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Informacje o przedmiocie
Semestr

3

Liczba punktów ECTS do zdobycia

2

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski

Sylabus opracował

Formy zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

18

1,2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Wprowadzenie studentów w problematykę powstawania agresji, zachowań agresywnych oraz zaburzeń agresywnych oraz w psychologię rozwiązywania konfliktów.
Przedstawienie istoty konfliktu społecznego i mechanizmów determinujących wybuch, przebieg i zakończenie sytuacji konfliktowej; wskazanie na znaczenie przyjmowanej roli w
czasie narastania konfliktu. Podniesienie umiejętności w zakresie osobistego radzenia sobie z agresją, doświadczeniami bycia sprawca i ofiarą.

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Zakres tematyczny
Definicje agresji, rodzaje agresji, agresywność, gotowość do agresji;cele i funkcje konfliktów.
Koncepcje i modele agresji: koncepcja biologiczna, socjobiologiczna, psychoanalityczna Z. Freuda; teoria frustracja-agresja; teoria społecznego uczenia się; Ogólny Model
Agresji (GAM) Andersona i Bushmana;
Wyznaczniki i uwarunkowania agresji: prowokacja, pobudzenie emocjonalne, normy społeczne, nastawienie wobec agresji, jej rodzinne i osobowościowe uwarunkowania.
Przestępczość a agresja. Podejmowanie roli agresora i ofiary. Przemoc i terroryzm.
Teoria i praktyka rozwiązywania konfliktów: teorie antropologiczne, socjologiczne i filozoficzne, historyczne. Geneza teorii i współczesne teorie konfliktów. Modele dynamiki
konfliktów. Fazy przebiegu procesu konfliktu.
Czynniki intensyfikujące przebieg konfliktu. Kierowanie konfliktem. Analiza własnych stanów i predyspozycji oraz preferencji w sytuacji konfliktowej. Rola, funkcje i znaczenie
konfliktów dla rozowoju jednostki i grup – ujęcie psychologiczne. Podstawowe konflikty– formy i propozycje ich rozwiązywania.

Metody kształcenia
Case – study, prezentacja, praca w zespołach, dyskusja grupowa, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Student ma świadomość znaczenia refleksji dla tworzenia się relacji społecznych.

Symbole efektów
KCDF1_K06

Metody weryfikacji
obserwacja i ocena aktywności

Forma zajęć
Ćwiczenia

na zajęciach
Student rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za

KCDF1_K05

przygotowanie projektu

Ćwiczenia

KCDF1_K03

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

trafność przekazanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i
uczciwością w działalności doradczej i trenerskiej; przestrzega zasad etyki
zawodowej
Student przejawia prospołeczną postawę wobec osób o różnych problemach w
obszarach wsparcia i doradztwa filozoficznego (okazuje zainteresowanie,
angażuje się starając się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu)

Opis efektu

Symbole efektów

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności,

Metody weryfikacji

KCDF1_K01

Forma zajęć

obserwacje i ocena

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Ćwiczenia

umiejętności praktycznych
studenta

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do

KCDF1_U09

przygotowanie projektu

Ćwiczenia

KCDF1_W03

praca kontrolna

Ćwiczenia

realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności doradczej i trenerskiej
Student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i
instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach
wpływania na ludzkie zachowania

Warunki zaliczenia
Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

30

18

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

20

32

Łącznie

50

50

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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