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Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi
zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej, psychologii
emocji i motywacji, psychologii procesów poznawczych.
Przedstawione
zostan¹
zasady
komunikowania
interpersonalnego.

Efekty kształcenia:
Wiedza: Student charakteryzuje procesy poznawcze, opisuje procesy motywacyjne i
emocjonalne, definiuje i opisuje teorie osobowości, rozpoznaje mowę ciała i czynniki
komunikacji interpersonalnej, definiuje pojęcie stresu, wskazuje na czynniki stresogenne,
charakteryzuje umiejętności społeczne.
Umiejętności: Student planuje udzielanie wsparcia, rozwija umiejętność skutecznej
komunikacji, jest przygotowany do nawiązania kontaktu z osobami o specyficznych
potrzebach: starszymi, osobami z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, dobiera strategie
radzenie sobie ze stresem wynikającym z pracy, rozwiązuje sytuacje konfliktowe.
Kompetencje społeczne: Adekwatnie reaguje na określoną sytuację społeczną, wrażliwy na
potrzeby innych, zdolny do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania więzi
interpersonalnych, postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, kreatywny w działaniach
Forma zajęć/metody
dydaktyczne:
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu w odniesieniu do efektów kształcenia:
Wiedza: zaliczenie w formie pisemnej testowej, poprawne udzielenie odpowiedzi na 60 %

zadanych pytań
Umiejętności: student prowadzi w grupie symulację wywiadu psychologicznego
Kompetencje społeczne: samodzielnie rozwiązuje problemy, uczy się pracować w grupie.
Treści programowe:
Wykłady: studia niestacjonarne
1. Procesy poznawcze, motywacyjne i emocjonalne. Percepcja. Świadomość. Emocje.
Motywacja. Metody poznawania człowieka. –2 h
2. Osobowość jako centralny system regulacji zachowania. Mechanizmy obronne
osobowości. Charakter. Temperament. Czynniki psychospołeczne a zdrowie. - 2h
3. Komunikacja interpersonalna. Modele i style komunikacji interpersonalnej. Mowa
ciała. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Postawy sprzyjające i
blokujące komunikowanie. Pierwsze wrażenie, kontakt wzrokowy, dystans fizyczny.
Zasady wspierania przez kontakt. Aktywne słuchanie –2h
4. Stres. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Późne następstwa stresu. Wydarzenia
traumatyczne i ich konsekwencje ASD, PTSD. Funkcjonowanie jednostki pod
wpływem stresu. Treningi psychohigieniczne. – 2h
5. Kształtowanie umiejętności społecznych. Podejmowanie i rozwijanie twórczych relacji
i związków z innymi osobami, aktywne współuczestniczenie w życiu różnych grup
społecznych, zadowalające pełnienie różnych ról społecznych. Pomaganie oraz
wywieranie wpływu, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wywieranie wpływu,
empatia, umiejętność asertywnego komunikowania się. – 2h
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