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C1 Wyposażenie w wiedzę z zakresu podstawowych idei, osiągnięć naukowych oraz kluczowych przedstawicieli psychologii pozytywnej.
 Znajomość głównych konstruktów psychologii pozytywnej np. nadzieja, optymizm, szczęście.

C2 Kształtowanie umiejętności identyfikowania metod stosowanych do pomiaru konstruktów wywodzących się z nurtu psychologii pozytywnej.
 Kształtowanie umiejętności analizowania, interpretowania oraz opracowywania interwencji z zakresu psychologii pozytywnej

 C3 Kształtowanie krytycznej postawy wobec metod oraz wyników badań z obszaru psychologii pozytywnej

podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej

 WIEDZA
 Zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii pozytywnej. K_W01  

 Posiada wiedzę o historii psychologii pozytywnej, jej podstawowych  koncepcjach oraz głównych osiągnięciach naukowych   .  K_W01
 Zna różne formy udzielania pomocy psychologicznej oparte na interwencjach z zakresu psychologii pozytywnej  K_W13  

 
 UMIEJĘTNOŚCI

 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii pozytywnej do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań K_U01
 Potrafi przygotować  prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii pozytywnej K_U03

wskazuje i proponuje kierunki i sposoby podnoszenia jakości życia jednostki, optymalizacji oraz opracowywania interwencji opartych na
 psychologii pozytywnej K_U06

Umie rozpoznać metody służące do pomiaru konstruktów wywodzących się z psychologii pozytywnej oraz główne osiągnięcia naukowe tego
 nurtu    K_U10

 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

 Wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych w psychologii pozytywnej metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników K_K07
 Potrafi współpracować w grupie realizując zadania  dydaktyczne K_K08  

Prezentacja multimedialna, wykład informacyjny (wyjaśnienia, klaryfikacje), materiały audiowizualne, testy, dyskusje

 1. obecność i aktywność – zaangażowanie w dyskusję 
 2. przygotowanie pracy pisemnej (opis przypadku wraz z opracowaniem interwencji opartych na psychologii pozytywnej)

 3. przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego konstruktu z psychologii pozytywnej
 3. wejściówki na każdych zajęciach sprawdzające znajomość podstawowej literatury

 Brak zaliczenia przedmiotu
 1. brak zaliczenia co najmniej trzech wejściówek

 2. nieobecność na zajęciach
 3. brak zaliczenia pracy pisemnej
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 Literatura:

 Wprowadzenie – historia psychologii pozytywnej, główne idee, przedstawiciele, związek z różnymi koncepcjami, aktualne dyskusje, krytyka
Szczęście -  definicje, hedonistyczny i eudajmonistyczny nurt w podejściu do badania szczęścia, metody pomiaru, pokrewne konstrukty, główne

 koncepcje szczęścia (np. Cebulowa teoria szczęścia Czapińskiego, teorie rozbieżności, obiektywne szczęście Daniela Khanemana)
Mądrość i sens życia – koncepcje intuicyjne i wyartykułowane mądrości, metody pomiaru mądrości , Berliński Paradygmat Mądrości, badania

 empiryczne, definicje i źródła sensu życia, związek sensu życia z innymi konstruktami, metody pomiaru sensu życia
 Pozytywne emocje – znaczenie emocji pozytywnych, teoria pozytywnej emocjonalności Fredrickson, metody pomiaru, badania empiryczne

Optymizm –definicje,  teorie optymizmu wg.  Scheiera i Carvera oraz Seligmana, metody pomiaru, empiryczne badania bazujące na teoriach,
 zastosowanie 

Wdzięczność  wybrane koncepcje psychologiczno-społeczne dotyczące wdzięczności, metody pomiaru i, związek wdzięczności z innymi
 konstruktami

 Altruizm –, altruizm w koncepcji socjobiologicznej, altruizm a zasada wzajemności, metody pomiaru altruizmu oraz wyniki badań empirycznych
 Nadzieja – koncepcja nadziei wg  Snyder’a, koncepcja nadziei podstawowej wg. Trzebińskiego i Zięby, metody pomiary, badania empiryczne

 Pozytywna orientacja – teoria pozywtywnej orientacji wg. Caprary, metody pomiaru, badania empiryczne, pokrewne konstrukty
Przekonanie o własnej skuteczności - koncepcja Bandury dotycząca przekonania o  własnej skuteczności, ogólna i specyficzna skuteczność,

 metody mierzenia, badania empiryczne, pokrewne konstrukty
Mindfulness – definicja i cechy mindfulness, koncepcja mindfulness (Ryan i Deci oraz  McCullough)metody pomiaru midfulness oraz badania

 empiryczne, trening mindfulness w praktyce psychologicznej
 Flow- koncepcja flow wg Csikszentmihalayi’a, metody pomiaru, empiryczne badania bazujące na teorii, cechy osoby autotelicznej

Eustres i zwalczanie irracjonalnych myśli – pojecie i znaczenie eustresu, wskaźniki eustresu, związek ze zdrowiem, pojęcie irracjonalnych myśli,
 metody redukowania irracjonalnych myśli

Pozytywne interwencje –przykłady pozytywnych interwencji, wyniki badań dotyczące ich efektywności, główne założenia psychoterapii
 pozytywnej, podstawowe zasady  coachingu oraz wywiadu motywującego,

 Podsumowanie i ocena

 Treści programowe przedmiotu:


