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 C1 – zdobycie przez studentów wiedzy psychologicznej dotyczącej godzenia przez pracownika wielu ról społecznych. 
 C2-  nabycie umiejętności  analizowania i interpretowania zachowań pracowników  godzących wielorakie role społeczne. 

C3 – opanowanie umiejętności wypowiadania się na temat zachowań pracownika w sposób całościowy, z uwzględnieniem różnych sfer  jego
 aktywności. 

C4-nabycie podstawowych kompetencji podejmowania i realizowania zadań mających na celu wspieranie godzenia przez pracowników różnych
ról społecznych .

W1 - student 2 roku psychologii

 WIEDZA K_W05 
student posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników
stymulujących/utrudniających ten rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media,rówieśnicy,

 praca) dla funkcjonowania jednostki;
posiada wiedzę na temat  godzenia ról społecznych pełnionych w obszarze pracy i rodziny i jego znaczenia dla funkcjonowania jednostki, rodziny i

 organizacji 
  

 UMIEJĘTNOŚCI K_U05
student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny  dotyczący różnych sfer funkcjonowania człowieka oraz jakości środowiska
społecznego i organizacji oraz wskazać ograniczenia przeprowadzonej diagnozy ; potrafi interpretować uzyskane wyniki i integrować dane
pochodzące z różnych metod badawczych oraz wskazać kierunki dalszych działań psychologicznych uwzględniające indywidualne

 (środowiskowe) potrzeby oraz zasoby jednostki (grupy społecznej)
 

 POSTAWY (KOMPETENCJE SPOŁECZNE ) K_K04
student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia, posiada
przekonanie o potrzebie wspierania jednostek w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego

 popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii
K_K04 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla godzenia ról pełnionych w obszarze pracy i rodziny; posiada przekonanie o

 potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych związanych z godzeniem wielorakich ról społecznych 

 wykład
  burza mózgów,

  praca w grupach,
  ćwiczenia aktywizujące, 

 warsztaty,
analiza przypadków

 Ocena bardzo dobra: 
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rodziny oraz ich znaczenia dla funkcjonowania jednostki, rodziny i organizacji; bardzo dobrze zna i rozumie terminologię związaną z
 psychologiczną problematyką godzenia wielorakich ról społecznych 

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi trafnie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i
interpretowania zachowań człowieka godzącego wielorakie role społeczne oraz wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz

 kulturowe) zachowań człowieka w kontekście godzenia pracy i rodziny 
POSTAWY: student prezentuje dobrze ugruntowaną świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla godzenia przez niego ról pełnionych
w obszarze pracy i rodziny i posiada głębokie przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych

 związanych z godzeniem wielorakich ról społecznych.  
 Ocena dobra: 

WIEDZA : student posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą psychologicznej problematyki godzenia ról pełnionych w środowisku pracy i rodziny
oraz ich znaczenia dla funkcjonowania jednostki, rodziny i organizacji; dobrze zna i rozumie terminologię związaną z psychologiczną problematyką

 godzenia wielorakich ról  
UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi  wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i
interpretowania zachowań człowieka godzącego wielorakie role społeczne oraz wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz

 kulturowe) zachowań człowieka w kontekście godzenia pracy i rodziny  
POSTAWY: student prezentuje ugruntowaną świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla godzenia przez niego ról pełnionych w
obszarze pracy i rodziny i posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych

 związanych z godzeniem wielorakich ról społecznych  
 Ocena dostateczna: 

WIEDZA : student posiada niewielką wiedzę dotyczącą psychologicznej problematyki godzenia ról pełnionych w środowisku pracy i rodziny oraz
ich znaczenia dla funkcjonowania jednostki, rodziny i organizacji; w niewielkim stopniu  zna i rozumie terminologię związaną z psychologiczną

 problematyką godzenia wielorakich ról  
UMIEJĘTNOŚCI: student w niewielkim stopniu potrafi  wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do
analizowania i interpretowania zachowań człowieka godzącego wielorakie role społeczne oraz wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe,

 społeczne oraz kulturowe) zachowań człowieka w kontekście godzenia pracy i rodziny  
POSTAWY: student prezentuje  niedużą świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla godzenia przez niego ról pełnionych w obszarze
pracy i rodziny i posiada słabo ugruntowane przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych

 związanych z godzeniem wielorakich ról społecznych  
 Ocena niedostateczna: 

WIEDZA : student nie posiada wiedzy dotyczącej psychologicznej problematyki godzenia ról pełnionych w środowisku pracy i rodziny oraz ich
znaczenia dla funkcjonowania jednostki, rodziny i organizacji; nie zna i nie rozumie terminologii związanej z psychologiczną problematyką godzenia

 wielorakich ról  
UMIEJĘTNOŚCI: student nie potrafi  wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i
interpretowania zachowań człowieka godzącego wielorakie role społeczne, nie potrafi wskazać i opisać uwarunkowań (osobowych,

 społecznych oraz kulturowych) zachowań człowieka w kontekście godzenia pracy i rodziny  
POSTAWY: student nie ma świadomości  znaczenia sfery psychicznej człowieka dla godzenia przez niego ról pełnionych w obszarze pracy i
rodziny i nie posiada przekonania o potrzebie wspier
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 Literatura:

Psychologiczne aspekty pełnienia przez jednostkę ról rodzinnych ( rodzica, małżonka, osoby sprawującej opiekę nad chorym członkiem rodziny itd.)
oraz ich związek z funkcjonowaniem w rolach zawodowych. Psychologiczne mechanizmy łączące pełnione role społeczne. Efekty godzenia ról
zawodowych i pozazawodowych na poziomie jednostki,  rodziny i organizacji.  Czynniki utrudniające  godzenie ról zawodowych z
pozazawodowymi (na poziomie jednostki, organizacji i rodziny). Czynniki umożliwiające godzenie ról zawodowych z pozazawodowymi (na
poziomie jednostki, organizacji i rodziny). Specyfika godzenia ról rodzinnych i zawodowych na różnych etapach w cyklu życia rodziny pracownika.
Potencjał, wyzwania i zagrożenia dla godzenia wielu  ról związane ze współczesną kulturą i przemianami technologicznymi oraz cywilizacyjnymi.
Zasady etyczne obowiązujące w czasie kontaktu psychologa z klientem i jego rodziną. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
odpowiedzialności prawnej psychologa.
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