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C1 - celem przedmiotu jest uświadomienie studentów, jakie są racje przemawiające za tym iż psychologia jako dyscyplina autonomiczna należy do
 nauk społecznych 

C2 - Wskazanie na działy psychologii mające w swoim przedmiocie problematykę społeczną oraz cele praktyczne związane z poprawą
funkcjonowania psychologa w poradnictwie psychologicznym dotyczącego problemów życia społecznego

Student powinien mieć ukończone studia psychologiczne na poziomie magistra psychologii oraz zorientowanie w problemach dotyczących statusu
metodologicznego psychologii jako nauki

 WIEDZA
K_W01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat statusu metodologicznego psychologii jako nauki społecznej: zna i rozumie terminologię
używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i

 koncepcjach
K_W03 posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami naukowymi (filozofią, medycyną, socjologią, pedagogiką, naukami
technicznymi) zna podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin bazowych dla psychologii: biologicznych podstaw zachowania, logiki, filozofii,

 technologii informacyjnej;
 

 UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w różnych
sytuacjach społecznych (środowisko lokalne, atmosfera domu rodzinnego, regionalne tradycje oraz relacje międzynarodowe), potrafi wskazać i
opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych

 i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
 
K_U03 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i
wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając
różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię

 psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne
 

 KOMPETENCJE
K_K04 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia (w tym życia
zawodowego, rodzinnego, społecznego, gospodarczego, społeczności religijnych, relacji politycznych); posiada przekonanie o potrzebie

 wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. 
 
K_K09 ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i środowiskowe zagrożenia dla
zdrowia psychicznego i somatycznego (w tym między innymi sytuacje kryzysu ekologicznego, konflikty społeczne w sytuacjach zawodowych,
mediacje społeczne jako środek zapobiegania konfliktom).

wykład, analiza sytuacji konfliktowych i strategia rozwiązywania zaistniałych problemów, analiza zachowań ludzi w sytuacjach zgromadzeń
agoralnych, np. Światowe Dni Młodzieży 
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Pisemne opracowanie wystąpienia konferencyjnego: na ile treść mojej rozprawy doktorskiej zawiera aspekty wskazujące na przynależność
psychologii do nauk społecznych (praca na zaliczenie przedmiotu)

 Griffin E., "Podstawy komunikacji społecznej", GWP, Gdańsk 2003.
 Wosińska, W., "Psychologia życia społecznego", GWP, Gdańsk 2004.

 Skarżyńska K., "Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej.", Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, 2005.
Wojciszke B., "Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej.", Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, 2004.

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Literatura:

1. Problematyka społeczna w następujących działach psychologii: psychologia pracy i przemysłowa, psychologia rozwojowa, psychologia
 rewalidacyjna, psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia.

 2. Psychologia jako nauka społeczna uprawiana w rozumieniu humanistycznym (model idiograficzny interpretacji faktu naukowego)
3. Psychologia jako nauka w rozumieniu nomotetycznym, której przedmiotem jest zachowanie się ludzi w sytuacji małej grupy oraz wielkich
społeczności 
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