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Język polski

C1 - Uzyskanie wiedzy na temat znaczenia zasobów osobistych i środowiskowych człowieka w sytuacji codziennego funkcjonowania oraz
 występowania trudności, wyzwań i ograniczeń. 

C2 - Kształtowanie świadomości konieczności rozwijania zasobów podmiotowych w ciągu życia.

 W1 - Znajomość podstawowych pojęć i terminów psychologicznych.
W2 - Podstawowa wiedza psychologiczna z zakresu procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych.

 WIEDZA
Zna najważniejsze filozoficzne i psychologiczne koncepcje człowieka, a szerzej nt. personalizmu i kultury chrześcijańskiej; posiada wiedzę o
powiązaniu psychologii z innymi pokrewnymi dyscyplinami naukowymi; posiada wiedzę nt. znaczenia religijności i duchowości oraz systemów
wartości dla funkcjonowania człowieka; zna psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby, rozumie rolę czynników wspierających jakość życia.

 K_W02, K_W03, K_W07, K_W10
 UMIEJĘTNOŚCI

 Potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne. K_U07
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Ma świadomość znaczenia: sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; dbałości o zdrowie
psychiczne i fizyczne, identyfikując różne zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego; wykazuje gotowość współpracy z
profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia w różnych warunkach społecznych i środowiskowych. K_K04,
K_K09, K_K10

 Analiza tekstów z dyskusją.
 Analiza przypadków.

Metody warsztatowe.

 Udział w zajęciach.
 Przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć, udział w dyskusji.

 Kolokwium pisemne z zakresu omawianego materiału.
 Ustne zaliczenie na koniec semestru.

 Ocena ndst (2) 
 Student nie zna terminów z zakresu omawianych zagadnień. 

 Student nie potrafi wskazać podstawowych założeń czynników warunkujących odporność podmiotową. 
 Student nie realizuje w grupie wyznaczonych zadań i nie uczestniczy w dyskusji. 

 Ocena dst (3) 
Student zna wybrane terminy z zakresu czynników warunkujących odporność podmiotową. Wie jakie czynniki (zewnętrzne i wewnętrzne)

 predysponują do wystąpienia (rozwijania i wspierania) odporności. 
 Student potrafi definiować czym jest odporność. 

 Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy i angażowania się we współpracę w grupie ale nie potrafi tego skutecznie zrealizować 
 Ocena db (4) 

Student zna większość terminów i założeń z zakresu omawianych zagadnień. Zna charakterystykę psychologiczną osób o wysokiej odporności i
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 rozpoznaje zachowania wskazujące na umiejętność przystosowania i adekwatnego funkcjonowania osoby w jej otoczeniu. 
 Student rozumie znaczenie czynników mogących zwiększać poziom odporności u danej osoby. 

Student potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę i podejmować dyskusję w jej zakresie biorąc pod uwagę możliwości osoby
 zaangażowanej w nawiązany kontakt. 

 Ocena bdb (5) 
Student zna wszystkie terminy i założenia z zakresu omawianych zagadnień. Jest w stanie rozpoznać sygnały ostrzegawcze wskazujące na
problemy w radzeniu sobie osoby z wyzwaniami i trudnościami wynikające z niskiej odporności, zna rolę zrównoważonej perspektywy czasowej
w optymalnym funkcjonowaniu człowieka na płaszczyźnie życia społecznego oraz wie jaką rolę w kształtowaniu odporności odgrywają bliskie

 związki z ludźmi i prawidłowo zaspokojona w relacjach interpersonalnych potrzeba bezpieczeństwa. 
Student potrafi przeanalizować sytuację życiową danej osoby w aspekcie doświadczanych przez nią trudności i zdiagnozować ich przyczyny w

 odniesieniu do psychologicznego rozumienia odporności. 
Student posiada kompetencje do posługiwania się metodami służącymi do diagnozowania zasobów odporności osobowej. Rozumie potrzebę

 rozwijania siebie, uczenia się przez całe życie oraz ma świadomość wykonywania zawodu wymagającego ciągłego doskonalenia siebie
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 Literatura:

 Wewnętrzne (osobowe) i zewnętrzne (środowiskowe) czynniki służące wspieraniu rozwoju człowieka.
 Bliskie związki (relacje) z innymi jako źródło prawidłowego zaspokojenia potrzeb.

 Znaczenie zrównoważonej perspektywy czasowej w optymalnym funkcjonowaniu człowieka na płaszczyźnie życia społecznego. 
 Pozytywność i sposoby jej zwiększania w ujęciu B. Fredrickson.

Prężność psychologiczna jako cecha (resiliency) i jako proces skutecznego przezwyciężania negatywnych zjawisk i wydarzeń życiowych
 (resilience) – prezentacja metod.

 Kształtowanie pozytywnego Ja czyli uczenie się akceptacji siebie (znaczenie nadziei i optymizmu).

 Treści programowe przedmiotu:


