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C1. Kształtowanie umiejętności analizy i  diagnozy  indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań jakości życia osoby z niepełnosprawnością
oraz zastosowania projektowania uniwersalnego pod kątem zwiększania poczucia jakości życia osoby.

W1.  Znajomość zagadnień oraz zaliczenie z przedmiotu: Psychologia rehabilitacji: zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych
(wykład oraz ćwiczenia) 

 WIEDZA
- Student posiada wiedzę na temat osobowych i środowiskowych uwarunkowań poczucia jakości życia osoby z niepełnosprawnością, a także

 postępowania diagnostycznego oraz sformułowania programu rehabilitacyjnego  pod kątem zwiększenia poczucia jakości życia osoby. K_W14
 - Student identyfikuje i objaśnia zastosowanie projektowania uniwersalnego w procesie rehabilitacji

 osoby z niepełnosprawnością , mającej na celu podwyższenie jej poczucia jakości życia. K_W13
 UMIEJĘTNOŚCI

- Student analizuje i wyjaśnia  pozytywne oraz negatywne uwarunkowania poczucia jakości życia osoby z niepełnosprawnością, w tym czynniki
 osobowe i środowiskowe. K_U06

-  Student potrafi sformułować diagnozę psychospołecznego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością (w tym zaprojektować działania
rehabilitacyjne uwzględniające całościowe funkcjonowanie osoby  oraz mające na celu zwiększenie jej poczucia jakości życia, również z

 zastosowaniem projektowania uniwersalnego). K_U08, K_U09
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 - Student jest zorientowany na szczególnie indywidualne podejście w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością. K_K06
- Student integruje wiedzę z różnych działów psychologii rehabilitacji i innych gałęzi psychologii w poszukiwaniu właściwego odniesienia do
wspierania poczucia jakości życia osób z niepełnosprawnością. K_K05

Podczas zajęć wykorzystywane są m. in. następujące metody: wykład konwersatoryjny, warsztat, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenie
symulacyjne, praca indywidualna, praca z tekstem.

 Ocena niedostateczna
(W) –  student nie posiada wiedzy na temat uwarunkowań, a także procesu diagnozy i wsparcia poczucia jakości życia u osób z

 niepełnosprawnością 
 (U) -  student nie potrafi przygotować diagnozy uwarunkowań oraz programu wsparcia poczucia jakości życia osoby z niepełnosprawnością 

(K) -  student nie korzysta z dorobku różnych działów psychologii rehabilitacji i innych gałęzi psychologii dla  zrozumienia specyfiki sytuacji osób z
 niepełnosprawnością 

 Ocena dostateczna
(W) -  student posiada częściową wiedzę na temat uwarunkowań, a także procesu diagnozy i wsparcia poczucia jakości życia u osób z

 niepełnosprawnością
(U) -  student potrafi przygotować podstawową formę diagnozy uwarunkowań oraz programu wsparcia poczucia jakości życia osoby z

 niepełnosprawnością
(K) -  student  w ograniczonym zakresie korzysta z dorobku  różnych działów psychologii rehabilitacji i innych gałęzi psychologii dla  zrozumienia

 specyfiki sytuacji osób z niepełnosprawnością
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(W) -  student posiada wiedzę na temat uwarunkowań, a także procesu diagnozy i wsparcia poczucia jakości życia u osób z niepełnosprawnością
 

 (U) -  student potrafi przygotować diagnozę uwarunkowań oraz programu wsparcia poczucia jakości życia osoby z niepełnosprawnością
(K) -  student  szeroko korzysta z dorobku różnych działów psychologii rehabilitacji i innych gałęzi psychologii dla  zrozumienia specyfiki sytuacji

 osób z niepełnosprawnością
 Ocena bardzo dobra

(W) -  student posiada wymaganą wiedzę na temat uwarunkowań, a także procesu diagnozy i wsparcia poczucia jakości życia u osób z
 niepełnosprawnością oraz roli psychologa i projektowania uniwersalnego w tym procesie

(U) -  s tudent potrafi przygotować  profesjonalną diagnozę uwarunkowań poczucia jakości życia oraz programu z zastosowaniem projektowania
 uniwersalnego we wsparciu osoby z niepełnosprawnością 

(K) -  student  szeroko korzysta z dorobku różnych działów psychologii rehabilitacji i innych gałęzi psychologii dla  zrozumienia specyfiki sytuacji
osób z niepełnosprawnością oraz  jest zorientowany na szczególnie indywidualne podejście w kontakcie z taką  osobą
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 Literatura:

 - Wprowadzenie do konwersatorium: cele, struktura i treści zajęć
 -  Koncepcja projektowania uniwersalnego i jej rola we wspieraniu poczucia jakości życia u osoby z niepełnosprawnością

 -  Symulacja sytuacji osoby z równoczesnym uszkodzeniem wzroku  i słuchu
- Realizacja diagnozy osoby z niepełnosprawnością pod kątem opisu i wspierania jej poczucia jakości życia –  identyfikacja uwarunkowań jakości

 życia oraz sposobów zastosowania projektowania uniwersalnego
 -  Komunikacja z osobami w stanie minimalnej świadomości, jako narzędzie wspierania ich poczucia jakości życia

 -  Uwarunkowania poczucia jakości życia u osób z wybranymi rzadkimi zespołami genetycznymi
-  Prezentacja indywidualnych diagnoz uwarunkowań jakości życia osoby z niepełnosprawnością i programów  zastosowania projektowania
uniwersalnego 

 Treści programowe przedmiotu:


