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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Psychologia zagrożeń społecznych, PG_00056662

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski
język polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Katedra Technologii Obiektów Pływających -> 
Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Marcin Szulc
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Marcin Szulc

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 0.0 0.0 15

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami społecznymi, ich podłożem psychologicznym, 
konsekwencjami i profilaktyką.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

Student zna uwarunkowania 
powstawania zagrożeń 
społecznych student zna wybrane 
zagrożenia społeczne student wie 
jakie są psychologiczne 
konsekwencje zagrożeń

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

Sudent rozumie znaczenie 
profilaktyki

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

Student potrafi omówić 
uwarunkowania i konsekwencje 
zagrożeń społecznych student wie 
jak im przeciwdziałać

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu 1. Teorie dewiacji społecznych
2. Uwarunkowania i przeciwdziałanie samouszkodzeniom i zachowania suicydalnym
3. Agresja i przemoc
4. Przemoc w rodzinie - uwarunkowania i przeciwdziałanie
5. Ryzykowne używanie elektronicznych środków przekazu cyberprzemoc i uzależnienie
6. Mobbing
7. Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych
8. Psychopatyczne zaburzenia osobowości
9. Psychologiczne wyznaczniki przestępczości
10. Psychologiczne aspekty zaburzeń seksualnych

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
10 pytaniowy test 60.0% 100.0%
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Alkohol i narkotyki:
A/ są szkodliwe tylko w wieku dorastania
B/ są tak samo szkodliwe dla kobiet jak i mężczyzn
C/ są bardziej szkodliwe dla mężczyzn
D/ są bardziej szkodliwe dla kobiet

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


