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 C1. Wprowadzenie teoretyczne do psychologii jakości życia 
 C2. Eksploracja bazy teoretycznej oraz metodologii badań w obszarze jakości życia

 C3. Identyfikacja i zdefiniowanie charakterystycznych uwarunkowań (korelatów/predyktorów) jakości życia 
C4. Wskazanie aplikacji klinicznych modeli teoretycznych oraz wyników badań z zakresu jakości życia 

 W1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej.
 W2. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwojowej

W3. Podstawowa wiedza z zakresu metodologii psychologii

 WIEDZA
K_W02 Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonujących w literaturze psychologicznej teoretycznych modeli (koncepcji) jakości

 życia; posiada rozszerzoną wiedzę na temat personalistycznej koncepcji człowieka oraz jej znaczenia dla badań z zakresu jakości życia
K_W03 Student posiada podstawową wiedzę na temat interdyscyplinarnej specyfiki zagadnień związanych z jakością życia; zna podstawowe

 zagadnienia z zakresu filozofii – głównie antropologii,
K_W10 Student zna psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby, czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz rolę aktywności własnej w

 utrzymaniu zdrowia i poprawie jakości życia 
posiada wiedzę na temat specyfiki psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz metod stosowanych

 w procesie rehabilitacji
 K_W13 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnego rodzaju modeli jakości życia i odpowiadających im metod pomiarowych.

K_W14 Student zna etapy i zasady procesu badawczego realizowanego w obszarze psychologii jakości życia, jak również sposoby integracji
 rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych

 UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii jakości życia i dziedzin jej pokrewnych do analizowania  i
interpretowania ludzkich zachowań, przekładających się na wzrost/spadek jakości życia; potrafi przywołać i scharakteryzować typowe

 predyktory/korelaty zachowań podnoszących/obniżających zadowolenie z życia jednostki  
K_U05 Student potrafi zaplanować oraz przeprowadzić proces badawczy (diagnostyczny) dotyczący różnych obszarów psychospołecznego
funkcjonowania jednostki (m.in. poznawczego, emocjonalnego, relacyjnego/społecznego, itp.); potrafi wskazać ograniczenia przeprowadzonych

 badań; swobodnie interpretuje uzyskane wyniki i trafnie integruje dane pochodzące z różnych metod badawczych;
właściwie wskazuje kierunki dalszych działań psychologicznych uwzględniające indywidualne (środowiskowe) potrzeby jednostki ważne z

 punktu widzenia podnoszenia/podtrzymania jakości jej życia
K_U09 Student posiada rozwinięte umiejętności diagnostyczne: formułuje problemy, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia

 badawcze
 K_U11 Student:

 ściśle przestrzega norm i zasad etycznych na każdym etapie procesu badawczego;
 dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Student jest świadomy konieczności przestrzegania elementarnych zasad etyki i uczciwości w badaniach dotyczących zagadnienia jakości

 życia
K_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w obszarze

 wspierania jakości życia (w zdrowiu i patologii
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K_K06 Student dba o prawidłowy przebieg procesu badawczego i interwencji psychologicznej, tak by nie przyniosła jakiejkolwiek szkody badanym
 osobom. Jest otwarty na pomoc ekspertów zwłaszcza z innych dziedzin powiązanych z problematyką jakości życia

K_K07 Student wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych
 poglądów i praktyk w zakresie psychologii.

Wykład z prezentacją Power Point; konwersatoria; praca z tekstem.

 Ocena niedostateczna (2.0):
 Wiedza

Student nie zna: (1) głównych teoretycznych koncepcji jakości życia; (2) interdyscyplinarnej specyfiki zagadnień związanych z jakością życia ; (3)
podstawowych korelatów/predyktorów jakości życia; (4) zasadniczych metod służących do psychologicznego pomiaru jakości życia (i jej

 korelatów/predyktorów) .
 Umiejętności

Student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy w działaniach lub projektach psychologicznych, których celem jest podnoszenie i utrzymanie
 optymalnego poziomu jakości życia wybranych grup osób.

 Kompetencje
Student nie dysponuje elementarnymi kompetencjami społecznymi w zakresie oddziaływań psychologicznych zmierzających bezpośrednio lub

 pośrednio do podnoszenia jakości życia.
 Ocena dostateczna (3.0):

 Wiedza
Student: (1) zna niektóre prezentowane teoretyczne koncepcje jakości życia; (2) potrafi ogólnie odnieść się do interdyscyplinarnej specyfiki
zagadnień związanych z jakością życia; (3) umie wskazać i omówić niektóre prezentowane korelaty/predyktory jakości życia; (4) ma wiedzę na

 temat niektórych omówionych metod.
 Umiejętności

Student potrafi wykorzystać w działaniach lub projektach psychologicznych, mających na celu podnoszenie i utrzymanie optymalnego poziomu
 jakości życia, wiedzę dotyczącą niektórych prezentowanych psychologicznych koncepcji jakości życia.

 Kompetencje
Student dysponuje elementarnymi kompetencjami społecznymi w zakresie oddziaływań psychologicznych zmierzających bezpośrednio lub

 pośrednio do podnoszenia jakości życia wybranych grup osób.
 Ocena dobra (4.0):

 Wiedza
Student: (1) zna większość prezentowanych teoretycznych koncepcji jakości życia; (2) potrafi wskazać większość omówionych
interdyscyplinarnych aspektów/obszarów jakości życia; (3) ma wiedzę dotyczącą większości wskazanych psychologicznych czynników

 „wpływających” na jakość życia; (4) posiada wiedzę na temat większości zaprezentowanych metod.
 Umiejętności

Student potrafi zastosować w działaniach lub projektach psychologicznych, mających na celu podnoszenie i utrzymanie optymalnego poziomu
 jakości życia, wiedzę dotyczącą większości omówionych psychologicznych koncepcji jakości życia.

 Kompetencje
Student dysponuje licznymi kompetencjami społecznymi w zakresie oddziaływań psychologicznych zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do

 podnoszenia jakości życia rożnych grup osób 
 Ocena bardzo dobra (5.0):

 Wiedza
Student: (1) zna wszystkie prezentowane teoretyczne koncepcje jakości życia; (2) potrafi wskazać wszystkie omówione interdyscyplinarne
aspekty/obszary jakości życia; (3) ma wiedzę dotyczącą wszystkich wskazanych psychologicznych czynników „wpływających” na jakość życia;

 (4) posiada wiedzę na temat wszystkich zaprezentowanych metod.
 Umiejętności

Student potrafi wykorzystać w działaniach lub projektach psychologicznych, mających na celu podnoszenie i utrzymanie optymalnego poziomu
 jakości życia, wiedzę dotyczącą wszystkich omówionych psychologicznych koncepcji jakości życia.

 Kompetencje
Student dysponuje bardzo licznymi kompetencjami społecznymi w zakresie oddziaływań psychologicznych zmierzających bezpośrednio lub
pośrednio do podnoszenia/utrzymania jakości życia różnych grup osób.

 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Psychologia pozytywna (PP) jako nowy kierunek w psychologii - początki i rozwój PP, specyfika PP, PP a inne kierunki psychologiczne, krytyczna
 analiza PP

 Aparat pojęciowy PP - analiza zakresu znaczeniowego głównych terminów z zakresu PP
 Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna

 Jakość życia w perspektywie psychologicznej - hedonistyczne i eudajmonistyczne rozumienie jakości życia
 Jakość życia w perspektywie psychologicznej - dobrostan psychiczny

 Poznawcze i emocjonalne komponenty jakości życia
 Uwarunkowania jakości życia - czynniki biologiczne, społeczno-demograficzne, psychologiczne (cnoty)

 Treści programowe przedmiotu:
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 Literatura:

 Główne koncepcje i modele jakości życia w badaniach psychologicznych:
 a) Sekwencyjno-czasowy model dobrostanu psychicznego (E. Diener i współpracownicy)

 b) Model podtrzymywania szczęścia (S. Lyubomirsky, K.M. Sheldon, D. Schkade)
 c) Cebulowa teoria szczęścia (J. Czapiński) 

 d) Transakcyjny model jakości życia (A. Zalewska)
 e) Homeostatyczny model dobrostanu psychicznego (R.A. Cummins)

 f) Model dobrostanu psychicznego (C.D. Ryff)
 Jakość życia w perspektywie psychologii biegu życia:

 a) jakość życia dzieci i młodzieży
 b) jakość życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości

 Główne kierunki badań psychologicznych w obszarze psychologii jakości życia
 Współczesne "gorące" dylematy PP

 Metody psychologicznego pomiaru jakości życia


