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W wyniku realizacji zajęć z przedmiotu student powinien definiować i scharakteryzować  takie pojęcia i terminy specjalistyczne jak: czynnik ludzki
(human factors), sytuacje trudne i ekstremalne; błąd człowieka,  w tym błąd ludzki w warunkach niebezpiecznych, trudnych i ekstremalnych
(złudzenia lotnicze, dezorientacja przestrzenna), zawodność i niezawodność działania człowieka w pracy, w której dominują sytuacje silne
(operator informacyjno-decyzyjny); stres psychologiczny i traumatyczny, w tym lotniczy i bojowy oraz jego konsekwencje np. zjawisko stresu
pourazowego (PTSD - Post Traumatic Stres Disorder); ryzyko  i zarządzanie ryzykiem  operacyjnym (ORM - Operational Risk Management) oraz
świadomość sytuacyjna; bezpieczeństwo lotów; grupę zadaniową (zespół roboczy, załogę) oraz zarządzanie zasobami zespołu/załogi (CRM -
Crew Resource Management) i współpraca w załodze wieloosobowej (MCC - Multi Crew Cooperation); rozwój zawodowy oraz awans i kariera
zawodowa ora analizy psychologiczne stanowisk pracy w firmach lotniczych. Wykorzystując ww. pojęcia i terminy specjalistyczne student
powinien umieć analizować, interpretować i samodzielnie prezentować różne aspekty i uwarunkowania funkcjonowania  człowieka w warunkach
ekstremalnych, w tym szczególnie pilota wojskowego tzn. zasadność selekcji i doboru psychologicznego osób do zawodów trudnych i
niebezpiecznych; naturę psychologiczną błędów ludzkich popełnianych w warunkach niebezpiecznych, trudnych i ekstremalnych; zawodność i
niezawodność działania człowieka w pracy, w której dominują sytuacje silne; specyfikę podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych;
występujące objawy, zaburzenia funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych i ekstremalnych i ich przyczyny oraz sposoby radzenia sobie
ze stresem i jego skutkami; psychologiczne problemy bezpieczeństwa pracy osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne; skłonność do
ryzyka a zarządzanie ryzykiem w lotnictwie; gospodarowanie zasobami ludzkimi w firmach lotniczych (

Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem pokazu (laptop, rzutnik multimedialny)
Forma i warunki zaliczenia
Esej na temat zaproponowany przez studenta i zaakceptowany przez wykładowcę - 30% udziału w ocenie końcowej; oraz egzamin pisemny -
test - 70%udziału w ocenie końcowej

 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:

Zajęcia 1.
Selekcja i dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, w których dominują sytuacje silne. 
Zajęcia 2.
Zawód pilota i pilota instruktora wojskowego - kluczowe zadania i konieczne cechy dobrego pilota i pilota-instruktora określone na podstawie analiz
stanowisk pracy.
Zajęcia 3.
Błąd ludzki w warunkach pracy niebezpiecznych, trudnych, ekstremalnych.
Zajęcia 4.
Błędy lotnicze (percepcyjne, decyzyjne) pilota wojskowego.
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Zajęcia 5.
Zawodność a niezawodność działania człowieka w pracy. Pilot i pilot-instruktor jakooperator informacyjno - decyzyjny w warunkach pracy
niebezpiecznych, trudnych, ekstremalnych.
Zajęcia 6.
Psychologiczna i ergonomiczna charakterystyka systemu pilot-statek powietrzny-środowisko. 
Zajęcia 7. 
Psychofizjologiczna charakterystyka działania człowieka w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych i ekstremalnych. Działanie pilota i pilota-
instruktoraw sytuacjach stresowych (awaryjnych, traumatycznych). 
Zajęcia 8.
Psychologiczny trening niezawodności działania pilota i pilota-instruktora.
Zajęcia 9.
Psychologiczne problemy bezpieczeństwa pracy osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (ORM -
Operational Risk Management). 

Zajęcia 10.
Świadomość sytuacyjna osób uczestniczących w lotach załogowych. Teorie bezpieczeństwa lotów. Kultura bezpieczeństwa w środowisku
lotniczym. 
Zajęcia 11.
Zarządzanie zasobami grupy/zespołu/załogi (CRM - Cockpit/Crew Resource Management).Współpraca w załodze wieloosobowej (MCC - Multi
CrewCooperation). 

Zajęcia 12.
Klimat organizacji i  satysfakcja z pracy w organizacjach o charakterze totalnym.
Zajęcia 13.
Rozwój zawodowy (kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe) osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne.
Zajęcia 14.
Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora statku  powietrznego (samolotu, śmigłowca) jako podstawa określenia wymagań
zawodowych stawianych osobom zatrudnianym na tych stanowiskach.
Zajęcia 15.
Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora statku  powietrznego (samolotu, śmigłowca) jako podstawa konstruowania
programów ich kształcenia i szkolenia lotniczego.


