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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Psychologia transportu ()

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

ogólny

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

3

CPiP/PT

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przedmiot ma na celu przybliżenie studentom wydziału mechanicznego podstawowych zagadnień związanych
z dyscypliną badań psychologicznych kierowców. Ponadto - przedstawić studentom psychologiczne paradygmaty psychologii środowiskowej w aspekcie środowiska ruchu drogowego.

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość metodyki badań psychologicznych kierowców w Polsce, znajomość przebiegu procedury badania, definicje badanych obszarów poznawczych oraz funkcji psychoruchowych.
2 Znajomość psychologicznej charakterystyki środowiska ruchu drogowego oraz definicji z zakresu założeń psychologii środowiskowej.
3 Znajomość podstawowych elementów z obszaru odbioru i przetwarzania informacji.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada wiedzę dotyczącą metodyki badawczej z obszaru psychologii transportu.
EK2 Umiejętności Student potrafi wskazać poszczególne wymiary typów osobowości, zdefiniować pojęcia intelektu oraz uwagi, wyróżnić typy aparatów diagnostycznych służących diagnozowaniu kierowców i operatorów.
EK3 Kompetencje społeczne Student posiada świadomość charakterystyki poszczególnych środowisk ruchu drogowego.
EK4 Wiedza Student posiada wiedzę z zakresu podstaw ergonomii oraz dostosowania projektowanych rozwiązań
technicznych do możliwości odbiorczych jednostki.
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Treści programowe
Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstęp do zagadnień psychologii pracy oraz psychologii transportu. Jednostka
w środowisku ruchu drogowego. Opis środowiska ruchu drogowego pod kątem
paradygmatów psychologicznych. Metodyka badania psychologicznego. Elementy
badania psychologicznego: pomiar intelektu, procesu uwagi, osobowości. Elementy
badania funkcji i sprawności psychoruchowych: miernik parametrów reakcji
złożonej, suport krzyżowy, stereometr, wirometr, adaptopetr, noktometr.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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Liczba
godzin

30
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

14

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

6

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe założenia, na których oparta jest dyscyplina psychologii
pracy.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe założenia psychologii pracy, potrafi wskazać
paradygmaty psychologii transportu.

Na ocenę 4.0

Student orientuje się w niewielkim stopniu w procedurze metodologicznej
dotyczącej badań psychologicznych kierowców w Polsce.

Na ocenę 4.5

Student dobrze orientuje się w procedurze metodologicznej dotyczącej badań
psychologicznych kierowców w Polsce i potrafi powiązać ją z założeniami wiedzy
teoretycznej.
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Na ocenę 5.0

Student z łatwością porusza się w obszarze metod diagnostycznych służących
badaniom w zakresie psychologii transportu, zna ich podstawy teoretyczne oraz
paradygmaty, na bazie których powstały.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi wskazać metody służące diagnozie psychologicznej w obszarze
psychologii transportu.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić poszczególne testy oraz aparaty diagnostyczne
wchodzące w skład pracowni psychologicznej.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić poszczególne testy oraz aparaty diagnostyczne
wchodzące w skład pracowni psychologicznej - a także opisać warunki ich
zastosowania.

Na ocenę 4.5

Student swobodnie potrafi scharakteryzować metody diagnostyczne z obszaru
psychologii transportu, płynnie operuje normami obliczeniowymi - kryteriami
odnoszącymi się do poszczególnych grup osób badanych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi swobodnie scharakteryzować metody diagnostyczne z obszaru
psychologii transportu wykraczając poza te obecne w pracowni psychologicznej,
z łatwością wskazuje funkcje oraz procesy stanowiące oś diagnozy psychologicznej
u osoby badanej.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie definiowania pojęcia
środowiska, abstrahuje jednak od założeń naukowych.

Na ocenę 3.5

Student posiada kompetencje definiowania pojęcia środowiska w oparciu
o założenia psychologii środowiskowej.

Na ocenę 4.0

Student jest w stanie połączyć pierwotny rozwój ekologii behawioralnej
i połączyć jej założenia z nową dyscypliną psychologii środowiskowej.

Na ocenę 4.5

Student łączy założenia teoretyczne odnoszące się do opisu elementów środowiska
w myśl założeń psychologii z praktycznym obrazem obserwowanych zjawisk.

Na ocenę 5.0

Student płynnie diagnozuje elementy środowiska w kontekście podjętego profilu
studiów, analizuje obraz środowiska ruchu drogowego przez pryzmat założeń
psychologii środowiskowej oraz psychologii transportu.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad odbioru i przetwarzania
informacji przez jednostkę.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wyróżnić podstawowe receptory, za pomocą których jednostka
odbiera sygnały z otoczenia.

Na ocenę 4.0

Student potrafi scharakteryzować funkcje receptorów wzroku oraz
scharakteryzować podstawy anatomiczne (budowę) narządu słuchu.
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Na ocenę 4.5

Student potrafi opisać zasady funkcjonowania poszczególnych receptorów
w kontekście wpływu (obecności) bodźców z otoczenia oraz poprzeć ten opis
prostymi przykładami.

Na ocenę 5.0

Student z łatwością porusza się w zakresie odbiorczym narządu słuchu oraz
wzroku, potrafi wskazywać trafne przykłady możliwości odbiorczych receptorów,
a także zagrożenia płynąc ze strony emisji poszczególnych sygnałów z otoczenia.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

a

Cel 1

W1

N1

F1 P1

EK2

a

Cel 1

W1

N1

F1 P1

EK3

a

Cel 1

W1

N1

F1 P1

EK4

a

Cel 1

W1

N1

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Wontorczyk — Niebezpieczne zachowania kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu
drogowym., Kraków, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Mikołaj Böhm (kontakt: mikolaj-bohm@wp.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Mikołaj Bohm (kontakt: mikolaj-bohm@wp.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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