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 Zadaniem konwersatorium jest wprowadzenie studentów w zagadnienie zasad i prawidłowości rozwojowych:
 1) generowania celów życiowych w okresie dzieciństwa, młodości i dorosłości,

 2) rozwoju umiejętności planowania własnego życia,
3) dokonywania decyzji życiowych (zawodowych, biznesowych) w ujęciu psychologii biegu życia, w aspekcie rozwoju struktury i funkcji decyzji.

Wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka w biegu życia.

 WIEDZA
K_W05 ma 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 masowe, rówieśnicy,

 praca) dla funkcjonowania jednostki
 K_W07 posiada wiedzę na temat znaczenia religijności i duchowości oraz systemów wartości dla funkcjonowania człowieka

 UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania
ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz

 funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka,

 grup społecznych oraz organizacji
K_U03 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i
wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając
różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię

 psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

 K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K08 potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych

 osób
K_K09 ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i środowiskowe zagrożenia dla

 zdrowia psychicznego i somatycznego

Praca z tekstem, metody dialogowe, zaprojektowanie i samodzielne przeprowadzenie badań z zakresu rozwoju procesów decyzyjnych.

 Kolokwium pisemne z literatury przedmiotu. Projekt badawczy z zakresu pomiaru jakości procesów decyzyjnych - praca pisemna.
 

 WIEDZA:
ocena niedostateczna: brak elementarnej wiedzy na temat rozwoju procesów decyzyjnych człowieka w różnych kontekstach społecznych oraz
czynników stymulujących/ utrudniających ten rozwój; student nie posiada podstawowej wiedzy na temat roli środowisk dla funkcjonowania

 decyzyjnego człowieka; nie zna terminologii i nie posiada elementarnej wiedzy na temat rozwoju procesów decyzyjnych;
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ocena dostateczna: student posiada elementarną wiedzę na temat rozwoju procesów decyzyjnych człowieka w różnych kontekstach
społecznych oraz czynników stymulujących/ utrudniających ten rozwój; student posiada podstawową wiedzę na temat roli środowisk dla

 funkcjonowania decyzyjnego; zna terminologię i posiada elementarną wiedzę na temat rozwoju procesów decyzyjnych;
ocena dobra: student posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju procesów decyzyjnych człowieka w różnych kontekstach społecznych oraz roli
czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; student posiada dobrą wiedzę na temat roli środowisk dla funkcjonowania decyzyjnego
jednostki; zna terminologię i posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju procesów decyzyjnych; rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

 oraz zna współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie;
ocena bardzo dobra: student posiada pogłębioną wiedzę na temat rozwoju procesów decyzyjnych w złożonych kontekstach społecznych oraz roli
czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; student posiada wiedzę i zdolność samodzielnej analizy środowisk i ich roli w
funkcjonowaniu decyzyjnym; zna terminologię i posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju procesów decyzyjnych rozumie różnorodne

 uwarunkowania tych procesów oraz zna współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie.
 UMIEJĘTNOŚCI:

ocena niedostateczna: student nie potrafi samodzielnie zdobywać i integrować wiedzy z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na
temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji; ponadto nie ma rozwiniętych umiejętności w

 zakresie komunikacji interpersonalnej oraz nie potrafi przygotowywać i prezentować efektów swojej pracy;
ocena dostateczna: student potrafi w elementarny sposób samodzielnie zdobywać i integrować wiedzy z zakresu różnych subdyscyplin
psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji; ponadto ma rozwinięte
umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej pozwalające na uczestniczenie w dyskusji oraz potrafi przygotowywać i prezentować efekty

 swojej pracy;
ocena dobra: student potrafi samodzielnie zdobywać i integrować wiedzy z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat
prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji; ponadto ma dobrze rozwinięte umiejętności w

 zakresie komunikacji interpersonalnej pozwalające na uczestniczenie w dyskusji oraz potrafi przygotowywać i prezentować efekty swojej pracy;
ocena bardzo dobra: student bez trudności potrafi samodzielnie zdobywać i integrować wiedzy z zakresu różnych subdyscyplin
psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji; ponadto ma bardzo
dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej pozwalające na uczestniczenie w dyskusji oraz potrafi przygotowywać i

 prezentować efekty swojej pracy;
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

ocena niedostateczna: student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą
psychologa w różnych obszarach; nie potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i
organizować uczenie się innych osób; nie ma świadomości znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, nie identyfikuje indywidualnych,

 społecznych i środowiskowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego i somatycznego;
ocena dostateczna: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w
różnych obszarach; potrafi współpracować w grupie lecz nie podejmuje aktywnych ról w zespole (w tym roli lidera), nie inspiruje i nie organizuje
uczenia się innych osób; ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i

 środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego;
ocena dobra: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych
obszarach; potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), nie inspiruje i nie organizuje uczenia się
innych osób; ma dobrą świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, trafnie identyfikuje indywidualne, społeczne i

 środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego;
ocena bardzo dobra: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w
różnych obszarach; potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie
się innych osób; ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, trafnie identyfikuje indywidualne, społeczne i
środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego.

 Literatura podstawowa:
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 Literatura:

 Student nabywa wiedzę z zakresu:
 - normatywnych i deskryptywnych modeli podejmowania decyzji,

 - rozwoju umiejętności ujmowania alternatyw działania,
 - rozwoju świadomości zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań wyboru,

 - kształtowania się umiejętności oceny prawdopodobieństwa,
 - wartościowania i oceny użyteczności wybranej alternatywy,

 - ewaluacji i wyboru źródeł informacji przy dokonywaniu decyzji,
 - oceny ryzyka egzystencjalnego,

 - problematyki żalu postdecyzyjnego,
 - poczucia odpowiedzialności za wyniki decyzji,

- efektywności decyzji w aspekcie rozwoju zawodowego.

 Treści programowe przedmiotu:
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 w KUL w roku akademickim 1985/86. Lublin: RW KUL.
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