LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
program przygotowania studentów Wydziału Nauk Społecznych wchodzących na rynek pracy do potrzeb
gospodarki i społeczeństwa

PLAN 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY
WYKŁAD FAKULTATYWNY- moduł wykładowy LKZ (30h)
Wybrane działania w praktyce - pomoc psychologiczna w nowych obszarach
psychologii stosowanej w ujęciu klinicznym i społecznym
19.10. 2019 sobota
8.00 - 9.30 (2 h)
9.45 -11.15 (2h)

mgr Iwona Jóźwiak

pomoc osobom starszym (4h)

11.30 -13.00 (2h)
13.15 - 14.45 (2h)

dr Agnieszka Rosińska

część społeczno-projektowa (6h)

15.00 - 16.30 (2h)

20.10. 2019 niedziela
8.00 - 10.15 (3 h)

dr Jarosław Groth

pomoc osobom starszym (3h)

mgr Piotr Przybylski

pomoc chorym onkologicznie (7h)

10.30-12.00 (2h)
12.15 - 13.45 (2h)
14.00 - 16.15 (3h)

23.11. 2019 sobota
8.00 - 10.15 (3 h)

mgr Monika Mielcarek

pomoc okołoporodowa (3h)

10.45 - 13.00 (3h )

dr Agnieszka Rosińska

część społeczno-projektowa (6h)

dr Magdalena Stawicka

pomoc okołoporodowa (4h)

13.15 - 14.45 (2h)
15.00 - 16.30 (2h)

WARSZTAT (30h)
Budowanie Umiejętności Współpracy
z elementami treningu samoobserwacji i umiejętności społecznych

Prowadzący

Zajęcia 1 (10h)

Zajęcia 2 (10h)

Zajęcia 3 (10h)

Grupa 1

mgr Anna Rominiak

12.10.2019

7.12.2019

11.01.2020

Grupa 2

dr Dariusz Rosiński

12.10.2019

7.12.2019

11.01.2020

Zajęcia trwają od 9.00-17.15 (10h lekcyjnych + przerwy)

GRUPY PROJEKTOWE (16h) I WIZYTY STUDYJNE (4h)

Tematyka

Opiekunowie

pomoc osobom
starszym

mgr Iwona Jóźwiak
dr Jarosław Groth

pomoc
okołoporodowa

dr Magdalena Stawicka
mgr Beata Granops
mgr Monika Mielcarek

pomoc chorym
onkologicznie

mgr Anna Frączek

Terminy zajęć
projektowych

Terminy wizyty
studyjnej

do uzgodnienia z
opiekunami (16 h w
tym część pracy pod
superwizją a część
samodzielnej).
Projekty muszą się
zakończyć do 31.01.

WS - listopad (4h)
Każda grupa
projektowa idzie do
placówki związanej z
tematem projektu, do
uzgodnienia po
zapisach do grup
projektowych

Zapisy do grup projektowych będą prowadzone w październiku 2019. Z każdej tematyki
będzie przynajmniej jedna grupa projektowa, a ich ostateczna liczba w danym temacie
będzie zależeć od możliwości prowadzących i Państwa preferencji. Przygotowanie
projektu, zaprezentowanie go w placówce (styczeń 2020) i ocenienie go przez opiekuna
jest równoznaczne z zaliczeniem wykładu fakultatywnego.

