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Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą zjawisk organziacyjnych a w szczególności konfliktów, pozytywnych i
negatywnych aspektów ich występowania oraz metod rozwiązywania. 

 W1. Wiedza z psychologii społecznej na poziomie zdanego egzaminu z wykładu Psychologia społeczna,
W2. Wiedza z przedmiotu psychologia organizacji 

 WIEDZA
K_W06 ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych,

 wpływu społecznego, kształtowania się postaw w kontekście konfliktu organizacyjnego; 
K_W06 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń

 występujacych w sytuacji konfliktu w organizacji;
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów zachowań ludzkich w sytuacji konfliktu w organizacji i

 zarządzania konfliktem
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka,
 grup społecznych w sytuacji konfliktu organizacyjnego.

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 w sytuacji konfliktu ukrytego lub jawnego
K_U07 potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje społeczne; umie opracować propozycje
oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań i zarządzać konfliktem w organziacji

 Wykład,
 prezentacja multimedialna,

 studia przypadku,
dyskusja grupowa

 przygotowanie pracy pisemnej - studium przypadku konfliktu w organizacji,
ocena z egzaminu testowego

 Rok akademicki:

 Organizator:

Liczba godzin tydzień /  semestr:

 Jezyk wykładowy:

 Cele przedmiotu:

 Wymagania wstępne:

 Efekty kształcenia dla przedmiotu:

 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Informacje ogólne:

 Codzienne życie organizacji
 Relacje społęczne i relacje przemysłowe

 Konflikty duże i małe
 typologia przyczyn konfliktu

 Dynamika konfliktu
 Jawne i ukryte życie konfliktu organizacyjnego

 Typologia rozwiązywania konfliktów
 Negocjacje zbiorowe

 Treści programowe przedmiotu:

dr Grzegorz KidaProwadzący:

/

 Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok IV - Semestr 7

2

Egzamin

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 510377
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