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Cel zajęć 

 Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy o mechanizmach regulujących zachowanie się 
człowieka oraz wzbudzenie refleksji nad własną motywacją w dążeniu do 
osiągania wyznaczonych celów. Ponadto prezentacja zasad i określenie 
warunków sprzyjających podtrzymaniu motywacji i pozytywnego myślenia. 

 

Treści kształcenia 

1. Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian (Postawy wobec zmiany, pięć 

powodów przeciwstawiania się zmianom, zarządzanie zmianą, stadia reakcji na 

zmianę, jak wspierać proces wprowadzania zmian) 

2. Proces motywacyjny i jego przebieg 

3. Teorie motywacji  

4. Motywacja wewnętrza i zewnętrzna i jej znaczenie dla osiągania celów osobistych 

5. Cel a wizualizacja i motywacja  (wybrane narzędzia np. Kartka z przyszłości, 

Narysuj życie, Piramida Diltsa) 

6. Jak się motywować, kiedy przyjdą gorsze chwile-wybrane narzędzia i techniki 

(system wsparcia, model EARS) 

 

Wymagania 
wstępne 

 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

Doktorant zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących 
paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne 
oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - 
właściwe dla dyscypliny naukowej (pedagogiki, psychologii, 
psychopedagogiki pracy), w szczególności zna pojęcie rozwoju 
osobistego i motywacji. Zna ich uwarunkowania oraz narzędzia 
sprzyjające konstruowaniu i wspieraniu w/w procesów oraz 

Zadania i ćwiczenia 
warsztatowe wykonywane w 

trakcie trwania zajęć.  
Praca pisemna wymagająca 
wykazania się znajomością 
narzędzi i technik służących 

optymalizacji rozwoju 



podtrzymaniu motywacji. osobistego w wybranym 
obszarze. 

Doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego 
rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób. 

Zadania i ćwiczenia 
warsztatowe wykonywane w 

trakcie trwania zajęć.  
Praca pisemna wymagająca 
wykazania się znajomością 
narzędzi i technik służących 

optymalizacji rozwoju 
osobistego w wybranym 

obszarze. 
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