretować wyniki testów stosowanych w psychologii doradztwa
zawodowego.

K_U12
K_U01 K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi budować relacje z klientami w kontakcie indywidualnym i grupowym. Unika
ocen, stawia adekwatne granice. Potrafi współdziałać w grupie w oparciu o zasady
współpracy.

K_K01, K_K11 –
K15

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Rodzaje metod pracy w psychologii doradztwa zawodowego.

P_U1 P_W1

2

Metodyka pracy z grupą.

P_U1 P_W1

3

Projektowanie ćwiczeń do pracy grupowej.

P_W1, P_U02

4

Budowanie kontraktu z grupą w doradztwie zawodowym.

P_W03, P_U02

5 -6

Etapy procesu grupowego. Rola prowadzącego – praca na forum, przykłady z praktyki.

P_W03, P_U02

7 -8

Etapy rozmowy doradczej. Budowanie kontraktu z klientem indywidualnym z
uwzględnieniem sposobów przełamywania oporu.

P_U03, P_W04

9

Analiza i interpretacja wyników testów stosowanych w doradztwie zawodowym.

P_K1 P_U04
P_W02

10

Ericksonowski model pracy na zasobach klientów, wykorzystanie skojarzeń, symboli,
metafor

P_K1 P_U02.
P_U03 P_W1

11

Towarzyszenie w zmianie – wybrane sposoby pracy indywidualnej i grupowej według
zasad coachingu koaktywnego

P_K1
P_U02,P_W1

12

Metody coachingu kreatywnego do budowania roli zawodowej klientów

P_W01, P_W02

Świadomość własnej roli zawodowej. Sposoby udzielania i pożytkowanie informacji
zwrotnej.

P_K01, P_U02,
P_U03, P_U04

Podsumowanie ocena – analiza case study.

P_W01-P_W04,
P_U01-P_U04,
P_K01

13-14

15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1-P_W4

Udział w dyskusji.

Ćw

P_W1-P_W4

Udział w dyskusji.

Ćw

P_W1-P_W4

Udział w dyskusji.

Ćw
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji.

Ćw

P_U02

Udział w dyskusji.

Ćw

P_U03

Udział w dyskusji.

Ćw

P_U04

Udział w dyskusji, interpretacja wyników testów-wnioski.

Ćw

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ćw

Praca na forum.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01,
P_W02
P_U01
P_U04

nie zna metod pracy i
podstawowych narzędzi
stosowanych w
doradztwie zawodowym.

zna metody pracy
stosowane w doradztwie
zawodowym.

zna metody pracy i
podstawowe narzędzia
stosowane w doradztwie
zawodowym.

zna metody pracy i
większość narzędzi
stosowanych w
doradztwie zawodowym,
potrafi interpretować
wyniki testów
stosowanych w
doradztwie zawodowym.

P_W03
P_U03

nie zna zasad pracy z
grupą w doradztwie
zawodowym.

zna zasady pracy z grupą
w doradztwie
zawodowym.

zna zasady pracy z grupą
w doradztwie
zawodowym i zna etapy
pracy doradczej.

zna zasady pracy z grupą
w doradztwie
zawodowym i potrafi ja
przeprowadzić zgodnie z
jej etapami.

P_K01
P_U03
P_W04
P_K01

nie zna i nie rozumie
zasad pracy
indywidualnej z
klientami w doradztwie
zawodowym.

zna zasady pracy
indywidualnej z
klientami doradców
zawodowych.

zna i rozumie zasady
pracy indywidualnej z
klientami doradców
zawodowych.

zna i rozumie zasady
pracy indywidualnej z
klientami doradców
zawodowych, potrafi
budować relacje klient
doradca.

Ocena udziału w dyskusji – punktacja 2-5; punkty równoważne ocenie
P_W1-P_W4
P_U01
P_U04

2

3

4

5

2 pkt. udział nie odnotowany na wszystkicjh spotkaniach
3 pkt. udział odnotowany w min 2 spotkaniach
4 pkt. udział sporadyczny – min 3 spotkania
5 pkt. udział odnotowany w więcej niż 4 spotkaniach
Ocena interpretacji wyników testów
– pozytywna 5; negatywna 0 - punkty równoważne ocenie
OCENA Z PRZEDMIOTU – średnia uzyskanych ocen
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia

Studia

stacjonarne

niestacjonarne

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

,

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Baraniak B, (2002). Metody badania pracy, WAIP, Warszawa

Blanchard S. (2007). Coaching – poznaj tajniki sukcesu. Gliwice, Helion.

Kargulowa A, (2006). O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, Warszawa

Paszkowska- Rogacz A, Tarkowska M, (2002). Metody pracy w poradnictwie grupowym

Skłodowski H, (1999). Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego, UL, Łódź

Tarkowska M, (2006). Rozmowa doradcza, wspólne poszukiwanie rozwiązań, MPiPS, Warszawa
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bennewicz M (2014). Coaching, kreatywność, zabawa, Helion, Gliwice

Tieger P, D, Tieger B, (1999). Rób to do czego jesteś stworzony, EMKA, Warszawa
Inne materiały dydaktyczne:


testy stosowane w doradztwie zawodowym.

E09. Projektowanie ścieżki kariery

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
E9. Projektowanie ścieżki kariery

Kod i nazwa przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie
praktyczny

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V /7-10
prof.dr hab. H. Skłodowski
brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Ćwiczenia konwersatoryjne: dyskusja, praca w grupach, casestudy, symulacje,
prezentacje, dyskusja, burza mózgu.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju psychologii
doradztwa zawodowego.

P_W02

Zna uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kariery w kontekście różnych koncepcji
osobowości zawodowej np. Johna Hollanda, Edgara Scheina, Donalda Supera, Eli
Ginzberga, rozwoju współczesnego doradztwa i poradnictwa zawodowego.

K_W01

K_W01, K_W07

P_W03

Orientuje się w zawodoznawstwie, klasyfikacjach zawodów, zna zawody.

P_W04

Klasyfikuje modele karier np.: Evans i Bartolome: Model kariery niezależnej, Model
kariery przenikającej, Model kariery konfliktowej, Model kariery kompensacyjnej,
Model kariery instrumentalnej, Model kariery integracyjnej.

K_W01, K_W07

P_W05

Analizuje uwarunkowania ścieżki kariery w relacjach czynników wewnętrznych i
zewnętrznych np. rodzina – praca – kariera.

K_W07

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą
zawodową.

K_U14

P_U02

Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować
zadania oraz wspólne cele działania; posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i
kompetencje społeczne oraz komunikacyjne.

K_U13

P_U03

Potrafi opracować ścieżkę kariery edukacyjno-zawodową z uwzględnieniem
czynników wewnętrznych i zewnętrznych radzącego się.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania oraz rozplanować pracę indywidualną i w grupie.

K_K09

P_K02

Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego; potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Elementy wsparcia w zakresie projektowania ścieżki kariery dla dzieci, młodzieży.

P_W01, P_W03,
P_W02, P_U03

2

Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa z uwzględnieniem ścieżek
karier

P_W03, P-U02

3

Proces doradczy skierowany do uczniów na różnych etapach edukacyjnych

P_W01, P_W03,
P_K02

4

Badanie i rozwijanie potrzeb doradczych dzieci i młodzieży. /Potrzeby subiektywne a
potrzeby obiektywne./

P_W01, P_W04

5

Diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów z wykorzystaniem narzędzi
kwestionariuszowych

6

Wykorzystanie rozmowy doradczej w opracowaniu ścieżek kariery.

P_W01, P_W04

7

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez dzieci i młodzież.

P_W01, P_W04,
P_K01

8

Potrzeby w zakresie poradnictwa zawodowego osób dorosłych.

P_W01, P_W04,
P_W02, P_U02

9

Indywidualne i grupowe poradnictwo kariery ukierunkowane na scenariusze karier.

P_W03, P-U02

10

Projektowanie systemów doradczych dla potrzeb służb zatrudnienia

P_W02, P_U03

11

Diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych

P_W01, P_W03,

12

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie doradczym
osób dorosłych

P_W01, P_W03,

13

Opracowanie ścieżek kariery dla zawodów wymagających specjalnych zasobów,
predyspozycji i in.

P_K01

P_W03, P-U02

14

Metody ewaluacji procesu doradczego

P_U02

15

Opracowanie ścieżek kariery dla osób doświadczających różnych form bezrobocia

P_W01, P_W03,

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Kolokwium pisemne.

Ćw 1-15

P_W02

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15

P_W03

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15

P_W04

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15

P_W05

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15

P_U02

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15

P_U03

Udział w dyskusji.

Ćw 1-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw 1-15

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Ćw 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie posiada wiedzy o
współczesnych kierunkach
rozwoju psychologii doradztwa
zawodowego.

posiada ogólną wiedzę
o współczesnych
kierunkach rozwoju
psychologii doradztwa
zawodowego.

posiada szczegółową
wiedzę o
współczesnych
kierunkach rozwoju
psychologii doradztwa
zawodowego.

posiada wyczerpującą
uporządkowaną
wiedzę o
współczesnych
kierunkach rozwoju
psychologii doradztwa
zawodowego.

nie posiada wiedzy o
uwarunkowaniach
wewnętrznych i zewnętrznych
kariery w kontekście różnych
koncepcji osobowości
zawodowej,np. Johna
Hollanda, Edgara Scheina,
Donalda Supera, Eli Ginzberga,
rozwoju współczesnego
doradztwa i poradnictwa
zawodowego.

posiada
fragmentaryczną
wiedzę o niektórych
uwarunkowaniach
wewnętrznych i
niektórych
zewnętrznych kariery
w kontekście
niektórych koncepcji
osobowości
zawodowej, np. Johna
Hollanda, Edgara
Scheina, Donalda
Supera, Eli Ginzberga,
rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

posiada wiedzę o
różnych
uwarunkowaniach
wewnętrznych i
zewnętrznych kariery
w kontekście
wybranych koncepcji
osobowości
zawodowej, np. Johna
Hollanda, Edgara
Scheina, Donalda
Supera, Eli Ginzberga,
rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

posiada wyczerpującą
wiedzę o
uwarunkowaniach
wewnętrznych i
zewnętrznych kariery
w kontekście różnych
koncepcji osobowości
zawodowej, np. Johna
Hollanda, Edgara
Scheina, Donalda
Supera, Eli Ginzberga,
rozwoju
współczesnego
doradztwa i
poradnictwa
zawodowego.

nie orientuje się w
zawodoznawstwie,
klasyfikacjach zawodów; nie
zna zawodów.

orientuje się w
zawodoznawstwie,
klasyfikacjach
zawodów, zna ogólnie
zawody.

orientuje się w
zawodoznawstwie,
klasyfikacjach
zawodów,
szczegółowo zna
zawody.

orientuje się w
zawodoznawstwie,
klasyfikacjach
zawodów,
wyczerpująco zna
zawody.

nie klasyfikuje modeli karier
np.: Evans i Bartolome (Model
kariery niezależnej, Model
kariery przenikającej, Model
kariery konfliktowej, Model
kariery kompensacyjnej, Model
kariery instrumentalnej, Model
kariery integracyjnej).

klasyfikuje w
określonym zakresie
modele karier np.:
Evans i Bartolome
(Model kariery
niezależnej, Model
kariery przenikającej,
Model kariery
konfliktowej, Model
kariery
kompensacyjnej,
Model kariery
instrumentalnej,
Model kariery
integracyjnej).

klasyfikuje modele
karier np.: Evans i
Bartolome: Model
kariery niezależnej,
Model kariery
przenikającej, Model
kariery konfliktowej,
Model kariery
kompensacyjnej,
Model kariery
instrumentalnej,
Model kariery
integracyjnej.

klasyfikuje i
wyczerpująco opisuje
modele karier np.:
Evans i Bartolome:
Model kariery
niezależnej, Model
kariery przenikającej,
Model kariery
konfliktowej, Model
kariery
kompensacyjnej,
Model kariery
instrumentalnej, Model
kariery integracyjnej.

nie analizuje uwarunkowań
ścieżki kariery w relacjach
czynników wewnętrznych i
zewnętrznych, np. rodzina –
praca – kariera.

analizuje ogólnie
uwarunkowania
ścieżki kariery w
relacjach czynników
wewnętrznych i
zewnętrznych, np.
rodzina – praca –
kariera.

analizuje
uwarunkowania
ścieżki kariery w
relacjach czynników
wewnętrznych i
zewnętrznych np.
rodzina – praca –
kariera.

wnikliwie analizuje
uwarunkowania
ścieżki kariery w
relacjach czynników
wewnętrznych i
zewnętrznych np.
rodzina – praca –
kariera.

nie potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzy ani
poszerzać umiejętności
profesjonalnych oraz
podejmować autonomicznych
działań zmierzających do
kierowania własną karierą
zawodową.

z pomocą
prowadzącego potrafi
zdobywać wiedzę i
poszerzać
umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować proste
działania zmierzające
do kierowania własną
karierą zawodową.

P_U02

nie potrafi pracować w zespole
praktyków i badaczy; nie umie
wyznaczać ani przyjmować
zadań oraz wspólne celów
działania; nie posiada
umiejętności organizacyjnych i
kompetencji społecznych oraz
komunikacyjnych.

potrafi pracować w
zespole praktyków i
badaczy; umie
wyznaczać oraz
przyjmować proste
zadania i wspólne cele
działania. Posiada
niewielkie
umiejętności
organizacyjne i
kompetencje
społeczne oraz
komunikacyjne.

P_K01

nie jest gotów odpowiednio
określić priorytetów służących
realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania ani
rozplanować pracy
indywidualnej i w grupie.

jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania oraz rozplanować pracę indywidualną i w
grupie.

P_W03

P_W04

P_W05

P_U01

potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i
poszerzać
umiejętności
profesjonalne oraz
podejmować
autonomiczne
działania zmierzające
do kierowania własną
karierą zawodową.

potrafi pracować w
zespole praktyków i
badaczy; umie
wyznaczać oraz
przyjmować zadania i
wspólne cele
działania. Posiada
umiejętności
organizacyjne i
kompetencje
społeczne oraz
komunikacyjne.

potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i
poszerzać umiejętności
profesjonalne oraz w
pełni świadomie
podejmować
autonomiczne
działania zmierzające
do kierowania własną
karierą zawodową.

potrafi pracować w
zespole praktyków i
badaczy; umie
wyznaczać oraz
przyjmować zadania i
wspólne cele działania;
posiada pogłębione
umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

P_K02

nie dokonuje samooceny
własnych kompetencji, wiedzy
i umiejętności, nie rozumie
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i dokształcania się
zawodowego; nie potrafi
inspirować ani organizować
procesu uczenia się innych
osób.

dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dokształcania się
zawodowego; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie z literaturą przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Projekt ścieżki kariery:
odrzutowych, aktuariusz.

Dźwiękowiec,

Pilot

wojskowych

samolotów

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Czerepaniak-Walczak(1999) Daleko od szansy (decyzje edukacyjne młodzieży wiejskiej), Szczecin
Czerwińska Jasiewicz M. (1991) Psychologiczne problemy wyboru zawodu, Warszawa
Czerwińska Jasiewicz M. (2005) Rozwój psychiczny młodzieży i jej koncepcje dotyczące własnego życia, Warszwa
Dubois M. (2011) Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z
Podkarpacia)Kraków

Guichard Jean (2001): Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza, [w:] Wojtasik Bożena (red.)
Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno – politycznej,
Wrocław.

Guichard Jean, HuteauMicheal (2005): Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków: Oficyna
Wydawnicza IMPULS.

IllerisKnud (2006): Trzy wymiary uczenia się, Wrocław: Wydawnictwo dostępu.

Nowacko T.W. (1999). Zawodoznawstwo, Radom, ITE.

Paszkowska-Rogacz A., (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Pocztowski A., (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Schultz D.P., Schultz S.E., (2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.

Kamińska-Radomska I.,(2003) Etykieta biznesu — czyli międzynarodowy język kurtuazji , Wydawnictwo Studio




Emka, Warszawa 2003.
Kossowska M., (2001)Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, Wydawnictwo Akade, Kraków 2001.
Kulczycka L.,(2007) Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2007.

Moduł F. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA
F01. Psychologia przywództwa

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
F1. Psychologia przywództwa

Kod i nazwa przedmiotu:
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

praktyczny
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Małgorzata Roślak - Olczyk

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w oparciu o metody audiowizualne; prezentacja materiałów; omawianie i
dyskutowanie zagadnień.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia psychologii; zna wybrane metody i
narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii społecznej.
Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku
zawodowym, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

K_W05

P_W02

K_W07

P_U01

P_K01

Umiejętności:
Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować
zadania i cele działania; posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i kompetencje
społeczno-komunikacyjne.
Kompetencje społeczne:
Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy zespołowej; potrafi
współdziałać i pełnić różne role w grupie.

K_U13

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Wykład:

Lp.

W1

W2-3

W4-5

W6

W7-8

W9

W10

W11-12

W13

W14

W15

Teoretyczne podstawy psychologii przywództwa: typy władzy Maxa Webera.
Relatywizacja stylów kierowania, zorientowanie na zadania i na ludzi w procesie
kierowania zespołem R. Blake’a, J.S. Motoun.
Przegląd stylów kierowania na podstawie teorii:
Lewina-Lipitta-White'a, R. Likerta i R.F. Balesa, Reddina, Hersey'a -Blancharda,G.S
Sergiego,J. Zieleniewskiego,J.Kurnala, Pietrasińskiego.
Wielopoziomowy model osobowości menadżera na bazie trzech komponentów:
 typu umysłowości (poziom kreatywności, inteligencja, wyobraźnia, koncentracja na
jakości),
 typu osobowości (poziom potrzeby osiągnięć, poczucie kontroli, podejmowanie
działań ryzykownych, asertywność, orientacja na zadanie vs. na ludzi, typ układu
nerwowego),
 typu charakteru (spontaniczność, nonkonformizm, empatia, koncentracja).
Umiejętności personalne oraz interpersonalne menadżera oraz proces ich nabywania na
podstawie koncepcji K.S. Cameron i D. Whetten.
Psychologiczny portret menadżera, autodiagnostyka wg Hersey’a i Blancharda
(Kwestionariusz Autodiagnostyka Menadżera) podstawy teoretyczne
- Diagnoza stylów podstawowych:
 styl kierujący,
 styl perswadujący,
 styl uczestniczący,
 styl zlecający (delegujący),
 i typów mieszanych: Inżynier, Kameleon, Organizator, Awangardzista, Ryzykant.
Lider czy menadżer? Rola i efekty pracy lidera oraz menadżera w kontekście orientacji
na strukturę organizacji, orientacji na teraźniejszość vs. przyszłość, ludzi vs. zadania.
Analiza SWAT.
Budowanie zespołu oraz rola lidera na poszczególnych etapach procesu dynamiki
grupy (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning) w kontekście procesów
psychicznych jednostek funkcjonujących w grupie.
Funkcja lidera w kształtowaniu synergii organizacyjnej. Kształtowanie zespołów
sieciowych. Przystosowywanie zespołu do wykonywania zadań na podstawie
koncepcji P. Druckera
Elastyczność we współpracy z grupą czyli umiejętność podejmowania decyzji o
podjęciu konkretnego stylu kierowania w oparciu o diagnozę poziomu zaangażowania
i kompetencji grupy ludzi:(wspieranie, delegowanie, instruowanie, coaching).
Coachingowy model przywództwa: misja, wizja, działanie jako metaumiejętności w
pracy lidera.
Wybrane techniki oraz narzędzia wspierające zarządzanie poprzez coaching np.:
model prowadzenia rozmowy AID,
model prowadzenia rozmowy OSCAR.
Rozwój potencjału zespołu przy pomocy koncepcji poziomów rozwoju Dilt’sa.
Etyczne aspekty przywództwa.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,

kształcenia

w ramach której
weryfikowany
jest efekt
Wiedza:

P_W01,
P_W02

Wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.

Ćw 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

posiada podstawowej wiedzy
dotyczącej prawidłowości w
więziach społecznych, nie zna
metod, narzędzi, nie potrafi
opisać zależności.

posiada podstawową
wiedzę dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna główne metody,
narzędzia, potrafi
opisać zależności.

posiada odpowiednią
wiedzę dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna metody, narzędzia,
potrafi opisać
zależności.

posiada obszerną
wiedzę dotyczącą
prawidłowości w
więziach społecznych,
zna i potrafi stosować
główne metody,
narzędzia, potrafi
precyzyjnie opisać
zależności.

posiada podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy.

posiada wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.

posiada
uporządkowaną i
obszerną wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy,
dobrze zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

potrafi sprawnie
pracować w zespole
praktyków; umie
wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
pogłębione umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

wykazuje podstawowe
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole.

wykazuje dobre
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole; potrafi
współdziałać i pełnić
różne role w grupie.

wykazuje duże
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole; potrafi
prawidłowo
współdziałać i pełnić
różne role w grupie.

nie posiada wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w
środowisku pracy.

P_U01

nie potrafi pracować w zespole
praktyków; nie umie wyznaczać
oraz przyjmować zadań.

P_K01

nie wykazuje zdolności
przywódczych,
przedsiębiorczości ani
umiejętność pracy w zespole; nie
potrafi współdziałać i pełnić
różnych ról grupowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kożusznik B. (red.), 1994, Psychologia w pracy menadżera, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 1994

Levinson H., Psychologia przywództwa, Onepress, 2007

Tracy B., Przywództwo, Wyd. MT Biznes, 2015
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Cook M.J., Jak być dobrym szefem, Wyd. RM, Warszawa, 2001
Enkelmann N.B., Charyzma, Studio EMKA, Warszawa, 2000
Reddin B., Testy dla menadżerów stawiających na efektywność, Ofic. Wyd. almapress, Warszawa, 2005

F02. Biopsychiczne i osobowościowe uwarunkowania wyboru zawodu

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

F2. Biopsychiczne i osobowościowe uwarunkowania
wyboru zawodu
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne:

praktyczny
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Małgorzata Roślak - Olczyk
Psychologia doradztwa zawodowego, Psychologia pracy

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Mini wykład w oparciu o metody audiowizualne; prezentacja materiałów;
omawianie i dyskutowanie zagadnień.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01

P_W02

P_U01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym,
psychicznym oraz społecznym; zna wybrane metody i narzędzia pomiaru i opisu w ramach
psychologii rozwojowej.
Ma wiedzę o wykorzystaniu psychologii w różnych instytucjach; zna w sposób pogłębiony
wybrane metody pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy, zarządzania i
organizacji.
Umiejętności:
Potrafi pracować z jednostką, rodziną i grupą oraz umie podejmować działania na rzecz

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W06

K_W24

K_U11

społeczności.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

1

2-3

4-5

Środowisko życia, środowisko wychowawcze.
Znajomość właściwości biologicznych, fizycznych predyspozycji zawodowych:
- stan zdrowia,
- zdolności fizyczne,
- koordynacja wzrokowo-ruchowa,
- zdolności adaptacyjne, adaptabilność.
Poznanie własności psychicznych - rozwój i kształtowanie osobowości:
- zdolności temperamentalne (siła, równowaga, ruchliwość),
- samowiedza, samoocena (poczucie własnej wartości), samokontrola, samokorekta,
- umiejscowienie poczucia kontroli,
- wartości, cele życiowe,
- zainteresowania (kierownicze, społeczne, metodyczne, innowacyjne, przedmiotowe) ,
- uzdolnienia, umiejętności, (zdolności ogólne, specjalne),
- tożsamość,
- światopogląd,
- motywacja, aktywacja.

Odniesienie do
przedmiotowy
ch efektów
kształcenia
P_W01,
P_W02,
P_U01
P_W01,
P_W02

P_W01,
P_W02,
P_U01, P_K01

Wybrane koncepcje (J.L. Hollanda, F. Parsonsa, A. Roe).

P_W01,
P_W02

7-8

Preferowane typy aktywności zawodowej:
- słowna,
- artystyczna,
- fizyczna,
- zdobywanie wiedzy,
- organizacyjna,
- samodzielna,
- społeczna.

P_W01,
P_W02

9-10

Grupy zawodów (teoria B.A. Klimowa):
- cechy zawodów,
- człowiek – przyroda,
- człowieka – technika,
- człowiek – człowiek,
- człowiek - systemy znaków,
- człowiek - działalność artystyczna.

P_W01,
P_W02

11-12

Analiza procesu decyzyjnego wyboru zawodu:
- poznanie predyspozycji zawodowych,
- zebranie informacji,
- analiza możliwości działania,
- rozważenie faktów,
- analiza SWOT (mocne strony - Strengths, słabe strony - Weaknesses, możliwości Opportunities, zagrożenia - Treats),
- podjęcie decyzji,
- rozpoczęcie działania,
- obserwacja wybranego rodzaju pracy,
- wolontariat lub pierwsza praca - zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

13-14

Możliwości zdobycia zawodu :
- rynek pracy,

6

P_W01,
P_W02,P_U01,
P_K01

P_W01,

- metody rekrutacji,
- autoprezentacja,
- techniki ingracjacyjne,
- polityka płci.

P_W02,
P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W1,
P_W2

Praca pisemna, prezentacja, wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

Umiejętności:
P_U01

Praca pisemna, prezentacja, wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca pisemna, prezentacja, wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie posiada podstawowej
wiedzy na temat rozwoju
człowieka w cyklu życia w
aspekcie biologicznym,
psychicznym oraz społecznym;
nie zna metod i narzędzi
pomiaru.

posiada podstawową
wiedzę na temat
rozwoju człowieka w
cyklu życia w aspekcie
biologicznym,
psychicznym oraz
społecznym; zna
wybrane metody i
narzędzia pomiaru.

posiada odpowiednią
wiedzę na temat
rozwoju człowieka w
cyklu życia w aspekcie
biologicznym,
psychicznym oraz
społecznym; zna
dobrze wybrane
metody i narzędzia
pomiaru.

posiada pogłębioną
wiedzę na temat
rozwoju człowieka w
cyklu życia w aspekcie
biologicznym,
psychicznym oraz
społecznym; zna w
sposób pogłębiony
wybrane metody i
narzędzia pomiaru.

nie posiada wiedzy o
zastosowaniu psychologii w
instytucjach, organizacjach i
przedsiębiorstwach; nie zna
wybranych metod i narzędzi
pomiaru oraz opisu
odpowiednich dla psychologii
pracy, zarządzania i
organizacji.

ma podstawową
wiedzę o zastosowaniu
psychologii w
instytucjach,
organizacjach i
przedsiębiorstwach;
zna wybrane metody i
narzędzia pomiaru
oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii pracy,
zarządzania i
organizacji.

posiada odpowiednią
wiedzę o zastosowaniu
psychologii w
instytucjach,
organizacjach i
przedsiębiorstwach;
zna dobrze wybrane
metody i narzędzia
pomiaru oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii pracy,
zarządzania i
organizacji.

posiada pogłębioną
wiedzę o zastosowaniu
psychologii w
instytucjach,
organizacjach i
przedsiębiorstwach;
zna bardzo dobrze
wybrane metody i
narzędzia pomiaru
oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii pracy,
zarządzania i
organizacji.

nie potrafi pracować z
jednostką, rodziną i grupą oraz
nie umie podejmować działań
na rzecz społeczności.

potrafi pracować z
jednostką, rodziną i
grupą oraz umie
podejmować działania
na rzecz społeczności.

potrafi prawidłowo
pracować z jednostką,
rodziną i grupą oraz
umie podejmować
działania na rzecz
społeczności.

potrafi bardzo
sprawnie pracować z
jednostką, rodziną i
grupą oraz bez
problemu podejmuje
działania na rzecz
społeczności.

P_K01

nie potrafi dokonać samooceny
własnych kompetencji, wiedzy
i umiejętności, ma problem ze
zrozumieniem potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego;
nie potrafi zorganizować
procesu uczenia się innych
osób.

potrafi dokonać
podstawowej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; w
podstawowym
zakresie potrafi
zorganizować proces
uczenia się innych
osób.

dokonuje poprawnej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych
osób.

dokonuje sprawnej i
adekwatnej samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
skutecznie inspirować
i organizować proces
uczenia się innych
osób.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Białas L., Orientacja zawodowa w gimnazjum. Materiały pomocnicze. KOWEZiU, Warszawa 2007.

Krawczyk L., Kulpa A., Maicka M., Orientacja zawodowa, Warszawa 2009.

Łączyk Małgorzata, Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży, Wyd. Uniw. Śląskiego,
Katowice 2008.

Paszowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej KOWEZiU, Warszawa 2002.

Podolska-Filipowicz E., Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego, Bydgoszcz 1990.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Barret J., Testy niezbędne przy wyborze zawodu i kierunku studiów, AMBER 2002.
Bielak B., Jaki zawód wybrać, WSiP 2008.
Bielak B., Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu, WSiP 2009.
Ertelt B.J., Nowe trendy w poradnictwie zawodowym [w:] Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego nr
22 Krajowy Urząd Pracy Warszawa 2002, s. 46.
Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2005.
Kukla D. (red.), Komunikacja w doradztwie zawodowym, Wydawnictwo ITE-PIB, Radom 2008.



Tyszkowa M., Zdolności, osobowość i działalność uczniów, Warszawa 1990.

F03. Społeczne aspekty zarządzania

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
F3. Społeczne aspekty zarządzania

Kod i nazwa przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Prof. J. Mączyński

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Dyskusja, burza mózgu, praca w grupach, prezentacja, projekt, symulacje,
odgrywanie ról.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna rolę interesariuszy i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w tworzeniu
przez przedsiębiorstwa strategii na przyszłość.

K_W05, K_W07,
K_W25

P_W02

Zna podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu/przedsiębiorstwa.

K_W05, K_W07,
K_W25

P_W03

Zna typy i wymiary kultury organizacyjnej.

K_W05, K_W07,
K_W24

Umiejętności:

P_U01

Rozróżnia podstawowe przykłady patologii w funkcjonowaniu firm i potrafi im
przeciwdziałać.

P_U02

Potrafi opisać kulturę organizacyjną na podstawie dostępnych artefaktów.

P_U03

Identyfikuje typy kultur organizacyjnych, zna ich wymiary i ich znaczenie dla
skutecznego kierowania ludźmi.

K_U02, K_U09
K_U12
K_U01, K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Posiada podstawowe kompetencje społeczne: komunikacyjne,
emocjonalne i wykorzystuje je dla przeciwdziałania patologiom.

negocjacyjne,

K_K01, K_K11 –
K_K15

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1

Rodzaje i rola interesariuszy jako otoczenia przedsiębiorstwa w tworzeniu przez nie
strategii na przyszłość.

P_U01, P_W01

2

Pojęcie i rola koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa/biznesu.

P_U01, P_W01

3

Wybrane elementy
przedsiębiorstw.

4

Strukturalne aspekty kapitału społecznego i ich znaczenie.

(składniki)

kapitału

społecznego

w

kształtowaniu

się

P_W01
P_W01

5-6

Kultura organizacyjna – istota, rola.

P_W01, P_W02

7-8

Typy i wymiary kultury organizacyjnej.

P_W01, P_W02

9

Społeczne patologie w funkcjonowaniu firm: mobbing.

P_K01, P_U01,
P_W01

10

Społeczne patologie w funkcjonowaniu firm: dyskryminacja.

P_K01, P_U1,
P_W01

11

Społeczne patologie w funkcjonowaniu firm: molestowanie seksualne.

P_K01, P_U1,
P_W01

12

Związek kultury
przedsiębiorstwa.

13 - 14
15

organizacyjnej

(typu)

z

patologiami

w

funkcjonowaniu

Emocje w zarządzaniu personelem – rola IE.

P_W01, P_W02
K_U01, K_K01
P_W01 - P_W03,
P_U01 - P_U03,
P_K01

Podsumowanie ocena.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1

Test wiedzy, udział w dyskusji.

Ćw 1

P_W2

Test wiedzy.

Ćw 1

P_W3

Test wiedzy.

Ćw 5, 6, 7, 8
Umiejętności:

P_U01

Ocena aktywności, udział w dyskusji.

P_U02

Prezentacja.

P_U03

Ocena aktywności, udział w dyskusji.

Ćw 9, 10, 11
Ćw 5, 7, 8,
Ćw 5, 6, 7, 8,

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ocena aktywności na zajęciach, udział w dyskusji.

Ćw 13, 14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie zna roli interesariuszy i
przedsiębiorstwa
zorientowanego społecznie na
tworzenie strategii na
przyszłość. Egzamin testowy,
uzyskane punkty 0-11.

zna rolę interesariuszy
w tworzeniu przez
przedsiębiorstwo
strategii na przyszłość.
Egzamin testowy,
uzyskane punkty 1214.

zna rolę
przedsiębiorstw
zorientowanych
społecznie w
tworzeniu przez nie
strategii na
przyszłość.Egzamin
testowy, uzyskane
punkty 15-17.

zna rolę
przedsiębiorstw
zorientowanych
społecznie oraz jego
interesariuszy w
tworzeniu strategii na
przyszłość. Egzamin
testowy, uzyskane
punkty 18-20.

nie zna podstawowych założeń
społecznej odpowiedzialności
biznesu. Egzamin testowy,
uzyskane punkty 0-11.

zna podstawowe
założenia społecznej
odpowiedzialności
biznesu w stopniu
zadawalającym.
Egzamin testowy,
uzyskane punkty 1214.

zna szczególowe
założenia społecznej
odpowiedzialności
biznesu. Egzamin
testowy, uzyskane
punkty 15-17.

zna podstawowe
założenia społecznej
odpowiedzialności
biznesu i zna zasady
budowy koncepcji
s.o.b. Egzamin
testowy, uzyskane
punkty 18-20.

nie zna typologii i niektórych
wymiarów kultury
organizacyjnej. Egzamin
testowy, uzyskane punkty 0-11.

zna podstawowe typy
kultury
organizacyjnej.
Egzamin testowy,
uzyskane punkty 1214.

zna podstawowe
wymiary kultury
organizacyjnej.
Egzamin testowy,
uzyskane punkty 1517.

Zna typologie i
wymiary kultury
organizacyjnej w
różnych ujęciach (max
3). Egzamin testowy,
uzyskane punkty 1820.

Ocena aktywności i udziału w dyskusji – punktacja 2-5; punkty równoważne ocenie
2
P_W01,
P_U01,
P_U03,P_K0
1

3

4

5

2 pkt. udział nie odnotowany na wszystkich spotkaniach,
3 pkt. udział odnotowany w min 2 spotkaniach,
4 pkt. udział sporadyczny – min 3 spotkania,
5 pkt. udział odnotowany w więcej niż 4 spotkaniach.
Prezentacja - punktacja 2-5; punkty równoważne ocenie
2

P_U02

3

4

5

2 pkt. – prezentacja nie obejmuje tematyki (nie na temat),
3 pkt. - prezentacja na temat – obejmuje większość zakresu tematu, elementy wizualne widoczne w
prezentacji,
4pkt. - prezentacja na temat – obejmuje większość zakresu tematu, elementy wizualne widoczne w
prezentacji, w prezentacji nie zastosowano didaskaliów,
5 pkt. - prezentacja na temat – obejmuje większość zakresu tematu, elementy wizualne widoczne w
prezentacji, w prezentacji użyto didaskaliów.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
45

Studia
niestacjonarne
20

laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.
Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Sumaryczne obciążenie pracą
godzin/ECTS

studenta

(25h = 1

ECTS)

SUMA

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Sankowska A., Santorek K., (red) (2014), Społeczne aspekty zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa.

Pujer K., red (2016),Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. EXANTE
Wrocław.

Adamus-Matuszyńska A., (2005),Firma społecznie odpowiedzialna szansą naprzetrwanie w turbulentnych czasach.,
[w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Gustafson J., (2007), Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? [w:] Zarządzanie firmą część 1, WNPWN
Warszawa.
Hofstade G.,(2000),Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
Krawiec M., (2015), Pomiędzy kulturą organizacyjną a osobowością sprawcy. Kulturowe i osobowościowe podłoże
mobbingu. [w:] Ignatowski G., Sułkowski Ł., Dobrowolski Z., (red), Oblicza patologii zawodowych i społecznych.
Difin, Warszawa.

F04. Psychologia motywowania personelu

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu:
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

F4. Psychologia motywowania personelu
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

praktyczny
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Małgorzata Roślak - Olczyk

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
ćwiczeniaw oparciu o metody audiowizualne; prezentacja materiałów;
omawianie i dyskutowanie zagadnień.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin psychologii,
terminologii, teorii i metodologii – zorientowaną na zastosowania praktyczne w
wybranej sferze działalności psychologicznej.
Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku
pracowniczym, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

K_W04

P_W02

P_U01

Umiejętności:
Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować
zadania; posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i kompetencje społeczno-

K_W07

K_U13

komunikacyjne.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania; umie
rozplanować pracę indywidualną i grupową.

K_K09

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćw 1-2

Ćw 3

Ćw 4-5

Ćw 6-7

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:
Trzy modele motywacji J. Stonera i Ch. Wankla:
- Model tradycyjny, Taylorowski,
- Model stosunków współdziałania Eltona Mayo,
- Model zasobów ludzkich.
Współczesne poglądy na motywację: teorie treści:
- Teoria Abrahama Maslowa - pięć typów potrzeb uszeregowanych hierarchicznie (w
kolejności od potrzeb podstawowych do złożonych),
- Teoria Claytona Alderfera (trzystopniowa hierarchia potrzeb ERG - existance relatedness – growth (egzystencji, przynależności, rozwoju) o ciągłym i dynamicznym
charakterze.
Współczesne poglądy na motywację: teorie treści c.d.:
- Teoria potrzeby osiągnięć Atkinsona,
- Teoria zachowań przedsiębiorczych McClellanda – trzech grup potrzeb: potrzeby
osiągnięć, potrzeby przynależności, potrzeby władzy,
- Teoria pracy D. Mc Gregora (X i Y),
- Dwuczynnikowa Teoria Herzberga – motywatory i czynniki higieny.
Współczesne poglądy na motywację: teorie procesu:
- Teorie oczekiwań wartości Victora Vrooma,
- Teoria oczekiwań (rozszerzony model Vrooma) L. Portera i E. Lawlera,
- Teorie sprawiedliwości J. Stacy Adamsa.

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

P_W01, P_W02

Współczesne poglądy na motywację: teorie wzmocnień:
- Teoria wzmocnienia pozytywnego (teoria modyfikacji zachowań) B. F. Skinnera.

P_W01, P_W02

Ćw 9-10

Współczesne poglądy na motywację: nowe podejście do motywowania:
- Teoria ustalania celów C. Earley i C. Shalley, Petera Druckera, teoria Lothama i
Locka,
- Podejście japońskie, model brazylijski, model izraelski,
- System zmiennych płac,
- Metoda zarządzania pełnej satysfakcji,

P_W01, P_W02

Ćw 11-12

Czynniki wpływające na zachowania ludzi (pracowników) w organizacji wg czterech
koncepcji: postaw, osobowości, postrzegania, uczenia się.

P_W01, P_W02

Ćw 13

Sposoby zachowania się ludzi (pracowników) w organizacji czynnikiem
kulturotwórczym, kształtowanie systemu wartości, norm społecznych, wzorce
zachowań i satysfakcja z pracy, realizacji wykonywanych zadań.

P_W01, P_W02

Ćw 14

Wybrane aspekty motywowania przez
perswazyjnego:
- Rola cech osobowości motywowanego,
- System reprezentacji sensorycznej,
- NLP – komunikacja neurolingwistyczna.

P_W01, P_W02

Ćw 15

Inne techniki i narzędzia motywowania – techniki wpływu społecznego.

Ćw 8

komunikację

–

język

komunikatu

P_W01, P_W02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji
Wiedza:

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

P_W01
P_W02

Wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.

Ćw 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

posiada podstawową
wiedzę na temat
subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią.

ma uporządkowaną
wiedzę na temat
subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią –
zorientowaną na
praktykę.

ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę na
temat subdyscyplin
i specjalizacji
psychologii, wraz z
terminologią, teorią i
metodologią –
zorientowaną na
praktykę w wybranej
sferze działalności
psychologicznej.

posiada podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy.

posiada wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.

posiada
uporządkowaną i
obszerną wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy,
dobrze zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

nie potrafi pracować w zespole
praktyków; nie umie wyznaczać
oraz przyjmować zadań.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

potrafi pracować w
zespole praktyków;
umie wyznaczać oraz
przyjmować zadania
oraz wspólne cele
działania; posiada
pogłębione umiejętności
organizacyjne i
kompetencje społeczne
oraz komunikacyjne.

nie potrafi określać priorytetów
służących realizacji zadania;
nie umie rozplanować pracy
indywidualnej i grupowej.

potrafi określić
priorytety służące
realizacji zadania;
umie rozplanować
pracę indywidualną i
w grupie.

potrafi odpowiednio
określić priorytety
służące realizacji
zadania; umie dobrze
rozplanować pracę
indywidualną i
grupową.

potrafi odpowiednio
określić priorytety
służące realizacji
określonego zadania;
umie bardzo dobrze
rozplanować pracę
indywidualną i w
grupie.

nie posiada wiedzy na temat
subdyscyplin i specjalizacji
psychologii, nie zna
podstawowych terminów, teorii
i metodologii.

nie posiada wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w
środowisku pracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
projekt,, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Benedykt A., (2003), Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
Franken R.E., (2006), Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk.
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka.,
Biblioteczka Pracownicza, Poradnik 109, Warszawa.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., (2007), Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mroziewski M., (2005), Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje., Wyd. Difin, Warszawa.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bukowska J., (2009), Jak (de)motywować profesjo)nalistów. Inspire Transforming Leaders. Warszawa.

McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patric, (2001),Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Penc J., (1996), Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków.

Pietroń – Pyszczek A., (2007),Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo MARINA,
Wrocław.

Robbins S.P., (1998),Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.

F05. Techniki i narzędzia wywierania wpływu

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
F5 Techniki i narzędzia wywierania wpływu

Kod i nazwa przedmiotu:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym,
powiązany z praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V/7-10
Prof. J.Mączyński

Wymagania wstępne :
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne
Mini wykład, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, demonstracja przypadku.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna reguły wpływu społecznego jako podstawę do technik wywierania wpływu i języka
komunikatu perswazyjnego.

P_W02

Zna podstawowe techniki wpływu społecznego.

K_W03
K_W03, K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi używać podstawowych technik wywierania wpływu.

K_W25, K_W27,
K_U01, K_U19

P_U02

Potrafi stosować pre-swazje dla zmiany zachowań i postaw.

K_W25, K_W27,
K_U01,K_U19

Kompetencje społeczne:
P_K01

Identyfikuje podejmowane próby psychomanipulacji i innych technik i narzędzi wpływu
społecznego.

K_K01, K_K07,
K_K08

P_K02

Potrafi przeciwdziałać manipulacjom.

K_K01, K_K07,
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.
Ćw 1-2

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wpływ społeczny i perswazja – zmiana zachowań i zmiana postaw.

P_W01,P_W02

Ćw 3 - Ćw4

Kategorie i rodzaje reakcji na wpływ społeczny.

P_W01,P_W02

Ćw5

Wzmocnienie wpływu społecznego – preswazja.

P_W01,P_W02
P_U01

Ćw6

Sekwencyjne techniki wywierania wpływu.

P_W01, P_W02

Wpływ społeczny a emocje – postawy i zachowania.

P_W01, P_W02

Ćw7 - Ćw8
Ćw9
Ćw10 - Ćw11
Ćw12
Ćw13 - Ćw14
Ćw15

Zmiana postaw i zachowań a NLP.

P_W01

Psychomanipulacje – identyfikacja i przeciwdziałanie.

P_U01, P_K01

Wywieranie wpływu przez grupy.

P_W01, P_W02,
K_K02

Wywieranie wpływu na grupy.

P_W01, P_W02,
K_K01

Podsumowanie, zaliczenie konwersatorium.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W01

Test wiedzy.

K1, K2, K6, K10,
K11, K12, K13,
K14

P_W02

Test wiedzy.

K1, K2, K6, K10,
K11, K12, K13,
K14
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

K6, K7, K8, K9

P_U02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

K6, K7, K8, K9

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

K9, K10, K11

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

K9, K10, K11

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA - Egzamin testowy zakres punktacji – 0-20
Efekty
kształcenia

0-11

12-14

15-17

18-20

P_W01
P_W02

Nie zna podstawowych reguł
wywierania wpływu oraz
sekwencyjnych technik
wpływu społecznego.

Zna reguły
wywierania wpływu
oraz podstawowe
techniki sekwencyjne.

Zna psychologiczne
reguły wywierania
wpływu, zna ich
psychologiczne
podłoże.

Ponadto zna techniki
wywierania wpływu
ponad standardowe
sekwencyjne.yu

Ocena z obserwacji wykonania zadania praktycznego
W_01 W_02

2

3

4

5

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego – 2 - 5 punktów, punkty = ocena
5Pkt. - Identyfikuje techniki i narzędzia wpływu społecznego, używa technik NLP identyfikuje próby
psychomanipulacji i stosuje sposoby przeciwdziałania im, stosuje środki wpływu na grupy,
4 pkt. - Identyfikuje techniki i narzędzia wpływu społecznego, używa technik NLP identyfikuje próby
psychomanipulacji i stosuje sposoby przeciwdziałania im
3 pkt. - Identyfikuje techniki i narzędzia wpływu społecznego
2 pkt. – nie identyfikuje technik i narzędzi wpływu społecznego
Ocena z przedmiotu – średnia z testu i z wykonania zadania praktycznego
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Caldini R.(2006 i nast.).Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka przekł. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk.

Cialdini R. (2017). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. GWP Sopot.

Doliński D., (2005). Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa.

STEPHAN W.C (2007). Wywieranie wpływu przez grupy,GWP Gdańsk.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Niemczyk A.,(2012). Trener skuteczny, Difin SA., Warszawa
GoldstainN.,J.,Martin S.,J.,Cialdini R.,B.,(2008). Tak! 50 sekretów nauki perswazji. Laurum, Warszawa
Witkowski T., (2004). Psychomanipulacje, Biblioteka Moderatora

F06. Kwalifikacje pracownicze
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

F6. Kwalifikacje pracownicze

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Dariusz Tarczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Mini wykład w oparciu o metody audiowizualne; prezentacja materiałów;
omawianie i dyskutowanie zagadnień.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Lp.

P_W01
P_W02

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku
zawodowym, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi.
Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach, organizacjach i
przedsiębiorstwach; zna w sposób pogłębiony wybrane metody pomiaru oraz opisu
właściwe dla psychologii pracy, zarządzania i organizacji.
Umiejętności:

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W07
K_W24

P_U01

P_K01

P_K02
P_K03

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii oraz powiązanych dyscyplin w
celu analizy zjawisk i procesów psychologicznych, a także dokonywać diagnozy i
projektować działania praktyczne.
Kompetencje społeczne:
Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
rozwoju osobistego i dokształcania zawodowego; potrafi organizować proces uczenia
się innych.
Jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do komunikacji i współpracy z
otoczeniem – w tym z nie specjalistami oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
realizujących działania psychologiczne.
Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy zespołowej; potrafi
współdziałać i pełnić różne role w grupie.

K_U02

K_K01

K_K07
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

1-2

3

4

5

Ćwiczenia:
Różnorodność interpretacji i rozumienia pojęcia kwalifikacje pracowniczych w
literaturze światowej – następstwa mało precyzyjnych definicji. Wiązki umiejętności,
które są wymagane dla rozwiązania określonego zadania, różne definicje kwalifikacji:
a. wiązki umiejętności wymagane do rozwiązania określonego zadania
b. poziom wyszkolenia zawodowego i zdolności: inteligencja ogólna, właściwości
psychofizyczne, zdolności specjalne, np.: pamięć, wyobraźnia przestrzenna, uwaga,
zdolności techniczne,
c. możliwości pracownika pozwalające mu na wykonywanie odpowiednich funkcji w
procesie pracy,
d. wiedza i umiejętności, zdolności, doświadczenia, zręczności.
Kwalifikacja pracownicze a edukacja:
a. poziom wykształcenia jako miernik kwalifikacji
b. szkoły wyższe jako fabryki wydające dyplomy
c. podnoszenie kwalifikacji (głównie zawodowych) w procesie pracy – blaski i cienie
d. rodzaje kwalifikacji pracowniczych
e. kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach wyższych wyróżnikiem
dla ich absolwentów.
Współczesne cele kształcenia w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych :
a. opanowanie podstawowego układu pojęć i praw (matematyka, chemia, fizyka,
biologii, nauk o człowieku, techniki i rolnictwa)
b. opanowanie niektórych systemów informacyjnych
c. znajomość podstaw nauk o zdrowiu
d. rozwijanie zainteresowania i postaw wobec pracy
e. znajomość historii i tradycji
f. zaznajomienie z podstawowymi zjawiskami kultury
g. wyrobienie trwałych motywacji i zainteresowań dla dalszego kształcenia.
Nieadekwatność szkolnictwa zawodowego wobec przemian gospodarczych.
Fetyszyzacja dyplomów wyższych uczelni, czy dyplom jest równoznaczny z
kwalifikacjami: odległość tematyki kształcenia szkolnego od treści zadań
pracowniczych i jej skutki, mała przydatność praktyczna poglądu o wiedzy opartej o
kryteria zawodoznawcze.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

P_W01, P_W02,
P_U01

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K02,
P_K03

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K02,
P_K03

P_W01, P_W02,
P_U01

6

Elementy decydujące o kwalifikacjach pracowniczych (zawodowych) np. teoria T.
Tomaszewskiego. Poziom wykształcenia zawodowego oraz zdolności, inteligencja
ogólna i emocjonalna, właściwości psychofizjologiczne, zdolności specjalne.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01,
P_K03

7-8

- Kwalifikacje pracownicze wg Dietera Mertensa
- Kwalifikacje funkcjonalne i ekstrafunkcjonalne – dwa rodzaje umiejętności związane
z wprowadzaniem nowych technologii.
- kwalifikacje ogólnospołeczne (wyrażanie swoich potrzeb i rozumienie innych)
- kwalifikacje ekstrafunkcjonalne (związane z techniką i kwalifikacje socjalne)
- kwalifikacje niezależne od pracy (inteligencja, uzdolnienia)
- Elementy kwalifikacji pracowniczych: nastawienia, potrzeby, poglądy, postawy,
wartości, wiedza, zdolności, zdrowie, inteligencja.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

9-10

Umiejętności i podstawowe pojęcia pracy i wszelkiego rodzaju działalności: (operacje
czynności), umiejętności proste i złożone.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K02

11

Kategorie wymagań kwalifikacyjnych: wymagania sensomotoryczne, postępowania
perceptywno – rutynowe.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

12-13

Kwalifikacje zawodowe: specjalistyczne, społeczno – moralne, fizyczno – zdrowotne,
a właściwe kwalifikacje pracownicze: formalne, rzeczywiste i mistrzowskie,
kwalifikacje a umiejętności rozumiane jako sprawdzanie możliwości wykonania
jakiejś czynności lub działanie, cechy przypisywane poszczególnym zawodom np.
psychogram Viteles w przekładzie T. Tomaszewskiego.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

14

Analiza psychologiczna wybranych kwalifikacji zawodowych wg amerykańskiego
słownika zwodów (DDT, Dictionary of Occupational Titles. Department of Labour) –
systematyka w przekładzie T. Tomaszewskiego.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W1,
P_W2

Wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01P_K03

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.

Ćw 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie posiada wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w
środowisku pracy.

posiada podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy.

posiada wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.

posiada
uporządkowaną i
obszerną wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy,
dobrze zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

nie posiada wiedzy o
zastosowaniu psychologii w
instytucjach, organizacjach i
przedsiębiorstwach; nie zna
wybranych metod i narzędzi
pomiaru oraz opisu
odpowiednich dla psychologii
pracy, zarządzania i
organizacji.

ma podstawową
wiedzę o zastosowaniu
psychologii w
instytucjach,
organizacjach i
przedsiębiorstwach;
zna wybrane metody i
narzędzia pomiaru
oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii pracy,
zarządzania i
organizacji.

posiada odpowiednią
wiedzę o zastosowaniu
psychologii w
instytucjach,
organizacjach i
przedsiębiorstwach;
zna dobrze wybrane
metody i narzędzia
pomiaru oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii pracy,
zarządzania i
organizacji.

posiada pogłębioną
wiedzę o zastosowaniu
psychologii w
instytucjach,
organizacjach i
przedsiębiorstwach;
zna bardzo dobrze
wybrane metody i
narzędzia pomiaru
oraz opisu
odpowiednie dla
psychologii pracy,
zarządzania i
organizacji.

wykorzystać podstawowej
wiedzy teoretycznej z
psychologii i dyscyplin
pokrewnych, nie potrafi
analizować przyczyn i
przebiegu procesów i
zachowań.

wykorzystać
podstawową wiedzę
teoretyczną z
psychologii i
dyscyplin
pokrewnych, potrafi
analizować przyczyny
i przebieg procesów i
zachowań.

wykorzystać wiedzę
teoretyczną z
psychologii i
dyscyplin
pokrewnych, potrafi
analizować przyczyny
i przebieg procesów i
zachowań oraz
rozwiązywać
problemy.

wykorzystać dobrze
wiedzę teoretyczną z
psychologii i dyscyplin
pokrewnych, analizuje
przyczyny i przebieg
procesów i zachowań
oraz skutecznie
rozwiązuje problemy.

nie potrafi dokonać samooceny
własnych kompetencji, wiedzy
i umiejętności, ma problem ze
zrozumieniem potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego;
nie potrafi zorganizować
procesu uczenia się innych
osób.

potrafi dokonać
podstawowej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; w
podstawowym
zakresie potrafi
zorganizować proces
uczenia się innych
osób.

dokonuje poprawnej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych
osób.

dokonuje sprawnej i
adekwatnej samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
skutecznie inspirować
i organizować proces
uczenia się innych
osób.

jest gotowy do
komunikowania się
i współpracy z
otoczeniem.

potrafi komunikować
się i współpracować z
otoczeniem i
uczestniczyć w
grupach realizujących
działania
psychologiczne.

potrafi właściwie
komunikować się
i współpracować z
otoczeniem – w tym z
osobami nie będącymi
specjalistami w danej
dziedzinie oraz do
aktywnego
uczestnictwa w
grupach
i organizacjach
realizujących działania
psychologiczne.

wykazuje podstawowe
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole.

wykazuje dobre
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole; potrafi
współdziałać i pełnić
różne role w grupie.

wykazuje duże
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole; potrafi
prawidłowo
współdziałać i pełnić
różne role w grupie.

P_U01

P_K01

P_K02

komunikować się
i współpracować z otoczeniem.

P_K03

nie wykazuje zdolności
przywódczych,
przedsiębiorczości ani
umiejętność pracy w zespole; nie
potrafi współdziałać i pełnić
różnych ról grupowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Bańka A., Charkowska-Smolak T., (1994), Charakterystyki zawodów i ofert pracy. Print – B., Poznań
Kwalifikacja zawodów i specjalności. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych MIPS.( 1995), Warszawa.
Nowacki T.W.,( 1983), Kształcenie i doskonalenie pracowników. Zarys andragogiki pracy, Warszawa
Bednarczyk H. (2005). Pedagogika pracy, Radom, WSP ZNP.
Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644),
zmieniony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 728).

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Butkiewicz M., (1995), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Warszawa - Radom
Criteria for National Vocational Qualificational Employment Department 1991
Drogosz – Zabłocka E., (1993), Kształcenie zawodowe w warunkach transformacji gospodarczej w latach 1990 – 1992,
WSiP, Warszawa

Korabiowska – Nowacka K., (1982), Z badań nad przydatnością do pracy absolwentów szkół zawodowych, [w:]
Pedagogika pracy. Problematyka i przegląd badań, Warszawa

Szpakowska J., (1995), System standardów kwalifikacji zawodowych, Szkoła zawodowa, nr 5,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.2.1993 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Dz. U. nr 10 z dnia 10.03.1993

Wiatrowski Z., Gerlach R., (1990), Podstawowe idee i twierdzenia pedagogiki pracy oraz ich percepcja i realizacja
społeczna, Bydgoszcz.
Inne materiały dydaktyczne:


F07. Cross-cultural studies on leadership

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Code and name of the subject:

F7. Cross-cultural studies on leadership
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Name of the unit conducting a major:
Name of studies major and studies level:

Psychology – uniform master degree studies
practical

Educational profile:
Specialization:
Educational module:
Year / Semester:
Course coordinator:

specialization course
IV-V / 7-10
prof. J. Mączyński

Prerequisites (as a result of the sequence
of subjects ):
II. THE FORM OF CLASS AND NUMBER OF COURSE HOURS
Full time course

Part time course

Lectures
Recitation classes

Lectures
Recitation classes

30

Laboratories

Laboratories

Field practice

Field practice

Workshops

Workshops

Conversation classes

Conversation classes

Seminar

Seminar

Office hours

Office hours

Another form (pass, exam)

3

20

Another form (pass, exam)

3

III. TEACHING METHODS
The form of class

Teaching methods
Instructional and problem-focused lecture, moderated classroom discussion
IV. MAJOR-RELATED LEARNING OUTCOMES

No.

Learning outcomes:

Major-related
learning outcomes
reference

Knowledge:
P_W01

A student knows comparative studies of different cultures of societies and their impact
on paradigms of leadership.

K_W07, K_W10

P_W02

A student knows western conceptualizations of leadership.

K_W07, K_W10

Skills:
P_U01

A student can assess and analyze the impact of different aspects of culture on
paradigms of leadership.

K_U19, K_U20

P_U02

A student can apply common tools in research.

K_U19, K_U20

Social competences:
P_K01

A student can behave assertively in social relationships.

K_K14, K_K15

V. COURSE DESCRIPTION
No.

Lecture:

L1

The need for cross-cultural studies on leadership.

L2

The GLOBE research program.

L3

The GLOBE questionnaire scales.

L4

Culture and leadership.

L5

Western - dominated leadership research.

L6

Non - western conceptualizations of leadership.

L7

The impact of societal culture on organizational culture.

L8

GLOBE findings on performance orientations and findings on future orientation and visionary
leadership.

L9

Cross - cultural differences in gender egalitarianism.

L10

GLOBE assertiveness and Hofstede's masculinity scale.

L11

Implications of individualism and collectivism for organizations.

L12

GLOBE findings on power distance.

L13

GLOBE findings on humane orientation.

L14

GLOBE research on uncertainty.

L15

New model of decision participation.

Major-related
learning outcomes
reference

P_W01
P_W02
P_U01
P_U02
P_K01

VI. MEANS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES
Learning
outcomes

Means of verification

Form of class
verifying the
learning outcome

Knowledge:
P_W01

Classroom discussion, formulating questions.

L1-15

P_W02

Classroom discussion, formulating questions.

L1-15
Skills:

P_U01

Completing the task (written assignment).

L6-8

P_U02

Conducting research using the selected tool.

L10

Social competences:

Demonstrating students’ samples of behaviour.

P_K01

L14-15

VII. EVALUATION METHODS OF LEARNING OUTCOMES
2,0

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

5,0

P_W01

A student does not
know comparative
studies of different
cultures of societies and
their impact on
paradigms of
leadership.

A student generally
knows some
comparative studies of
different cultures of
societies and their
impact on paradigms of
leadership.

A student knows
selected comparative
studies of different
cultures of societies and
their impact on
paradigms of
leadership.

A student thoroughly
knows most
comparative studies of
different cultures of
societies and their
impact on paradigms of
leadership.

P_W02

A student does not
know western
conceptualizations of
leadership.

A student generally
knows western
conceptualizations of
leadership.

A student knows in
detail western
conceptualizations of
leadership.

A student thoroughly
knows western
conceptualizations of
leadership.

P_U01

A student can neither
assess nor analyze the
impact of different
aspects of culture on
paradigms of
leadership.

A student can generally
assess and analyze the
impact of different
aspects of culture on
paradigms of
leadership.

A student can assess
and analyze the impact
of different aspects of
culture on paradigms of
leadership.

A student can assess
and thoroughly analyze
the impact of different
aspects of culture on
paradigms of
leadership.

P_U02

A student cannot apply
common tools in
research.

A student can apply
tools in research
following the teacher’s
instructions.

A student can apply
selected tools in
research.

A student can apply
common tools in
research.

P_K01

A student cannot
behave assertively in
social relationships.

A student can behave
assertively in some
social relationships.

A student can behave
assertively in most
social relationships.

A student can behave
assertively in social
relationships.

Learning outcomes

Final grade- the average grade of completed tasks
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Class attendance (lectures, practical classes, conversation classes, project,
laboratories, workshops, seminars) – SUM of hours from point II

45

20

Exam

2

2

Office hours participation

4

4

Project / essay

30

30

Other practical tasks

20

30

Class preparation

10

25

Exam preparation

14

14

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

125/5

125/5

Student workload including classes involving direct contact with a teacher

51/ 2

26/ 1

Student workload including practical classes

50/ 2

50/ 2

Student workload including practical vocational training

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Mączyński, J. (1996). Participation in decision making. Warsaw: Polish Academy of Sciences Press,
Mączyński, J. (1998). Diagnosing decision participation. Warsaw: Polish Academy of Sciences Press.

Literatura uzupełniająca:





Robert J. House et.al. "Culture, leadership, and organizations". Sage Publications, 2004,
Victor H. Vroom and Arthur G. Jago. The nwe leadership. Prentice-Hall. Inc. 1988,
Mączyński, J., Jago, A.G., Reber, G. & Bohnisch, W. (1994). Culture and leadership styles: A comparison of Polish,
Austrian and US managers.
Inne materiały dydaktyczne:

F08. Język komunikatu perswazyjnego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
F8. Język komunikatu perswazyjnego

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Specjalnościowy, fakultatywny, o charakterze praktycznym, powiązany z
praktycznym przygotowaniem zawodowym
IV-V / 7-10
Dr Dariusz Tarczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

45

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

4

Konsultacje

4

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Mini wykład w oparciu o metody audiowizualne; prezentacja materiałów;
omawianie i dyskutowanie zagadnień.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

P_W01

Wiedza:
Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i
regułach ich funkcjonowania.
Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku
zawodowym, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

K_W02

P_W02

P_U01

Umiejętności:
Potrafi wykorzystywać psychologiczną wiedzę teoretyczną oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy zjawisk i procesów psychologicznych, a także dokonywania

K_W07

K_U02

P_U02
P_U03

P_K01

P_K02
P_K03

diagnozy i projektowania działań praktycznych.
Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w profilaktyce
wykluczenia i patologii społecznych.
Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i mediacji.
Kompetencje społeczne:
Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; potrafi organizować proces uczenia się
innych.
Jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy do komunikacji i współpracy z
otoczeniem – również z nie specjalistami oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i
organizacjach realizujących działania psychologiczne.
Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole; potrafi
współdziałać i pełnić różne role w grupie.

K_U09
K_U12

K_K01

K_K07
K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

1-2

Schematy i modele komunikacyjne.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03

3-4

Psychologiczne koncepcje perswazji: klasyczne i nowoczesne koncepcje perswazji.

P_W01, P_W02,
P_U01

5-6

Językowe strategie nadawcy komunikatu perswazyjnego.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01,
P_K03

7-8

Społeczne obrazy komunikowania.

P_W01, P_W02,
P_U01

9-10

Warunki skuteczności perswazji w wymiarze poznawczym, emocjonalnym.

P_W01, P_W02,
P_U03, P_K01

11-12

Istota i zastosowanie perswazji.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K02

13-14

Nowoczesne sposoby i narzędzia komunikowania (ITC, MS).

P_W01, P_W02,
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1
P_W2

Wypowiedzi ustne, udział w dyskusji.

Ćw 1-15
Umiejętności:

P_U01–
P_U03

Przygotowanie projektu, udział w dyskusji.

Ćw 1-15

Kompetencje społeczne:
P_K01 –
P_K03

Praca pisemna, prezentacja, zadanie zespołowe, obserwacja i ocena wykonania zadania
praktycznego.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ćw 1-15

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie posiada podstawowej
wiedzy o funkcjonowaniu
wybranych instytucji życia
społecznego.

ma podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
regułach ich
funkcjonowania.

ma bogatą wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego i
regułach ich
funkcjonowania.

ma bogatą wiedzę o
funkcjonowaniu
wybranych instytucji
życia społecznego,
bardzo dobrze zna
reguły ich
funkcjonowania.

nie posiada wiedzy o
funkcjonowaniu człowieka w
środowisku pracy.

posiada podstawową
wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy.

posiada wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy, zna
zasady zarządzania
zasobami ludzkimi.

posiada
uporządkowaną i
obszerną wiedzę o
funkcjonowaniu
człowieka w
środowisku pracy,
dobrze zna zasady
zarządzania zasobami
ludzkimi.

P_U01

wykorzystać podstawowej
wiedzy teoretycznej z
psychologii i dyscyplin
pokrewnych, nie potrafi
analizować przyczyn i
przebiegu procesów i
zachowań.

wykorzystać
podstawową wiedzę
teoretyczną z
psychologii i
dyscyplin
pokrewnych, potrafi
analizować przyczyny
i przebieg procesów i
zachowań.

wykorzystać wiedzę
teoretyczną z
psychologii i
dyscyplin
pokrewnych, potrafi
analizować przyczyny
i przebieg procesów i
zachowań oraz
rozwiązywać
problemy.

wykorzystać dobrze
wiedzę teoretyczną z
psychologii i dyscyplin
pokrewnych, analizuje
przyczyny i przebieg
procesów i zachowań
oraz skutecznie
rozwiązuje problemy.

P_U02

nie posiada podstawowych
umiejętności wykorzystania
wiedzy psychologicznej w
profilaktyce wykluczenia i
patologii społecznych.

posiada podstawy
wykorzystania wiedzy
psychologicznej w
profilaktyce
wykluczenia i
patologii społecznych.

posiada dobre
umiejętności
wykorzystania wiedzy
psychologicznej w
profilaktyce
wykluczenia i
patologii społecznych.

wykazuje duże
umiejętności
wykorzystania wiedzy
psychologicznej w
profilaktyce
wykluczenia i
patologii społecznych.

nie posiada podstawowych
umiejętności rozwiązywania
konfliktów i sporów na drodze
negocjacji i mediacji.

posiada w
podstawowym
zakresie umiejętności
rozwiązywania
konfliktów i sporów
na drodze negocjacji i
mediacji.

wykazuje właściwe
umiejętność
rozwiązywania
konfliktów i sporów
na drodze negocjacji i
mediacji.

posiada duże
umiejętności
rozwiązywania
konfliktów i sporów na
drodze negocjacji i
mediacji.

nie potrafi dokonać samooceny
własnych kompetencji, wiedzy
i umiejętności, ma problem ze
zrozumieniem potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
dokształcania się zawodowego;
nie potrafi zorganizować
procesu uczenia się innych
osób.

potrafi dokonać
podstawowej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; w
podstawowym
zakresie potrafi
zorganizować proces
uczenia się innych
osób.

dokonuje poprawnej
samooceny własnych
kompetencji, wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
inspirować i
organizować proces
uczenia się innych
osób.

dokonuje sprawnej i
adekwatnej samooceny
własnych kompetencji,
wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju
osobistego i
dokształcania się
zawodowego; potrafi
skutecznie inspirować
i organizować proces
uczenia się innych
osób.

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_U03

P_K01

P_K02

komunikować się
i współpracować z otoczeniem.

P_K03

nie wykazuje zdolności
przywódczych,
przedsiębiorczości ani
umiejętność pracy w zespole; nie
potrafi współdziałać i pełnić
różnych ról grupowych.

jest gotowy do
komunikowania się
i współpracy z
otoczeniem.

potrafi komunikować
się i współpracować z
otoczeniem i
uczestniczyć w
grupach realizujących
działania
psychologiczne.

potrafi właściwie
komunikować się
i współpracować z
otoczeniem – w tym z
osobami nie będącymi
specjalistami w danej
dziedzinie oraz do
aktywnego
uczestnictwa w
grupach
i organizacjach
realizujących działania
psychologiczne.

wykazuje podstawowe
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole.

wykazuje dobre
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole; potrafi
współdziałać i pełnić
różne role w grupie.

wykazuje duże
zdolności przywódcze,
przedsiębiorczość oraz
umiejętność pracy w
zespole; potrafi
prawidłowo
współdziałać i pełnić
różne role w grupie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

45

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Przygotowanie projektu/programu

30

30

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

25

Zapoznanie się z literatura przedmiotu

14

14

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

125/5

125/5

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

51/ 2

26/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

125/ 5

125/ 5

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Dobek – Ostrowska B., (2005). Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław
McKay M., Davis M., Fanning P., (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk

O’Connor J. & Seymour J. (1996 i nast.). NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego.
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Chmielecki M., (2007). Rola dwutorowości perswazji w negocjacjach, w : Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T VIII,
Zeszyt 1, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź

Degen U., (2004). Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk


Futrell M. Ch., (2004). Nowoczesne techniki sprzedaży. Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Wiszniewski A., (1994). Jak przekonywująco mówić i przemawiać. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław
Inne materiały dydaktyczne:

SM. Seminarium magisterskie
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

SM. Seminarium magisterskie
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Seminarium, o charakterze praktycznym
IV-V / 7-10
Opiekunowie prac dyplomowych

Wymagania wstępne
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

120

Seminarium

80

Konsultacje

40

Konsultacje

40

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Seminarium:

Metody dydaktyczne
Prezentacja przykładowych prac mgr.
Praca w grupie: prace koncepcyjne nad problemami i tematami badawczymi oraz ustalanie
tytułu pracy dyplomowej, struktury prac, dobór grup badanych i narzędzi badawczych,
kodowanie danych i opracowanie wyników badań, przygotowanie ostatecznej wersji
pracy.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Rozumie ogólny schemat poznania naukowego i zna podstawowe cele badań psychologicznych.

K_W17
K_W18

P_W02

Ma wiedzę na temat projektowania i funkcji badań (deskrypcyjna, eksplanacyjna,
prognostyczna).

K_W17

P_W03

Zna etapy postępowania badawczego i potrafi zaplanować badania.

K_W17

P_W04

Zna różne narzędzia przeznaczone do pomiaru określonych konstruktów psychologicznych.

K_W17

P_W05

Zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa, zasady ochrony prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

K_W26

Umiejętności:
K_U04
K_U05
K_U04
K_U05
K_U04
K_U05
K_U04
K_U05

P_U01

Potrafi sformułować problemy badawcze i temat badań.

P_U02

Potrafi ustalać cele badań, zbudować hipotetyczny model badań i sformułować hipotezy
badawcze.

P_U03

Potrafi ustalać kryteria doboru grupy do badań i zaprojektować dobór narzędzi.

P_U04

Potrafi przeprowadzić badanie naukowe.

P_U05

Potrafi zbudować poprawną strukturę swojej pracy, zakodować wyniki badań, przeprowadzić
obliczenia statystyczne i interpretacje wyników badań.

K_U17

P_U06

Potrafi przygotować końcowy tekst pracy napisany zgodnie z wymaganiami zawartymi w
regulaminie dyplomowania.

K_U17

Kompetencje społeczne:
P_K01

Identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z praca własną i cudzą.

K_K05

P_K02

Przejawia odpowiedzialność za prowadzone działania oraz ich skutki.

K_K06

P_K03

Wykazuje ciekawość poznawczą oraz dążenie do prawdy w podejmowanych działaniach
empirycznych.

K_K13

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Zajęcia seminaryjne:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Semestr 7.
Ćw. 1-2

Prezentacja obszaru zainteresowań własnych przez osobę prowadzącą seminarium magisterskie
– informacje dostępne również przed wyborami promotora pracy.
Określenie przez studenta obszaru zainteresowań i problematyki badań własnych,
Przedstawienie podstawowych pojęć strukturalizujących pracę.

P_W01

Ćw. 3-4

Przypomnienie najważniejszych zagadnień formalnych i merytorycznych – omawianych na
zajęciach proseminaryjnych.
Ustalenie kolejności prezentacji własnych pomysłów.

P_W02
P_W03

Ćw. 5-15

Ustalanie problemów, tematów i tytułów prac – referowanie wg wcześniej ustalonej kolejności.

P_U01
P_K03

Semestr 8.
Ćw. 1-15

Semestr 9.
Ćw. 1-2

Ćw. 3-15

Semestr 10.
Ćw. 1-15

Prezentacja koncepcji własnej pracy (wg ustalonej kolejności):
Omawianie struktury części teoretycznej pracy oraz logiki poszczególnych rozdziałów;
Koncepcja badań, odwołanie do teorii/koncepcji psychologicznej;
Ustalenie głównych tez modelu badań własnych na tle teoretycznej części pracy;
Określenie struktury zmiennych i ich operacjonalizacja;
Wybór/przygotowanie narzędzi badawczych ewent. konstrukcja narzędzi;
Planowanie badań, ustalanie procedury badawczej;
Kryteria doboru grupy badanej;
Przeprowadzanie badań.
Sprawozdania z wykonanych prac;
Prezentacja kilku prac magisterskich – to koncentracja na obliczaniu, przedstawianiu i
interpretowaniu wyników badań.
Prezentacja fragmentu pracy cz. teoretycznej i dyskusja;
Prezentacja wyników badań własnych: kodowanie i obliczanie wyników oraz ich analiza.
Omawianie i sprawdzanie ostatecznej wersji tekstu pracy magisterskiej
z uwzględnieniem zasad zawartych w Regulaminie dyplomowania.

P_W01; P_W02
P_W03; P_W04
P_W05;
P_U01; P_U02
P_U03; P_U04
P_K01; P_K02

P_U05
P_U01; P_U02
P_U03; P_U04
P_U05;
P_K01; P_K02
P_K03
P_U01; P_U02
P_U03; P_U04
P_U05; P_U06;

P_K01; P_K02;
P_K03
Uwaga:
Zgodnie z zasadami dyplomowania, zamiennikiem „typowej” pracy dyplomowej może być przygotowany pod kierunkiem
promotora:
 artykuł empiryczny, opublikowany w punktowanym czasopiśmie naukowym lub recenzowanej książce;
 opracowany i poddany ewaluacji program (np. promocji zdrowia, interwencji edukacyjnej, strategii marketingowej, itp.,
poprzedzony przyjętymi założeniami (koncepcjami) teoretycznymi.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Ocena udziału w dyskusji i postępów w konceptualizacji badań własnych.

P_W02

Ocena udziału w dyskusji i postępów w konceptualizacji badań własnych.

P_W03

Ocena wykonanego zadania i postępów w konceptualizacji badań własnych.

P_W04

Ocena wykonanego zadania i postępów w konceptualizacji badań własnych.

P_W05

Ocena wykonanego zadania i postępów w konceptualizacji badań własnych.

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt
Semestry 7-10;
Ćw. 1-15
Semestry 7-10;
Ćw. 1-15

Umiejętności:
P_U01

Ocena wykonanego zadania.

P_U02

Ocena wykonanego zadania.

P_U03

Ocena wykonanego zadania.

P_U04

Ocena wykonanego zadania.

P_U05

Ocena wykonanego zadania.

P_U06

Ocena wykonanego zadania.

Semestry 7-8;
Ćw. 1-15
Semestr 9;
Ćw. 1-15
Semestr 10;
Ćw. 1-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ocena udziału w dyskusji i wykonanego zadania.

P_K02

Ocena udziału w dyskusji i wykonanego zadania.

P_K03

Ocena udziału w dyskusji i wykonanego zadania.

Sem. 7;
Ćw. 3-10;
Sem. 8;
Ćw. 1-15;
Sem. 9;
Ćw. 3-15;
Sem. 10;
Ćw. 1-15
Sem. 8;
Ćw. 1-15;
Sem. 9;
Ćw. 3-15;
Sem. 10;
Ćw. 1-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Seminaria:
Efekty
kształcenia
Semestr 7.

Semestr 8.

Ustalanie problemów, tematów i tytułów prac.
Ocena jest wypadkową: a) aktywności w dyskusji oraz b) stopnia zaawansowania w konceptualizacji badan
własnych (sformułowanie tematu pracy, jego oryginalność i złożoność).
Konstrukcja struktury pracy i zaplanowanie badań.
Ocena jest wypadkową: a) aktywności w dyskusji oraz b) stopnia zaawansowania własnej pracy (wstępne ustalenie
struktury pracy, dobór grupy badanej oraz wybór i zgromadzenie narzędzi badawczych, gotowość do

przeprowadzenia badań).
Przygotowanie tekstu rozdziału teoretycznego i metodologicznego oraz prezentacja przeprowadzonych
badań (zakodowanie wyników, przeprowadzenie obliczeń statystycznych).
Semestr 9.
Ocena jest wypadkową: a) aktywności w dyskusji oraz b) stopnia zaawansowania własnej pracy (tekst części
teoretycznej i rozdz. metodologicznego, przeprowadzenie obliczeń statystycznych).
Przygotowanie ostatecznej wersji tekstu pracy magisterskiej, zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
Semestr 10. Ocena jest wypadkową: a) organizacji badań, samodzielności dokonania obliczeń statystycznych, umiejętności
edytorskich, b) oceny formalnej pracy oraz c) oceny merytorycznej pracy.
W każdym semestrze przypisuje się oceny (2,0-5,0) każdemu z wymienionych punktów a, b, c, a następnie oblicza się wynik
średni.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

120

80

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

40

40

Przygotowanie projektu/programu

50

60

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

38

68

50

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

300/12

300/12

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

162/ 6,5

122/ 4,9

200/8

200/8

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literatura przedmiotu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Regulamin specjalizowania i dyplomowania – strona internetowa IPS

http://ips.spoleczna.pl/index.php/pl/studia-regulaminy/regulamin-specjalizowania-i-dyplomowania

Nęcka E., Stocki R. (2006). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: Universitas.

Zenderowski R. (2010). Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne. Warszawa: Wyd. CeDeWu
Literatura uzupełniająca:

Gambarelli G., Łucki Z. (2001). Jak przygotować pracę dyplomową. Kraków: Universitas.

Ładoński W., Urban S. (1999). Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: AE.
Inne materiały dydaktyczne:

materiały pomocnicze do Proseminarium – strona internetowa IPS, http://ips.spoleczna.pl/index.php/pl/

WYKŁADY MONOGRAFICZNE FAKULTATYWNE
M1a. Wybrane problemy zdrowia psychicznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
Kod i nazwa przedmiotu

M1a. Wybrane problemy zdrowia psychicznego

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

praktyczny

wykład monograficzny, fakultatywny
V/ 9
prof. dr hab. n.med. W. Gruszczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Posiada podstawowa wiedzę na temat głównych teorii powstawania chorób
psychosomatycznych.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W09

P_W02

Zna reakcje psychologiczne ze strony układów.

K_W14

P_W03

Zna podstawowe kryteria diagnostyczne i obraz psychopatologiczny różnych schorzeń
psychosomatycznych.

K_W01
K_W02

K_W03
P_W04

Zna różne badania dodatkowe w diagnozie chorób.

K_W19

P_W05

Zna różne rodzaje zaburzeń związanych z praca zawodową.

K_W19

P_W06

Zna podstawowe zasady postępowania w ramach orzecznictwa lekarskiego.

K_W22

Umiejętności:
P_U01

Potrafi poprawnie przedstawić opis przypadku schorzenia psychosomatycznego.

K_U17
K_U19

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

Zajęcia specjalizacyjne:
Rys historyczny i aktualne poglądy na temat zaburzeń i chorób psychosomatycznych. Czym
jest psychosomatyka. Główne teorie powstawania chorób psychosomatycznych. Klasyfikacja i
mechanizm rozwoju zaburzeń psychosomatycznych. Podstawowe założenia i strategie
terapeutyczne.
Podstawowe założenia teorii stresu H. Selyego. Rola, znaczenie i rodzaje bodźców
psychospołecznych w powstawaniu stresu. Podłoże anatomiczno-fizjologiczne reakcji
stresowej (tzw. oś stresowa: przysadka, podwzgórze, nadnercza). Psychologiczna reakcja na
stres zwłaszcza trzech zasadniczych układów: neuroendokrynologiczne, autonomicznometabolicznego i immunologicznego. Potencjalne źródła stresu: zakłócenia, zagrożenia
przeciążenia, deprywacja. Stres chroniczny i traumatyczny. Emocjonalna, behawioralna i
poznawcza reakcja na stres. Odporność na stres i sposoby radzenia sobie ze stresem.
Kryteria diagnostyczne i obraz psychopatologiczny zaburzeń nerwicowych związanych ze
stresem i pod postacią somatyczną wg międzynarodowej Klasyfikacji w ICD-10. F40
zaburzenia lękowe w postaci fobii: agorafobia, fobie społeczne, specyficzne (izolowane
postacie fobii).
F41 Inne zaburzenia lękowe: zaburzenia lękowe z napadami lęku panicznego, zaburzenia
lekowe uogólnione, zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.
cd.
F 42 Zaburzenia obsesyjne kompulsyjne (nerwica natręctw).
F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne: dawniej zwane histerycznymi)
Kryteria diagnostyczne i obraz psychopatologiczny zaburzeń nerwicowych związanych ze
stresem (cd.)
F43 Ostra reakcja na stres.
F43. 1. Zaburzenia stresowe pourazowe
Analiza porównawcza kryteriów rozpoznawczych wg Klasyfikacji Międzynarodowej w ICD10 oraz Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w DSM-5
cd. F43.2 Zaburzenia adaptacyjne – rodzaje, kryteria rozpoznania i różnicowania.
F620 Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej. Analiza porównawcza z
rozpoznaniem Zespołu Stresu Pourazowego (DESNOS) wg Klasyfikacji DSM-IV.
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders) wg ICD-10.
Zasadnicze kryteria diagnostyczne tzw. zaburzeń somatyzacyjnych (z somatyzacją).
Zaburzenia hipochondryczne. Kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem postaci tzw. depresji atypowej (maskowanej). Badanie Skalą Depresji Becka.
Kryteria diagnostyczne tzw. „Zaburzeń (dysfunkcji) autonomicznych występujących pod
postacią somatyczną”.
F45.3. Omówienie najważniejszych zaburzeń z poszczególnych układów najczęściej
spotykanych w praktyce lekarsko psychologicznej: Serce i układ krążenia: tzw. nerwica serca
„zespół da Costy, astenia neurocirculatoria, zespół Raynauda.
Układ oddechowy - kula histeryczna, psychogenny zespół oddechowy (napadowy kaszel,
czkawka, hiperwentylacja)
Układ pokarmowy – odcinek górny: „nerwica żołądka”, aerofagia, czkawka, niestrawność,
kurcz upustu
Układ pokarmowy - odcinek dolny: psychogenne wzdęcia, zespół jelita drażliwego, biegunka
psychogenna
Układ moczowo płciowy – częste oddawanie moczu, pęcherz neurogenny, dysuria, bezwiedne
moczenie nocne

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01

P_W03

P_W03
P_W04

P_W03
P_W04

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

Układ skóry i tkanki podskórnej: zagadnienia z zakresu tzw. psychodermatologii
Układ mięśniowy: zwłaszcza tzw. uporczywe bóle psychogenne okolicy krzyżowo –
lędźwiowej zwane „bólami krzyża”
Układ narządu wzroku – znaczenie czynników psychogennych w takich chorobach jak: jaskra,
zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej
Układ endokrynny - choroby tarczycy (nadczynność, niedoczynność, Hashimoto)
Najważniejsze z punktu widzenia epidemiologii, skutki, zdrowotne i społeczne, przewlekłe
choroby psychosomatyczne zwane chorobami cywilizacyjnymi.
Nadciśnienie tętnicze psychogenne Etiopatogeneza. Stopnie nadciśnienia tętniczego. Udary
krwotoczne i niedokrwienne mózgu
Cukrzyca t2
Choroba wieńcowa serca i zawały mięśnia sercowego
Tzw. zespół metaboliczny.
Znaczenie i rola czynnika psychogennego w etiologii chorób nowotworowych – aktualne
badania na przykładzie raka piersi
Zaburzenia psychosomatyczne związane z zespołami behawioralnymi, zaburzenia
fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50 – F59 wg ICD-10)
Zaburzenia odzywania się: jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa), żarłoczność psychiczna
(bulimia nervosa)
Nieorgraniczone zaburzenia snu
Dysfunkcje seksualne nie spowodowane zaburzeniami organicznymi ani chorobą somatyczną
Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia: leki przeciwdepresyjne leki
przeciwbólowe, leki sterydowe i hormony i inne
Znaczenie badań dodatkowych w diagnostyce i terapii zaburzeń i chorób
psychosomatycznych.
Badania dodatkowe dotyczące poszczególnych narządów i układów np. EKG, wskaźniki
chorób tarczycy (TSH, T3,T4) gastroskopia itp.
Badania neuroobrazowania mózgu: Interpretacja wyniku badania EEG
Interpretacja wyniku Rezonansu magnetycznego (RM) np. ogniska hipotensyjne pochodzenia
naczyniowego, zaniki korowo – podkorowe
Badania neuropsychologiczne tzw. testami organicznymi
Zaburzenia (choroby) psychosomatyczne związane z pracą zawodową
Pojęcie stresu zawodowego – etiologia, objawy kliniczne
Pojęcie choroby zawodowej
Zespół wypalenia
Mobbing – przyczyny, fazy i objawy, zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki mobbingu
Prewencja, profilaktyka, rehabilitacja i orzecznictwo lekarskie zaburzeń psychosomatycznych.
Prezentacja programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w
schorzeniach psychosomatycznych
Algorytm postępowania diagnostycznego zaburzeń psychosomatycznych w ramach prewencji
rentowej.
Oddziaływania psychoterapeutyczne
Wywiad psychologiczny i psychiatryczno-lekarski
Psychoterapia grupowa i indywidualna
Treningi behawioralne nacelowane na objawy
Treningi relaksacyjne
Treningi rozwijania umiejętności psychologicznych
Trening rozwijania umiejętności emocjonalnych
Treningi skutecznej organizacji i gospodarowania czasem
Treningi afektywnej komunikacji interpersonalnej
Muzykoterapia
Terapia ruchem (choreoterapia, gimnastyka ogólnousprawniająca)
Terapia zajęciowa
Samodzielny opis przez studenta psychologii przypadku klinicznego osoby z zaburzeniami
(chorobami) psychosomatycznymi.
Schemat zgodny z zasadami:
1.Problem
2.Wywiad
3.Stwierdzone objawy i/lub zespoły
4.Omówienie przypadku
5.Rozpoznanie i różnicowanie.
cd

P_W05

P_W06

P_W01-06
P_U01

Samodzielny opis przez studenta psychologii przypadku klinicznego osoby z zaburzeniami
(chorobami) psychosomatycznymi.
Schemat zgodny z zasadami: Problem
1.Wywiad
2.Stwierdzone objawy i/lub zespoły
3.Omówienie przypadku
4.Rozpoznanie i różnicowanie.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01-06

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji
Wiedza:
Udział w dyskusji. Wynik sprawdzianu pisemnego.

W1-W15

Umiejętności:
P_U01

Ocena wykonania zadania.

W14-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada podstawowej
wiedzy na temat głównych
teorii powstawania chorób
psychosomatycznych.

posiada niewielką
wiedzę na temat
głównych teorii
powstawania chorób
psychosomatycznych.

posiada podstawowa
wiedzę na temat
głównych teorii
powstawania chorób
psychosomatycznych.

posiada dość bogata
wiedzę na temat
głównych teorii
powstawania chorób
psychosomatycznych.

P_W02

nie zna podstawowych reakcji
psychologicznych ze strony
układów.

zna wybiórczo reakcje
psychologiczne ze
strony układów.

zna reakcje
psychologiczne ze
strony układów.

zna dobrze reakcje
psychologiczne ze
strony układów.

P_W03

nie zna podstawowych
kryteriów diagnostycznych i
obrazu psychopatologicznego
różnych schorzeń
psychosomatycznych.

zna kilka kryteriów
diagnostycznych i
obraz
psychopatologiczny
różnych schorzeń
psychosomatycznych.

zna podstawowe
kryteria diagnostyczne
i obraz
psychopatologiczny
różnych schorzeń
psychosomatycznych.

dobrze zna
podstawowe kryteria
diagnostyczne i obraz
psychopatologiczny
różnych schorzeń
psychosomatycznych.

P_W04

nie zna badań dodatkowych w
diagnozie chorób.

zna kilka badań
dodatkowych w
diagnozie chorób.

zna różne badania
dodatkowe w
diagnozie chorób.

zna dobrze różne
badania dodatkowe w
diagnozie chorób.

P_W05

nie zna rodzajów zaburzeń
związanych z pracą zawodową.

zna niektóre rodzaje
zaburzeń związanych z
praca zawodową.

zna różne rodzaje
zaburzeń związanych z
praca zawodową.

zna dobrze różne
rodzaje zaburzeń
związanych z praca
zawodową.

P_W06

nie zna podstawowych zasad
postępowania w ramach
orzecznictwa lekarskiego.

zna słabo podstawowe
zasady postępowania
w ramach
orzecznictwa
lekarskiego.

zna podstawowe
zasady postępowania
w ramach
orzecznictwa
lekarskiego.

zna dobrze
podstawowe zasady
postępowania w
ramach orzecznictwa
lekarskiego.

P_U01

nie potrafi przedstawić opisu
przypadku schorzenia
psychosomatycznego.

potrafi nniedokładnie
przedstawić opis
przypadku schorzenia
psychosomatycznego.

potrafi poprawnie
przedstawić opis
przypadku schorzenia
psychosomatycznego.

potrafi bardzo dobrze
przedstawić opis
przypadku schorzenia
psychosomatycznego.

Ocena:

Wynik sprawdzianu pisemnego dot. Opisu przypadku wg schematu:
1. Wywiad
2. Stwierdzone objawy i/lub zespoły

3. Omówienie przypadku
4. Rozpoznanie i różnicowanie.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

30
2

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Studia
niestacjonarne
20
2

2

2

6

16

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/ 1,4

24/ 1

Przygotowanie projektu/programu
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literatura przedmiotu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Rydzyński Z. (1996). Psychiatria. Podręcznik dla studentów psychologii. Łódź: Wyd. UŁ.

Tylka J. (2000). Psychosomatyka. Warszawa: Wyd. UKSW.
Literatura uzupełniająca:

Gruszczyński W. (2004). Choroby psychosomatyczne – wskazania do leczenia sanatoryjnego. Psychiatria Polska, 3.

Kaplan H., Sadok B. (2004). Medycyna psychosomatyczna. W: S. Sidorowicz (red.), Psychiatria kliniczna. Warszawa:
Wyd. Urban & Partner.
Inne materiały dydaktyczne:


opisy przypadków.

M1b. Psychologia jakości życia
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
M1b. Psychologia jakości życia

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

wykład monograficzny, fakultatywny
V/ 9
prof. dr hab. Z. Juczyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
wykład

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna różne pojęcia jakości życia, różnicuje pojęcia bliskoznaczne.

K_W03

P_W02

Potrafi zróżnicować hedonistyczne od eudajmonistycznego podejścia.

K_W09

P_W03

Zna podstawowe modele jakości życia.

K_W09

P_W04

Rozumie znaczenie jakości życia dla funkcjonowania człowieka.

K_W08

P_W05

Zna i rozumie pojęcie jakości życia związanej ze zdrowiem.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wyjaśnić różne uwarunkowania jakości życia i zna kryteria i uwarunkowania jakości
życia w różnym wieku.

K_U01

P_U02

Potrafi opisać różne obszary badań nad jakością życia i zna narzędzia pomiaru.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi wpływać na relacje terapeuta-klient.

K_K11

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Zajęcia specjalizacyjne:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wieloznaczność pojęcia jakości życia; pojęcie i kryteria jakości życia: dobrostan psychiczny,
satysfakcja, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia a jakość życia.

P_W01

W2

Hedonistyczne i eudajmonistyczne podejście do jakości życia.

P_W02

W3

Modele jakości życia.

P_W03

W4

Znaczenie jakości życia dla funkcjonowania człowieka.

P_W04

Uwarunkowania jakości życia.

P_U01

Jakość życia w różnym wieku; jakość życia w wieku podeszłym.

P_U01

W8-9

Jakość życia związana ze zdrowiem.

P_W05

W10

Główne obszary badań.

P_U02

W11

Pomiar jakości życia HRQoL.

P_U02

W12

Relacje lekarz-pacjent i terapeuta-klient.

P_K01

Badania nad jakością życia – Polska na tle innych krajów europejskich.

P_U02

W5-6
W7

W13-14
W15

Podsumowanie zajęć.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W1

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W2

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W3

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W4

P_W05

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W8-10

P_U01

Umiejętności:
Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

W5-7

P_U02

Ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

P_K01

Kompetencje społeczne:
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

W13-14
W12

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie

gotów:

/potrafi/jest gotów:

/potrafi/jest gotów:

/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna różnych pojęć jakości
życia, nie potrafi różnicować
pojęć bliskoznacznych.

zna niektóre pojęcia
jakości życia, słabo
różnicuje pojęcia
bliskoznaczne.

zna różne pojęcia
jakości życia,
różnicuje pojęcia
bliskoznaczne.

dobrze zna różne
pojęcia jakości życia,
poprawnie różnicuje
pojęcia bliskoznaczne.

P_W02

nie potrafi zróżnicować
podejścia hedonistycznego od
eudajmonistycznego.

mało precyzyjnie
różnicuje podejśćie
hedonistyczne od
eudajmonistycznego.

potrafi zróżnicować
hedonistyczne od
eudajmonistycznego
podejścia.

dobrze różnicuje
pofejście
hedonistyczne od
eudajmonistycznego.

P_W031

nnie zna podstawowycvh
modeli jakości życia.

zna niektóre modele
jakości życia.

zna podstawowe
modele jakości życia.

zna i wyjasnia
podstawowe modele
jakości życia.

P_W04

nie rozumie znaczenia jakości
życia dla funkcjonowania
człowieka.

nie w pełni rozumie
znaczenie jakości życia
dla funkcjonowania
człowieka.

rozumie znaczenie
jakości życia dla
funkcjonowania
człowieka.

dobrze rozumie
znaczenie jakości życia
dla funkcjonowania
człowieka.

P_W05

nie zna i nie rozumie pojęcia
jakości życia związanej ze
zdrowiem.

mało precyzyjnie zna i
rozumie pojęcie
jakości życia
związanej ze
zdrowiem.

zna i rozumie pojęcie
jakości życia
związanej ze
zdrowiem.

dobrze zna i rozumie
pojęcie jakości życia
związanej ze
zdrowiem.

P_U01

nie potrafi wyjaśnić różnych
uwarunkowań jakości życia i
nie zna kryteriów oraz
uwarunkowań jakości życia w
różnym wieku.

mało dokładnie
wyjaśnmia różne
uwarunkowania
jakości życia oraz
kryteria i
uwarunkowania
jakości życia w
różnym wieku.

potrafi wyjaśnić różne
uwarunkowania
jakości życia i zna
kryteria i
uwarunkowania
jakości życia w
różnym wieku.

potrafi precyzyjnie
wyjaśnić różne
uwarunkowania jakości
życia i zna kryteria i
uwarunkowania jakości
życia w różnym wieku.

P_U02

nie potrafi opisać różnych
obszarów badań nad jakością
życia i nie zna narzędzi ich
pomiaru.

niedokładnie opisuje
różne obszary badań
nad jakością życia i
słabo zna narzędzia
pomiaru.

potrafi opisać różne
obszary badań nad
jakością życia i zna
narzędzia pomiaru.

potrafi szczegółowo
opisać różne obszary
badań nad jakością
życia i zna narzędzia
pomiaru.

P_K02

nie potrafi wpływać na relacje
terapeuta-klient.

mało skutecznie
potrafi wpływać na
relacje terapeutaklient.

potrafi wpływać na
relacje terapeutaklient.

potrafi skutecznie
wpływać na relacje
terapeuta-klient.

Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna, 1 pkt – odpowiedź niepełna, 0
pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)
15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28 i pow.

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ocena

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności/
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
30
2

Studia
niestacjonarne
20
2

2

2

6

16

Przygotowanie projektu/programu
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literatura przedmiotu

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/ 1,4

24/ 1

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Czapiński J., Psychologia pozytywna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
Juczyński Z. (2004). Koncepcje i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem. Zeszyty Naukowe WSHE, 1(44), 7-19.
Kawecka-Jaszcz K., Klocek M., Tobiasz-Adamczyk B,. Jakość życia w chorobach układu sercowonaczyniowego. Metody
pomiaru i znaczenie kliniczne. Wyd. Tormedia 2006.
Literatura uzupełniająca:

Juczyński Z. (2014). Używki – ryzykowny sposób poprawy jakości życia jednostki. W: A. Wudarski (red.), W
poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (s. 105–123). Frankfurt nad Odrą – Częstochowa – Osnabruck:
Wyd. Akademii im. J. Długosza.

Juczyński Z. (2006). Heath-related quality of life: theory and measurement. Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Psychologica, 10, 3-15.

Miniszewska J., Juczyński Z., Ograczyk A., Zalewska A. (2013). Health-related quality of life in psoriasis: Important role of
personal resources. Acta Dermato-venereologica, 93, 551–556.
Inne materiały dydaktyczne:


wybrane narzędzia do pomiaru QoL.

M2a. Psychologia niedostosowania społecznego
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

M2. Psychologia niedostosowania społecznego

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wykład monograficzny, fakultatywny
V/10
Dr Elżbieta Wróblewska

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Wykład prowadzony w oparciu o metody audiowizualne.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03
P_W04

Potrafi zdefiniować i opisac objawy nieprzystosowania i umiejscowić je w kontekście innych
pojęć psychologicznych.
Zna terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z
praktyką pracy psychologa z osobami wykazującymi różnego rodzaju zaburzenia
Ma pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów psychicznych i zachowań
człowieka w normie i patologii.
Rozumie istotę przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście
zachowania jednostki.

K_W01
K_W03
K_W09
K_W10

P_W05

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń zachowania oraz dysfunkcji
społecznych, metod ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa.

K_W20

Umiejętności:
P_U01
P_U02

Potrafi trafnie interpretować oraz wyjaśniać zjawiska i mechanizmy psychologiczne,
psychospołeczne, psychopatologiczne oraz wzajemne relacje między nimi.
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów psychicznych i zachowań
posługując się normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych problemów.

K_U01
K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Kształtuje postawę przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska
społeczne.

K_K12

P_K02

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość
znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia
jednostki i społeczności.

K_K15

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykłady:

Lp.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W01

W1

Niedostosowanie a nieprzystosowanie społeczne. Definicje niedostosowania społecznego. Kto
to jest osoba przystosowana społecznie.

P_W03,
K_K01
P_K02
P_W01

W2-3

Niedostosowanie społeczne a zagrożenie niedostosowaniem. Zagrożenie niedostosowaniem –
mechanizmy wyjaśniające proces. Etapy niedostosowania.

P_W02
P_W04
P_U01
P_W01

W4

Objawy niedostosowania społecznego.

P_W02
P_K01
P_W05

W5-6

Zaburzenia zachowania - kryteria kliniczne wg ICD-10. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze.

P_U02
K_K01

W7

Przyczyny niedostosowania społecznego: biologiczne, środowiskowe, rozwojowe.

P_W03
P_U02
P_W01

W8

Zranienia emocjonalne w etiologii niedostosowania (podejście socjoterapeutyczne).

P_U02
P_K01
P_W02

W9-10

Rodzinne uwarunkowania niedostosowania – podejście systemowe.

P_W03
P_W05
P_U02
P_K02
P_W02

W11

Szkoła wobec dziecka niedostosowanego społecznie – podejście systemowe.

P_W04
P_U01
P_K02

P_W05
W12-13

Metody diagnozy niedostosowania. SNS-Skala Nieprzystosowania Społecznego L. Pytki.

P_U01
P_U02

W14-15

P_W05

Formy pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym niedostosowanym społecznie.

P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma
zajęć,
w ramach
której
weryfikowa
ny jest efekt

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01
P_W02
P_W03

Sprawdzian pisemny (pytania testowe i otwarte dotyczące treści wykładów i literatury
podstawowej).

W1-15

P_W04
P_W05
Umiejętności:
P_U01

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.

W2-3, 11-13

P_U02

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.

W5-10,
12-13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.

W1, 4-6, 8,
14-15

P_K02

Pytania w ramach sprawdzianu pisemnego.

W1, 9-11

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie potrafi zdefiniować i opisac
objawów nieprzystosowania i
umiejscowić je w kontekście
innych pojęć
psychologicznych.

potrafi zdefiniować i
opisac niektóre
objawy
nieprzystosowania i
umiejscowić je w
kontekście innych
pojęć
psychologicznych.

potrafi ogólnie
zdefiniować i opisac
objawy
nieprzystosowania i
umiejscowić je w
kontekście innych
pojęć
psychologicznych.

potrafi poprawnie
zdefiniować i opisac
objawy
nieprzystosowania i
umiejscowić je w
kontekście innych
pojęć
psychologicznych.

nie zna terminologi używanej
w psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związanych z
praktyką pracy psychologa z
osobami wykazującymi
różnego rodzaju zaburzenia.

zna w ograniczonym
stopniu terminologię
używaną w
psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa z
osobami
wykazującymi
różnego rodzaju

zna ogólnie
terminologię używaną
w psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa z
osobami
wykazującymi
różnego rodzaju
zaburzenia.

zna dobrze
terminologię używaną
w psychologii
i dyscyplinach
pokrewnych oraz
związaną z praktyką
pracy psychologa z
osobami
wykazującymi różnego
rodzaju zaburzenia.

zaburzenia.

P_W03

brak mu wiedzy o kulturowych
uwarunkowaniach procesów
psychicznych i zachowań
człowieka w normie i patologii.

ma małą wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów
psychicznych i
zachowań człowieka
w normie i patologii.

ma ogólna wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów
psychicznych i
zachowań człowieka
w normie i patologii.

ma pogłębioną wiedzę
o kulturowych
uwarunkowaniach
procesów
psychicznych i
zachowań człowieka w
normie i patologii.

P_W04

nie rozumie istoty
przystosowania i
nieprzystosowania, normy i
patologii w kontekście
zachowania jednostki.

słabo rozumie istotę
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

rozumie istotę
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

dobrze rozumie istotę
przystosowania i
nieprzystosowania,
normy i patologii w
kontekście zachowania
jednostki.

P_W05

nie posiada wiedzy w zakresie
zaburzeń zachowania oraz
dysfunkcji społecznych, metod
ich oceny i leczenia w zakresie
niezbędnym dla psychologa.

ma ograniczona i mało
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń zachowania
oraz dysfunkcji
społecznych, metod
ich oceny i leczenia w
zakresie niezbędnym
dla psychologa.

ma ogólna i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń zachowania
oraz dysfunkcji
społecznych, metod
ich oceny i leczenia w
zakresie niezbędnym
dla psychologa.

ma pogłębioną i
uporządkowaną
wiedzę w zakresie
zaburzeń zachowania
oraz dysfunkcji
społecznych, metod
ich oceny i leczenia w
zakresie niezbędnym
dla psychologa.

P_U01

Nie potrafi trafnie
interpretować oraz wyjaśniać
zjawiska i mechanizmów
psychologicznych,
psychospołecznych,
psychopatologicznych oraz
wzajemnych relacje między
nimi.

Potrafi nnie w pełni
trafnie interpretować
oraz wyjaśniać
zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
oraz wzajemne relacje
między nimi.

Potrafi ogólnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
oraz wzajemne relacje
między nimi.

Potrafi trafnie
interpretować oraz
wyjaśniać zjawiska i
mechanizmy
psychologiczne,
psychospołeczne,
psychopatologiczne
oraz wzajemne relacje
między nimi.

nie potrafi wykorzystywać i
integrować wiedzę teoretyczną
z zakresu psychologii i
dyscyplin pokrewnych do opisu
i analizowania przyczyn i
przebiegu procesów
psychicznych i zachowań
posługując się normami i
regułami w celu rozwiązywania
wybranych problemów.

potrafi słabo
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i
dyscyplin pokrewnych
do opisu i
analizowania przyczyn
i przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań posługując
się normami i
regułami w celu
rozwiązywania
wybranych
problemów.

potrafi wykorzystywać
i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i
dyscyplin pokrewnych
do opisu i
analizowania przyczyn
i przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań posługując
się normami i
regułami w celu
rozwiązywania
wybranych
problemów.

potrafi dobrze
wykorzystywać i
integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu
psychologii i dyscyplin
pokrewnych do opisu i
analizowania przyczyn
i przebiegu procesów
psychicznych i
zachowań posługując
się normami i regułami
w celu rozwiązywania
wybranych
problemów.

P_K01

nie potrafi kształtować postaw
przestrzegania praw człowieka
oraz wrażliwości na problemy i
zjawiska społeczne.

kształtuje nie wpełni
odpowiednie postawy
przestrzegania praw
człowieka oraz
wrażliwości na
problemy i zjawiska
społeczne.

kształtuje w miarę
adekwatne postawy
przestrzegania praw
człowieka oraz
wrażliwości na
problemy i zjawiska
społeczne.

kształtuje właściwą
postawę przestrzegania
praw człowieka oraz
wrażliwości na
problemy i zjawiska
społeczne.

P_K02

nie rozumie znaczenia refleksji
psychologicznej dla praktyki
życia społecznego; ma

w sposób uposzczony
rozumie znaczenie
refleksji

rozumie znaczenie
refleksji
psychologicznej dla

dobrze rozumie
znaczenie refleksji
psychologicznej dla

P_U02

świadomość znaczenia
dziedzictwa kulturowego i
historycznego dla
psychologicznego rozumienia
jednostki i społeczności.

psychologicznej dla
praktyki życia
społecznego; ma
świadomość znaczenia
dziedzictwa
kulturowego i
historycznego dla
psychologicznego
rozumienia jednostki i
społeczności.

praktyki życia
społecznego; ma
świadomość znaczenia
dziedzictwa
kulturowego i
historycznego dla
psychologicznego
rozumienia jednostki i
społeczności.

praktyki życia
społecznego; ma
świadomość znaczenia
dziedzictwa
kulturowego i
historycznego dla
psychologicznego
rozumienia jednostki i
społeczności.

Wynik sprawdzianu pisemnego. Ogółem można uzyskać wyniki w zakresie 0-36 pkt
17 i mniej

18-21

22-25

26-29

30-32

33-36

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Oceny:

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)

30

Egzamin/zaliczenie

2

Udział w konsultacjach

2

2

6

16

10

10

50/ 2

50/ 2

34/ 1,4

24/ 1

20
2

Przygotowanie programu/projektu
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Pytka L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne,
Warszawa.

Urban B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków
Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Gaś Z. (2013). Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca. Lublin.
Iwaszko A. (2009). Uczniowie o symptomie niedostosowania społecznego. W: A. Jacewicz (red.). Powodzenia i
niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia). Białystok.
Siemionow J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność. Warszawa.
Silecka E. (2013). Wybrane konteksty socjoterapii w pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie. W: B.
Jankowiak (red.). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka. Poznań.

M2b. Wybrane zgadnienia z psychologii przywództwa
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
M1c. Wybrane zagadnienia z psychologii przywództwa

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wykład monograficzny, fakultatywny
V/10
prof. dr hab. J. Mączyński

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
wykład

Metody dydaktyczne
Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna różne pojęcia przywództwa i badania nad przywództwem.

P_W02

Zna cechy i zachowania, którymi powinien się odznaczać idealny przywódca.

P_W03

Zna warunki zaangażowania pracowników w rozwiązywanie problemów organizacyjnych.

P_W04

Potrafi zdiagnozować autokratyczny styl zarządzania.

P_U01

Umiejętności:
Potrafi modyfikować zachowania przywódcze.

K_W10
K_W24

K_U03

P_K01

Kompetencje społeczne:
Potrafi budować efektywną komunikację w grupie.

K_K14

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

W1

Pojęcie przywództwa i wiodące teorie przywództwa.

W2
W3
W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

Badania nad przywództwem w ramach projektu badawczego GLOBE zainicjowanego przez
Roberta House’a – profesora Wharton School Uniwersytetu Pensylwania.
Warunki spłaszczenia struktury organizacyjnej firmy.
Utalentowani i umotywowani pracownicy jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy.
Związek inteligencji emocjonalnej z efektywnością przywództwa.
Ułatwienie podwładnym dostępu do odpowiednich programów edukacyjnych rozszerzających
ich kompetencje zawodowe.
Korzyści dla firmy wynikające ze spłaszczenia struktury organizacyjnej.
Poszerzanie zakresu uprawnień decyzyjnych wzmacnia poczucie kontroli u podwładnych co
sprzyja osiąganiu lepszych wyników pracy
Powiększanie zakresu autonomii i uprawnień decyzyjnych podwładnych poprzez wyposażanie
ich w niezbędne zasoby, umożliwiające im efektywną realizację zadań.
Warunki generowania przez przywódcę wizji przyszłych osiągnięć organizacji, inspirującej
pracowników do działania.
Cechy i zachowania, którymi powinien się odznaczać idealny przywódca.
Składowe „charyzmy” przywódcy.
Osobowość a kompetencje liderskie (warsztat z wykorzystaniem narzędzia
psychometrycznego MBTI, narzędzia diagnozowania stylów kierowania – m.in. siatka
Blake’a & Mouton). Włączanie podwładnych w proces podejmowania decyzji generujących
poczucie osobistej i zespołowej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania.
Otwieranie się przywódcy na opinie, sugestie i pomysły podwładnych warunkujących
efektywne rozwiązywania problemów organizacyjnych.
Kulturowe uwarunkowania partycypacji decyzyjnej.
Warsztaty partycypacji decyzyjnej w środowisku pracy.
Warsztat praktycznego przywództwa (w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego
Hersey’a & Blancharda).
Autokratyczny styl zarządzania dławiący twórcze myślenie podwładnych oraz ograniczający
ich wiarę we własne możliwości.
Czynniki sprzyjające nadużywaniu władzy przywódcy w organizacji.
Próba pomiaru cech i zachowań przywódczych w kontekście wartości kultury organizacyjnej.
Wpływ kultury danego kraju na zachowanie przywódców.
Wyniki kroskulturowych badań nad przywództwem w ramach programu badawczego
GLOBE.
Dostosowanie stylu zarządzania polskich menedżerów do standardów Unii Europejskiej
poprzez trening partycypacji decyzyjnej.
Efektywność warsztatów partycypacji decyzyjnej.
Behawioralny i kognitywny trening asertywności dla menedżerów.
Modelowanie zachowań asertywnych u menedżerów.
Asertywno – responsywny model przywództwa a motywacja podwładnych.
Modyfikowanie zachowań przywódczych poprzez trening asertywności.
Efektywna komunikacja biznesowa warunkiem skutecznego przywództwa (zajęcia
warsztatowe, perswazja oparta o model relacji Ok.-OK.)
Motywowanie & Automotywacja (zajęcia warsztatowe dot. praktycznego wykorzystania
kluczowych teorii motywacji w praktyce zarządzania, autodiagnoza z wykorzystaniem
narzędzia pomiarowego „Reiss Motivation Profile” - RMP)
Budowa efektywnego zespołu praktycznym wymiarem przywództwa (teoria ról grupowych
M.Belbina, efektywność zespołów biznesowych na podst. badań Prof. Barbary Fredrickson,
dysfunkcje pracy zespołowej, coaching zespołowy – wprowadzenie)
Zmiana roli menedżera z rozkazodawcy na konsultanta, z osoby wydającej polecenia na
doradcę.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01
P_W02
P_W03
P_W02

P_U01

P_W04

P_U01

P_W04

P_U01

P_U01

P_K01

P_U01

P_U01

P_U01

Warunki zaangażowania podwładnych w realizację zadań w organizacji.
Sytuacyjny model partycypacji podwładnych w podejmowaniu decyzji Vroom’a-Yetton’a.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć,
w ramach której
weryfikowany
jest efekt

Metoda weryfikacji

P_W01

Wiedza:
Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W1 –W15

P_W02

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W1 –W15

P_W03

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W1 –W15

P_W04

Wynik sprawdzianu pisemnego; ocena udziału w dyskusji.

W1 –W15

P_U01

Umiejętności:
ocena wykonania zadania i udziału w dyskusji.

W1 –W15

P_K01

Kompetencje społeczne:
obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

W1 –W15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie zna różnych pojęć
przywództwa i badań nad
przywództwem.

zna pojęcie
przywództwa i
nieliczne badania nad
przywództwem.

zna kilka różnych
pojęć przywództwa i
badań nad
przywództwem.

zna różne pojęcia
przywództwa i badania
nad przywództwem.

P_W02

nie zna cech i zachowań,
którymi powinien się
odznaczać idealny przywódca.

zna niektóre cechy i
zachowania, którymi
powinien się
odznaczać idealny
przywódca.

zna szereg cech i
zachowań, którymi
powinien się
odznaczać idealny
przywódca.

zna cechy i
zachowania, którymi
powinien się
odznaczać idealny
przywódca.

P_W03

nie zna warunków
zaangażowania pracowników
w rozwiązywanie problemów
organizacyjnych.

zna nieliczne warunki
zaangażowania
pracowników w
rozwiązywanie
problemów
organizacyjnych.

zna wybrane warunki
zaangażowania
pracowników w
rozwiązywanie
problemów
organizacyjnych.

zna warunki
zaangażowania
pracowników w
rozwiązywanie
problemów
organizacyjnych.

P_W04

nie potrafi zdiagnozować
autokratycznego stylu
zarządzania.

potrafi z problemami
zdiagnozować
autokratyczny styl
zarządzania.

potrafi zdiagnozować
autokratyczny styl
zarządzania.

potrafi poprawnie
zdiagnozować
autokratyczny styl
zarządzania.

P_U01

nie potrafi modyfikować
zachowań przywódczych.

potrafi w niewielkim
stoppniu modyfikować
zachowania
przywódcze.

potrafi modyfikować
zachowania
przywódcze.

potrafi efektywenie
modyfikować
zachowania
przywódcze.

P_K01

nie potrafi budować efektywnej
komunikacji w grupie.

potrafi w sposób
uproszczony budować
efektywną
komunikację w grupie.

potrafi budować
efektywną
komunikację w grupie.

potrafi efektywnie
budować komunikację
w grupie.

Wynik sprawdzianu pisemnego (15 pytań, częściowo otwartych, ocena: 2 pkt odpowiedź poprawna, 1 pkt –
odpowiedź niepełna, 0 pkt – brak lub błędna odpowiedź (zakres punktacji: 0-30)
Ocena

15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28 i pow.

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności/
ECTS

Studia
stacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II.

30
2

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach

Studia
niestacjonarne
20
2

2

2

6

16

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

50/ 2

50/ 2

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/ 1,4

24/ 1

Przygotowanie projektu/programu
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literatura przedmiotu

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach
przygotowaniem zawodowym

zajęć

związanych

z

praktycznym

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Belbin M., Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008
Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa 2009
Goleman D., Boyatzis R., McKee A. Naturalne przywództwo. Jacek Santorski, Wydawnictwa Biznesowe, WrocławWarszawa 2002.

Kouzes J.M, Posner B.Z. Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Literatura uzupełniająca:

Lee-Chai A. Y., Bargh J.A. (red.) Władza, Pokusy i Zagrożenia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Listwan T., Sułkowski Ł. Metody i Techniki Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Difin, 2016.

Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wydawnictwo Kadry, Wrocław 1997.

Mączyński J. Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Warszawa, 1996, Polska Akademia Nauk.

Mączyński J. Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Warszawa, 1998, Polska Akademia Nauk.

Mączyński J., Sułkowski Ł. „A Seven Nations Study of Leadership Attributes”. Polish Psychological Bulletin, 2017, vol 48
(2) 307 – 314.

Opolska M., Osobowość, Kompetencje Społeczne, Inteligencja emocjonalna menedżerów – determinanty stylu kierowania,
Warszawa 2014.

Williams M., Mistrzowskie przywództwo. Kraków 2009.
Inne materiały dydaktyczne:


wybrane narzędzia pomiaru.

M2c. Psychologia twórczości
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)
M2c. Psychologia twórczości

Kod i nazwa przedmiotu

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej
prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wykład monograficzny, fakultatywny
V/10
dr Joanna Mesjasz

Wymagania wstępne (wynikające
z następstwa przedmiotów):
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne
Wykład

St u d ia

n ie st a c j o na r ne
Wykład

30

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

20

Konsultacje

2

Konsultacje

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

2

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
wykład

Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacja, case study, referat, ćwiczenia pisemne, pytania /
zadania problemowe, ankieta / kwestionariusz, analiza źródeł, infografika.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posiada określone słownictwo ogólne i fachowe w ramach katalogu tematów.

K_W03

P_W02

Posiada wiedzę o koncepcjach twórczości, warunkach kształtowania osobowości
twórczej, tworzeniu klimatu twórczości.

P_W03

Zna charakterystykę osobowości twórczej, zna metody badania twórczości.

K_W09
K_W11
K_W16

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu psychologii twórczości.

K_U17

P_U02

Potrafi opisać i przygotować diagnozę osobowości twórczej.

K_U03
K_U01

P_U03

Potrafi określić cechy charakterystyczne i zbadać klimat sprzyjający twórczości w
organizacji.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest gotów radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, budować relacje z
osobowościami twórczymi, inspirować zachowania adaptacyjne o charakterze
twórczym.

P_K02

Jest zdolny do kreowania warunków dla twórczego działania w sytuacjach
społecznych, zarówno w relacjach ze współpracownikami jak i klientami.

K_K02

K_K02
K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Psychologia twórczości – ramy definicyjne.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W2

Psychologia twórczości, a psychologia osobowości, psychologia rozwojowa,
psychologia wychowawcza oraz psychologia pracy i organizacji.

P_W01; P_W03;
P_W04; P_K02

W3

Kształtowanie się podejścia do twórczości na przestrzeni dziejów.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W4

Systemowe koncepcje twórczości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W5

Twórczość a transgresja i adaptacja twórcza.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W6

Społeczne i psychologiczne uwarunkowania twórczości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W7

Osobowość twórcza i jej charakterystyka.

P_W02; P_W03;
P_U01; P_U02
P_K01

W8

Czym wyróżnia się geniusz.

P_W02; P_W03;
P_U01; P_U02
P_K01

W9

Kształtowanie warunków dla twórczego rozwoju osobowości.

P_W02; P_W03;
P_U01; P_U02
P_K01; P_K02

W10

Metody badania zachowań twórczych i osobowości twórczej.

P_W02; P_W03;
P_U01; P_U02;
P_K01

Metody badania klimatu twórczości w organizacjach.

P_W02; P_W03;
P_U01;
P_U02P_U03
P_K01

W12

Trening twórczego myślenia i działania.

P_W02; P_W03;
P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01;
P_K02

W13

Geniusz i obłąkanie – twórczość a patologia.

P_W02; P_W02;
P_U01; P_U02
P_U03 P_K01

W14

Twórczość a innowacja.

P_W02; P_W03;

W11

P_U01; P_U02
P_U03 P_K01;
P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01
P_W02

W1, W2, W3, W4,
W5,W6,W12,W13

Zaliczenie pisemne – test.

P_W03
Umiejętności:
P_U01
P_U02

Prezentacja, udział w dyskusji

W7,W8,W9,W10,W11

P_U03
Kompetencje społeczne:
P_K01
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego

W12,W14

P_K02
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i
rozumie/potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada określonego
słownictwa ogólnego i
fachowego w ramach
katalogu tematów.

posiada elementarne
słownictwo ogólne i
fachowe w ramach
katalogu tematów.

posiada kluczowe
słownictwo ogólne i
fachowe w ramach
katalogu tematów.

posiada bogate
słownictwo ogólne i
fachowe w ramach
katalogu tematów.

P_W02

nie posiada wiedzy o
koncepcjach twórczości,
osobowości twórczej i
klimatu twórczości.

posiada ogólną wiedzę
koncepcjach twórczości,
osobowości twórczej i
klimatu twórczości.

posiada wiedzę
koncepcjach twórczości,
osobowości twórczej i
klimatu twórczości.

posiada wyczerpującą
koncepcjach
twórczości,
osobowości twórczej i
klimatu twórczości.

P_W03

nie posiada wiedzy o
metodach diagnozowania
osobowości twórczej i
klimatu twórczości

oraz posiada wiedzę o
metodach diagnozowania
osobowości twórczej i
klimatu twórczości

posiada wiedzę o
metodach diagnozowania
osobowości twórczej i
klimatu twórczości

posiada wyczerpującą
wiedzę o metodach
diagnozowania
osobowości twórczej i
klimatu twórczości

P_U01

scharakteryzować
osobowości twórczej i
przygotować jej
diagnozy

z pomocą prowadzącego
charakteryzuje osobowości
twórczej i planuje jej
diagnozę

scharakteryzować
osobowość twórczą i
przygotować jej diagnozę

biegle charakteryzuje
osobowość twórczą i
przygotowuje jej
diagnozę

P_U02

nie zna i nie potrafi
zastosować metod
kwestionariuszowych i
projekcyjnych do
badania osobowości
twórczej

orientuje się w zakresie
metod
kwestionariuszowych i
projekcyjnych ale
samodzielnie nie potrafi
przeprowadzić badań i
napisać opinii

potrafi dobrać i
zastosować samodzielnie
metodę do badania
osobowości twórczej

biegle posługuje się
metodami do badania
osobowości twórczej
uwzględniając wiele
kryteriów ich doboru

P_U03

nie potrafi przygotować
wywiadów
pozwalających

potrafi przygotować
prosty wywiad,
przeprowadzić go i

potrafi przygotować
wywiad pozwalający
diagnozować osobowość

potrafi płynnie
przygotować i
przeprowadzić

diagnozować osobowość
twórczą i warunki jej
rozwoju

sporządzić ogólną
charakterystykę,

twórczą, przeprowadzić
go i dokonać
wyczerpującej diagnozy,

wywiad pozwalający
diagnozować
osobowość twórczą
wraz z pełną analizą i
rekomendacjami.

P_K01

radzić sobie w
większości sytuacji
komunikacyjnych,
budować relacje z
osobowościami
twórczymi, inspirować
zachowania adaptacyjne
o charakterze twórczym.

jest gotów radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, budować relacje
z osobowościami twórczymi, inspirować zachowania adaptacyjne o charakterze
twórczym.

P_K02

nie jest zdolny do
kreowania warunków dla
twórczego działania w
sytuacjach społecznych,
zarówno w relacjach ze
współpracownikami jak i
klientami.

jest zdolny do kreowania warunków dla twórczego działania w sytuacjach
społecznych, zarówno w relacjach ze współpracownikami jak i klientami.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
Stacjonarne

Studia
niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

6

16

10

10

50/ 2

50/ 2

34/ 1,4

24/ 1

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt ,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznannie z literatura przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Kozielecki J.(1998), Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Żak, Kraków.
Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Obuchowski K.(2004), Kody umysłu i emocje, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź
Popek S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Sloane P. (2005), Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk s. 17
Wojcieszke B. (2000), Postawy i ich zmiana, W: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, pod red. Strelaua J.,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Blikle A.J. (2017) Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Wydawnictwo Helion, Gliwice.



Chaffee J.(2001), Potęga twórczego myślenia, przełożył Czekański M., Diogenes Grupa Wydawnicza Bertelsmann,
Warszawa.

Luecke R.(2005), Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Harvard Business
Essentials

Popek S. (2000), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, wyd. 2, Wydawnictwo UMC-S, Lublin

Szmidt K.J. (2001), Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Tokarz A. (2005). W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
Inne materiały dydaktyczne:


skrypt do za zajęć w opracowaniu dr Joanny Mesjasz.

PZ. Praktyki zawodowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod i nazwa przedmiotu

PZ. Praktyki zawodowe
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej
kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom
kształcenia:

Psychologia, jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoby koordynujące praktyki:

o charakterze praktycznym, powiązany z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
IV-V /7-10
dr M. Kaflik-Pieróg; dr M. Roślak-Olczyk

Wymagania wstępne:
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
St u d ia

st a cj o n a rne

St u d ia

n ie st a c j o na r ne

Wykład

Wykład

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia warsztatowe

Ćwiczenia warsztatowe

Konwersatorium

Konwersatorium

Seminarium

Seminarium

Konsultacje

Konsultacje

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

Inna forma (zaliczenia, egzamin)

Praktyki

Praktyki

450

450

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Praktyki

Metody dydaktyczne
dyskusja, obserwacja, studia przypadków, zadania praktyczne
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Lp.

P_W01

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:
Zna specyfikę zadań psychologa w instytucjach szeroko rozumianej opieki zdrowotnej
(diagnoza, poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychoterapia, profilaktyka, szkolenia) na
poziomie umożliwiającym interdyscyplinarną współpracę ze specjalistami innych dziedzin.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

K_W01

P_W02

Ma wiedzę o funkcjonowaniu instytucji ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty.

K_W02

P_W03

Zna terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach medycznych oraz związaną z
praktyką pracy psychologa w instytucjach ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty.

K_W03

P_W04
P_W05
P_W06

P_U01
P_U02
P_U03
P_U04

Posiada przygotowanie teoretyczne w zakresie promowania zdrowia, profilaktyki i terapii
niezbędne do pracy z osobami zdrowymi i chorymi.
Ma wiedzę na temat uregulowań prawnych dotyczących kompetencji diagnostycznoterapeutycznych psychologa.
Posiada wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, weryfikowaniu hipotez i
wnioskowaniu diagnostycznym; zna metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w
psychologii zdrowia i klinicznej.
Umiejętności:
Potrafi obserwować przebieg procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem ludzkiej
psychiki, formułować własne opinie i stawiać hipotezy diagnostyczne w obszarze opieki
zdrowotnej.
Potrafi dokonać wyboru narzędzia odpowiedniego do celu badania i dokonać oceny jego
wartości na podstawie informacji zawartych w podręczniku narzędzia.
Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne w obszarze szeroko rozumianej opieki
zdrowotnej z zastosowaniem wybranych metod i narzędzi diagnostycznych.
Potrafi interpretować i integrować wyniki przeprowadzonych badań uwzględniając różnice
międzyosobnicze i wewnątrz-osobnicze oraz kliniczny i statystyczny sposób wnioskowania.

K_W04
K_W01
K_W05

K_U03
K_U04, K_U05
K_U04, K_U05
K_U04

P_U05

Opracowuje raport z badań dla celów szeroko rozumianej opieki zdrowotnej.

K_U18

P_U06

Posiada umiejętności udzielania pomocy psychologicznej; umie dokonać interwencji w sytuacji
kryzysowej.

K_U06

P_U07

Potrafi zaplanować działania psychoterapeutyczne i je w podstawowym zakresie przeprowadzić.

K_U07

P_U08

Potrafi zaprojektować działania usprawniające, psychokorekcyjne, prewencyjne i prozdrowotne
oraz je w podstawowym zakresie przeprowadzić.

K_U08

P_U09

Potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole praktyków w instytucjach ochrony zdrowia,
opieki społecznej, oświaty.

K_U13
K_U19

P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
P_K05

Kompetencje społeczne:
Dokonuje samooceny własnych kompetencji, wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i dokształcania się zawodowego.
Jest odpowiedzialny za podejmowane działania, przewiduje konsekwencje stosowanych
interwencji.
Potrafi współdziałać i pracować w gronie specjalistów w realizacji indywidualnych i
zespołowych działań w obszarze ochrony zdrowia.
Potrafi używać testów w sposób etyczny, tj. Przestrzegając standardów psychometrycznych,
standardów użycia oraz badania testem.
Potrafi w sposób ostrożny i zapewniający bezpieczeństwo zaplanować badanie testowe
odpowiednie dla ujęcia różnic międzyosobniczych i wewnątrz-osobniczych, potrafi
współpracować z badanym i współpracownikami.

K_K01, K_K06
K_K11
K_K02
K_K16
K_K09, K_K16

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

P1
P2
P3
P4

Praktyki:
Zapoznanie się ze specyfiką placówki.
Zapoznanie ze specyfiką zadań psychologa w instytucjach szeroko rozumianej opieki
zdrowotnej (diagnoza, poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychoterapia, profilaktyka,
szkolenia).
Zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kompetencji diagnostycznoterapeutycznych psychologa.
Porządkowanie i wzbogacanie wiedzy teoretycznej z psychologii zdrowia i klinicznej
zdobytej w toku studiów.

P5

Przygotowywanie do pracy z osobami zdrowymi (w zakresie promowania zdrowia) oraz
chorymi (w zakresie profilaktyki i terapii) – projektowanie i przeprowadzanie interwencji.

P6

Przygotowywanie się do pełnienia roli członka zespołu diagnostyczno-terapeutycznego
poprzez nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania pacjentów
psychiatrycznych.

Odniesienie do
przedmiot.
efektów
kształcenia
P_W02
P_W01
P_W05
P_W03
P_K01
P_W04
P_U06, P_U08
P_K02
P_W06
P_U01, P_U02,
P_U03
P_U09

P7

Interpretowanie ilościowe i jakościowe wyników badań i przygotowywanie raportu.

P8

Projektowanie i udzielanie pomocy psychologicznej osobom przebywającym na leczeniu
odwykowym, korzystającym z usług ośrodków interwencji kryzysowej itp.

P9

Projektowanie i przeprowadzanie w podstawowym zakresie działań psychoterapeutycznych.

P_K02, P_K03
P_K04, P_K05
P_W06
P_U04
P_U05
P_W04
P_K02
P_W04
P_U07
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć,
w ramach
której
weryfikowany
jest efekt

Wiedza:
P_W1

Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_W2

Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_W3

Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_W4

Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_W5

Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_W6

Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U04

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U05

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U06

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U07

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U08

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

P_U09

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego, kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9

Kompetencje społeczne:
P_K01
P_K02
P_K03
P_K04
P_K05

Samoocena i samorefleksja.
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
Kontrola i ocena przebiegu praktyk.
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
Kontrola i ocena przebiegu praktyk.
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
Kontrola i ocena przebiegu praktyk.
Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.
Kontrola i ocena przebiegu praktyk.

P1-P9
P1-P9
P1-P9
P1-P9
P1-P9

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie, bez oceny sumarycznej, przebiegu praktyk odbywa się:
1. w placówce, w której student odbywa praktyki przez opiekuna praktyk /psychologa/ poprzez kontrolę
przebiegu, obserwację i ocenę wykonania powierzonych studentowi zadań;
2. w IPS przez koordynatora praktyk specjalności, na podstawie wypełnionego przez studenta Dziennika
praktyk /sprawozdanie z przebiegu praktyk, osiągnięte efekty kształcenia, ocena opiekuna/ oraz

indywidualnej rozmowy dotyczącej przebiegu praktyk, samooceny i samorefleksji studenta.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
Rodzaj aktywności/ECTS

Studia
stacjonarne
450

Studia
niestacjonarne
450

450/18

450/18

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

450/18

450/18

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

450/18

450/18

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria)
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Przygotowanie programu/projektu
Inne zadania praktyczne
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS)
SUMA godzin / ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Inne materiały dydaktyczne:


