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Celem konwesatorium jest: C1 - zintegrowanie wiedzy z zakresu AT – koncepcji psychologicznej używanej skutecznie w organizacjach; C2 -
doskonalenie umiejętności wykorzystania AT praktyce zawodowej; C3 - poznanie mechanizmów wywołujących określone rodzaje zachowań; C4 -
zdobycie nowych narzędzi i pomysłów interwencji psychologicznyc wobec swoich klientów i ich problemów.

W1 - Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej; W2 - Podstawowa wiedza na temat mechanizmów kształtowania się interkacji i
bodowania relacji interpersonalnych.

WIEDZA: K_W06 - posiadanie wiedzy dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania
grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw; ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania

 interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń.
UMIEJĘTNOŚCI: K_U02 - integrowanie wiedzy z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego
funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji; K_U06 - umiejętność wskazania i proponowania kierunków i sposobów
podnoszenia jakości życia jednostki, optymalizacji funkcjonowania grup społecznych i organizacji oraz opracowywania interwencji
(profilaktycznych, pomocowych, szkoleniowych) wobec osób z grup ryzyka zaburzeń funkcjonowania w różnych kontekstach środowiskowych i

 życiowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K01  - rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji
związanych z pracą psychologa w różnych obszarach.

Dyskusja, kwestionariusze diagnostyczne, analiza zapisów transakcji, analiza struktury gier, analiza skryptów.

Do składowych oceny końcowej z ćwiczeń należą wyniki: a) kolokwium zbiorczego, które będzie przeprowadzone na koniec semestru; c)
aktywne uczestnictwo w trakcie konwersatorium; d) opis struktury wybranej gry. Suma uzyskanych punktów będzie podstawą przyznania oceny

 zgodnie z poniższym rozkładem:
 51-65 punktów - ocena dostateczna,

 66-70 punktów - ocena dostateczna plus,
 71-80 punktów - ocena dobra,

 81-85 punktów - ocena dobra plus,
86-100 punktów - ocena bardzo dobra.

 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:

 1. Założenia i źródła koncepcji Analizy Transakcyjnej.
 2. Analiza stanów JA - model funkcjonalny (Rodzic, Dorosły, Dziecko).

 3. Model strukturalny i patologia stanów JA. Analiza transakcji, pojęcie transakcji oraz ich rodzaje.
 4. Gry transakcyjne – znaczenie, funkcje gier i ich analiza.

 5. Trójkąt dramatyczny.
 6. Klasyfikacja gier wg Berne’a. 

 7. Pozycje życiowe oraz emocje w Analizie Transakcyjnej.
 8. Kształtowanie się skryptu, klasyfikacja i rozpoznawanie zakazów i nakazów/driverów.

9. Scenariusz życiowy - przyzwolenia, programy. 
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 Kierunek studiów: 
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