
Strona 1

Opis zajęć: Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (PBIP) (konwersatorium)
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C1. Zapoznanie studentów z działaniami podejmowanymi przez organizacje realizujące Kodeks zarządzania niepełnosprawnością w miejscu
 pracy.

C2. Kształtowanie u studentów umiejętności w zakresie prowadzania rekrutacji i szkoleń, zatrudniania, przystosowania stanowisk pracy oraz
realizowania pomocy psychologicznej wobec pracowników z niepełnosprawnością. 

 W1. Znajomość zagadnień z przedmiotu: Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
W2. Znajomość zagadnień z przedmiotu: Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy. 

 WIEDZA 
1. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat realizowania przez organizację kodeksu zarządzania niepełnosprawnością, w tym
szczególnie prowadzenia adekwatnej rekrutacji, realizowania szkoleń, zatrudniania i przystosowywania stanowisk pracy dla osób

 niepełnosprawnych. K_W12
2. Student posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami naukowymi i działaniami praktycznymi w obszarze zatrudniania

 pracowników niepełnosprawnych. K_W03 
 

 UMIEJĘTNOŚCI 
1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania
ludzkich zachowań, charakteryzowania ich uwarunkowań oraz planowania działań wspierających (zarówno wobec pracodawcy, jak i

 pracownika niepełnosprawnego). K_U01 
 2. Student potrafi zaplanować wdrożenie Kodeksu zarządzania niepełnosprawnością w działanie organizacji (firmy). K_U07 

3. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zawodowe umiejętności niezbędne dla profesjonalnej obsługi procesu
 zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy. K_U04

 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

1. Student przyjmuje postawę szacunku wobec osób  niepełnosprawnych, rozumiejąc wagę pracy zawodowej w kontekście rehabilitacji
 kompleksowej. K_K05 

2. Student przejawia zrozumienie dla specyfiki funkcjonowania pracowników niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy. K_K09

Podczas zajęć wykorzystywane są m. in. następujące metody: prezentacja multimedialna, pogadanka, analiza tekstów z dyskusją, praca w
grupach, analiza przypadków, dyskusja, scenki praktyczne.

 Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada wiedzy na temat realizowania przez organizację kodeksu zarządzania niepełnosprawnością oraz nie zna narzędzi

 będących podstawą profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudniania osoby niepełnosprawnej. 
(U) - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy z zakresu psychologii oraz innych dyscyplin do analizowania i realizowania działań
wspierających wobec pracodawcy, jak i pracownika niepełnosprawnego. Nie potrafi także zaplanować wdrożenia Kodeksu zarządzania

 niepełnosprawnością w działanie organizacji (firmy). 
(K) - Student przyjmuje postawę braku szacunku wobec osób niepełnosprawnych, dyskredytując te osoby jako uczestników, zarówno

 chronionego jak i otwartego, rynku pracy. 
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 Ocena dostateczna
(W) Student ma wybiórczą wiedzę na temat realizowania przez organizację kodeksu zarządzania niepełnosprawnością oraz zna wybrane

 narzędzia i metody wykorzystywane w profesjonalnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji i zatrudniania osoby niepełnosprawnej.
(U) - Student potrafi w pewnym stopniu wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii oraz innych dyscyplin do analizowania i realizowania
działań wspierających wobec pracodawcy, jak i pracownika niepełnosprawnego. Potrafi także częściowo zaplanować wdrożenie Kodeksu

 zarządzania niepełnosprawnością w działanie organizacji (firmy). 
  (K) - Student przyjmuje postawę szacunku wobec osób niepełnosprawnych, pomniejszając jednak możliwość uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w rynku pracy i pomijając znaczenie pracy zawodowej dla rehabilitacji kompleksowej. Przejawia także umiarkowane

 zrozumienie dla specyfiki funkcjonowania pracowników niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy.
 

 Ocena dobra
(W) - Student posiada wiedzę na temat realizowania przez organizację kodeksu zarządzania niepełnosprawnością oraz na dobrą orientację w

 sposobach profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudniania osoby niepełnosprawnej.
(U) - Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii oraz innych dyscyplin do analizowania i realizowania działań wspierających
wobec pracodawcy, jak i pracownika niepełnosprawnego. Potrafi także zaplanować wdrożenie Kodeksu zarządzania niepełnosprawnością w

 działanie organizacji (firmy). 
(K) - Student przyjmuje postawę szacunku wobec osób niepełnosprawnych, uwzględniając znaczenie pracy zawodowej dla rehabilitacji
kompleksowej. Przejawia także dość duże zrozumienie dla specyfiki funkcjonowania pracowników niepełnosprawnych na chronionym i otwartym

 rynku pracy.
 Ocena bardzo dobra

(W) - Student ma bogatą i uporządkowaną wiedzę na temat realizowania przez organizację kodeksu zarządzania niepełnosprawnością oraz
 posiada pełną orientację w sposobach profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudniania osoby niepełnosprawnej.

 (U) - Student potrafi kompleksowo wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii oraz innych dyscyplin do analizowania i realizowania działań
wspierających wobec pracodawcy, jak i pracownika niepełnosprawnego. Potrafi także profesjonalnie zaplanować wdrożenie Kodeksu

 zarządzania niepełnosprawnością w działanie organizacji (firmy). 
(K) - Student przyjmuje postawę szacunku wobec osób niepełnosprawnych, rozumiejąc wagę pracy zawodowej dla rehabilitacji kompleksowej.
Przejawia wyraźne zrozumienie dla specyfiki funkcjonowania pracowników niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy.
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 Literatura:

 1. Pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych - analiza sytuacji w Polsce oraz na świecie. 
 2. Kodeks zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy. 

 3.     Proces rekrutacji, szkoleń i zatrudniania osób niepełnsoprawnych 
 4.     Pracownik niepełnosprawny - charakterystyka wg Hasse'go

 5.     Kompetencje psychologa w kontekście pracy z pracownikami niepełnosprawnymi.  
 6. Prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych.

7. Projektowanie uniwersalne w kontekście niepełnosprawności oraz projektowanie i przystosowanie stanowisk pracy dla osób
 niepełnosprawnych  

        o  specyficznych potrzebach.
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