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Realizatorzy:  

Wymagania wstępne: 

wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka dorosłego i psychologii społecznej 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi aktualnych badań z zakresu psychologii 

rozwojowej, społecznej, klinicznej i psychologii pozytywnej oraz – omówienie i ocena metod pomocy 

pedagogicznej i psychologicznej właściwych dla wspierania rozwoju człowieka, kształtowania poczucia 

jego dobrostanu psychicznego jak również możliwości rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  

 
K_W06 

 

 
K_W11 

 

 
 

K_W15 

ma pogłębioną wiedzę na temat zmian, zadań i problemów/kryzysów rozwojowych 

współczesnego człowieka. Zna przyczyny i skutki kryzysu psychologicznego. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat koncepcji psychologicznych człowieka i 

ich zastosowania we współczesnej psychologii, rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

ma uporządkowaną wiedzę na temat: teorii i determinant szczęścia i zadowolenia z 

życia u współczesnego człowieka; warunków budowania satysfakcjonujących 

związków interpersonalnych również tych nietradycyjnych; mechanizmów 

powstawania i eskalacji konfliktów oraz zarządzania konfliktem; możliwości 

praktycznych zastosowań dorobku współczesnej psychologii w pracy pedagoga, 

działalności pomocowej i terapeutycznej 

Umiejętności:  

 
K_U05 

 

 
K_U09 

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, 

sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 

etycznymi. 

 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów dotyczących 

relacji interpersonalnych w kontekście wiedzy psychologicznej oraz przewidywać 

skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych 



Metody kształcenia: 

Realizację przedmiotu oparto na przekazywaniu wiedzy, związanej z tematem wykładu, z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej (wykłady o charakterze informacyjnym i problemowym). 

Na ćwiczeniach wykorzystano metody aktywizujące takie jak: -prezentacja wiedzy, w oparciu o literaturę 

przedmiotu, jak również własnych pomysłów, sugestii i argumentacji związanych z analizowanym 

problemem; - ocena i interpretacja omawianych problemów w kontekście wiedzy psychologicznej; 

wskazywanie na zadania pedagoga w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących relacji 

międzyludzkich; dyskusja. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia: 

Egzamin sprawdzający: 1) wiedzę na temat: zadań, problemów i kryzysów rozwojowych współczesnego 

człowieka; przyczyn i skutków kryzysu psychologicznego (K_W06); 2) wiedzę na temat: współczesnych 

koncepcji psychologicznych człowieka; funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, 

normy i patologii (K_W11); 3) wiedzę na temat: teorii i determinant szczęścia i zadowolenia z życia u 

współczesnego człowieka; warunków budowania satysfakcjonujących związków interpersonalnych również 

tych nietradycyjnych; radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i zarządzania konfliktem; możliwości 

praktycznych zastosowań dorobku współczesnej psychologii w pracy pedagoga (K_W15). 
 

Ćwiczenia sprawdzające umiejętności w zakresie: 1) prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, 

sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją, krytycznej oceny psychologicznych koncepcji 

człowieka. (K_U05); 2) generowania rozwiązywania złożonych problemów dotyczących relacji 
interpersonalnych w kontekście wiedzy psychologicznej oraz przewidywania skutków planowanych działań 

w określonych obszarach praktycznych (K_U09). 

 
Efekty kształcenia dotyczące wiedzy będą ocenione, poprzez test sprawdzający wiedzę, jako: 

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku testu w granicach 51-59%, ocena dostateczna (3,0) 

2. więcej niż dostateczne - 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5) 

3. dobre – 70-79% - ocena dobra (4,0) 

4. więcej niż dobre  - 80-89% - ocena dobry plus (4,5) 

5. bardzo dobre – 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0) 

 
Efekty sprawdzające umiejętności będą oceniane w oparciu o aktywność własną studenta na ćwiczeniach: 

1. dostatecznie – prezentowanie zadanej wiedzy 

2. więcej niż dostatecznie – uporządkowane prezentowanie wiedzy oraz własnych pomysłów 

3. dobre – prezentacja pogłębionej wiedzy na dany temat, krytyczna jej ocena, argumentowanie pomysłów, 
4. więcej niż dobre - prezentacja pogłębionej wiedzy na dany temat, krytyczna jej ocena, argumentowanie 

pomysłów, wskazywanie możliwych rozwiązań omawianych problemów 

5. bardzo dobre - prezentacja pogłębionej wiedzy na dany temat, krytyczna jej ocena, argumentowanie 

pomysłów, wskazywanie na możliwości praktycznych zastosowań wiedzy psychologicznej w pracy 

pedagoga. 

Treści: 

1. Psychologiczne koncepcje człowieka (psychoanalityczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna) i 
ich zastosowanie we współczesnej psychologii. 

2. Problemy rozwojowe harmonia i dysharmonia, norma i patologia. 

3. Kryzys rozwojowy w ujęciu E.H. Ericksona i D. Levinsona. Kryzys psychologiczny – przyczyny i 
skutki. 

4. Normatywne i nienormatywne cele i zadania współczesnych dorosłych. Niepunktualność w 
realizowaniu zadań rozwojowych. 

5. Jakość życia współczesnego człowieka. Teorie i źródła szczęścia w paradygmacie psychologii 
pozytywnej. Osobowość człowieka szczęśliwego. 

6. Teoria przywiązania. Style przywiązania a jakość relacji w bliskich związkach interpersonalnych, w 

dorosłym życiu jednostki. 

7. Przewartościowanie związków we współczesnym społeczeństwie (związki kohabitacyjne, 

homoseksualne, życie w pojedynkę – single) 



8. Konflikty interpersonalne. Psychologiczne mechanizmy eskalacji konfliktu. 

9. Konsekwencje konfliktu (konstruktywne i destruktywne). 

10.Metody zarządzania konfliktem – negocjacje, mediacje. 
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System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć dydaktycznych 

oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

   przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

   przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x 
liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi 
przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

   przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 

pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 
konwersatorium 

   przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć seminarium 

   przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 
realizacji i zaliczenia praktyk 

 



 


