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Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z ogólnymi prawidłowościami zachowania i zasadniczymi mechanizmami funkcjonowania społecznego człowieka z uwzględnieniem jego
właściwości rozwojowych, tym samym umożliwiając przyszłemu fizjoterapeucie kompetentne i zależne od indywidualnych potrzeb oddziaływanie na pacjentów
w procesie rehabilitacji.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1

Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii takie jak osobowość, motywacja, emocje.

K_W07

W2

Zna i rozumie ogólne prawidłowości rozwoju ontogenetycznego człowieka

K_W08

W3

Zna psychologiczne rodzaje reakcji na uraz i obrażenia fizyczne oraz podstawy interwencji psychologicznej w
tym zakresie

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Potrafi samodzielnie interpretować zachowania pacjentów w celu efektywnej komunikacji i diagnozy postępów
w procesie rehabilitacji

K_U17

U2

Umie wykorzystać podstawowe techniki motywacyjne

K_U17

U3

Potrafi wzbudzić i kształtować u pacjentów zainteresowanie aktywnością ruchową i czynnym wypoczynkiem

K_U10

U4

Potrafi dobierać odpowiednie środki ekspresji werbalnej i cielesnej w pracy z pacjentem

K_U03

KOMPETENCJE
K1

Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy posługując się skutecznie dostępnymi kanałami komunikacji. K_K05

K2

Potrafi przekonywująco przedstawiać swoje zdanie, skutecznie negocjować oraz posługiwać się podstawowymi
technikami komunikacyjnymi.

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
D – udział w dyskusjach prowadzonych w trakcie ćwiczeń
K – odpowiedź na pytania w czasie sprawdzianu
Pr – wykonanie prezentacji
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Wykłady, ćwiczenia
Treści kształcenia:

K_K09

Wykłady:
1. Psychologia jako nauka. Dwa okresy w rozwoju psychologii: przednaukowy i naukowy. Kierunki psychologii. Współczesne ujęcie przedmiotu psychologii. Działy, dziedziny
i zadania psychologii. Metody stosowane w psychologii.
2. Ogólna charakterystyka procesów poznawczych. Procesy emocjonalne i motywacyjne.
3. Teorie osobowości. Składniki osobowości.
4. Inteligencja. Temperament.
5. Podstawy funkcjonowania społecznego. Postawy, stereotypy, uprzedzenia.
6. Podstawy komunikacji interpersonalnej
7. Przedmiot, problemy i zadania współczesnej psychologii rozwoju człowieka.
8. Ogólne prawidłowości rozwoju ontogenetycznego człowieka. Periodyzacja rozwoju ontogenetycznego i jej kryteria.
9. Wybrane teorie rozwoju psychicznego.
10. Wybrane osiągnięcia rozwojowe.
11. Frustracja, stres, sytuacja trudna, odporność na stres i jej wyznaczniki.
12. Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego.
Ćwiczenia:
1. Wybrane metody badań psychologicznych.
2. Procesy sensoryczne i percepcyjne (wrażenia i spostrzeżenia).
3. Uwaga i wyobraźnia.
4. Pamięć, fazy, rodzaje i cechy pamięci.
5. Podstawowe prawidłowości i teorie uczenia się, przebieg i wyniki uczenia sie, uczenie się motoryczne.
6. Myślenie, rodzaje, struktura i cechy myślenia, rozwiązywanie problemów.
7. Procesy emocjonalne, pojęcie i komponenty emocji, funkcje regulacyjne emocji, emocje charakterystyczne dla procesu rehabilitacyjnego
8. Procesy motywacyjne, właściwości procesów motywacyjnych, motywacja a aktywność człowieka.
9. Teorie, struktura i pomiar osobowości.
10. Zdolności, inteligencja i zainteresowania jako składniki osobowości.
11. Temperament: pojęcie, cechy, wybrane typologie temperamentu, cechy temperamentu a style działania.
12. Postawy, pojęcie, komponenty, cechy i rodzaje postaw, kształtowanie i zmiana postaw.
.
13. Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach.
14. Wybrane zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży.
15. Prawidłowe i zaburzone relacje pacjent - fizjoterapeuta

Forma zaliczenia:
Egzamin pisemny; pozytywne zaliczenie kolokwiów, przedstawienie prezentacji.
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Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Przygotowanie prezentacji
….
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Obciążenie studenta
godz. 30
godz.15
godz. 15
godz.10
godz.10
godz. 10
godz.
godz.90
ECTS 3

