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Język polski

 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią prowadzenia badań psychologicznych kierowców.
 Celem przedmiotu jest przedstawienie aparatury psychotechnicznej do badania kierowców 

Celem przedmiotu jest przekazanie widzy w zakresie diagnostyki kierowców oraz funkcjonowania kierowców w ruchu drogowym. 

Podstawowa wiedza w zakresie psychologii pracy i organizacji. 

 WIEDZA
 K_W03

 Opanował  podstawy psychologii transportu,  psychologię organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 K_W04

 Zna i rozumie psychologiczne i techniczne czynniki generujące ryzyko w ruchu drogowym.
 K_W05

 Zna podstawy prawne dotyczące psychologicznych badań kierowców oraz etykę zawodową psychologa wyższej użyteczności publicznej.
 K_W06

 Poznał metodykę psychologicznych badań kierowców i aparaty do badań psychofizycznych.
 
 

 UMIEJĘTNOŚCI
 K_U07 potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań osób w ruchu drogowym oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne
 K_U08 potrafi posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych
 K_U09 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki diagnostycznych 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
 K_K03

 Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz współpracy z innymi specjalistami.
 K_K04

 Postępuje zgodnie z zasadami etyki.
 K_K05

Naczelną zasadą, którą kieruje się w działaniach zawodowych, jest dobro klientów.

Warsztat, wykład, prezentacja, ćwiczenia, dyskusja 

Obecność, aktywność podczas zajęć. Ocena jest uzależniona od poziomu wiedzy i kompetencji studenta w zakresie treści programowych
przedmiotu. 

 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 - Podstawy psychologii transportu 
 2 - Prawo o ruchu drogowym 

 3 - Kontekst legislacyjny w psychologii transportu 
 4 - Funkcjonowanie osoby w ruchu drogowym 

 Treści programowe przedmiotu:

dr Piotr MamcarzProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr letni

 ID zajęć: 510163

Forma zaliczenia:
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 Literatura:

 5 - Czynniki ryzyka w ruchu drogowym 
 6 - Zachowania kierowców w ruchu drogowym 

 7 - Pomiar zmiennych psychofizjologicznych u kierowców 
 8 - Stosowanie metod aparaturowych 

 9 - Dobór testów do poszczególnych obszarów diagnostycznych 
 10 - Etyczne podstawy diagnostyki 

11. Wywiad i obserwacja w diagnostyce kierowców 


