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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Wydział Chemii 
HighChem - interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia 

współpracy międzysektorowej 

Jak radzić sobie w relacjach z osobą o zaburzonym  funkcjonowaniu 

Magdalena Cieślik 

Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Dziedzina/ 
dyscyplina 

ponaddziedzinowy 

Rodzaj zajęć warsztat 

Język polski 

Punkty ETCS 1 pkt. ECTS 

Liczba godzin 15 godzin zajęć 

Cel zajęć 
zapoznanie się i nabycie umiejętności odpowiedniego użycia narzędzi radzenia 
sobie w sytuacjach relacji społecznej z osobą o zaburzonym funkcjonowaniu 

Treści kształcenia 

charakterystyka podstawowych zasad postepowania w sytuacji nietypowego 
zachowania, omówienie wybranych grup trudnych zachowań wg klasyfikacji ICD 
– 10, omówienie postępowania w sytuacjach dydaktycznych , ukierunkowanie i 
omówienie właściwych celów przeciwdziałania sytuacjom nietypowym 

Wymagania 
wstępne 

- 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

potrafi samodzielnie działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować 
i organizować rozwój innych osób; 

Karta ewaluacyjna oraz test 

potrafi opracować i realizować z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
i narzędzi zajęcia dydaktyczne; 

zna nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia organizowania i 
prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreowania 
nowych idei i poszukiwania – we współdziałaniu z osobami 
reprezentującymi inne dyscypliny – innowacyjnych rozwiązań, 
podejmowania wyzwań i ryzyka intelektualnego w sferze naukowej i 
publicznej oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich decyzji; 

Literatura Nowak – Adamczyk D. Studenci z zaburzeniami psychicznymi w przestrzeni 
akademickiej – system wsparcia edukacyjnego w Uniwersytecie Jagiellońskim – 
zagadnienia, problemy, rozwiązania. 

Szczegółowe 
informacje 

e-mail: mcieslik@amu.edu.pl  
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Harmonogram: 
10 maja 2019 r. godz. 8:30 – 15:00 (8 godzin zajęć) 
13 maja 2019 r. godz. 9:00 – 14:45 (7 godzin zajęć) 
 

 


