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Liczba godzin
Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

ZO

2

w tym e-learning

2

3

laboratorium

15

Razem

0
15

2

Koordynator
przedmiotu:

dr IGOR KOZAK

Prowadzący zajęcia:

dr IGOR KOZAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat psychologicznych aspektów powstawania sytuacji konfliktowych oraz
przygotowanie do praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu konfliktów.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

zna pojęcie sytuacji konfliktowej

K_W01

2

EP2

3

EP3

1

EP4

2

EP5

umie stosować podstawowe strategie łagodzenia sytuacji
konfliktowych oraz wykorzystywać praktyczne techniki
rozwiązywania konfliktów

K_U04

3

EP7

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego w tym
zakresie oraz aktualizowania wiedzy

K_U11

1

EP6

posiada świadomość wpływu na przebieg sytuacji
konfliktowych, w których uczestniczy - w swoim życiu
prywatnym i/lub zawodowym

K_K04

zna teorie umożliwiające analizę i diagnozę konfliktów

K_W07

zna podstawowe strategie łagodzenia i rozwiązywania
sytuacji konfliktowych

K_W11

potrafi analizować i diagnozować specyfikę konfliktów

K_U01

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: psychologia konfliktu
Forma zajęć: laboratorium
1. Teoria konfliktu

3

2

2. Dynamika i fazy sytuacji konfliktowej

3

2

3. Diagnoza i autodiagnoza w sytuacji konfliktowej

3

2

4. Strategie chwilowego łagodzenia konfliktów

3

3

5. Techniki wspomagające rozwiązywanie konfliktów

3

4

1/2

6. Bariery w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów
Metody kształcenia

3

2

ćwiczenia z wykorzystaniem technik rozwiązywania konfliktów; prezentacja multimedialna; studium przypadku
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP4,EP5,EP6,EP7
Warunkiem uzyskania zaliczenia (z oceną) jest obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwium w formie testu
(uzyskanie 50% punktów) oraz aktywny udział w ćwiczeniach, w tym wzięcie udziału w dramie, podczas której
zostanie zastosowana jedna spośród technik rozwiązywania konfliktu.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).
Sem.
Metoda obliczania oceny
końcowej

3
3

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
psychologia konfliktu

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona

psychologia konfliktu [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00
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Nęcki Z. (1996): Komunikacja międzyludzka, Kraków

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

3

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

