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Cel zajęć 
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania małej 
grupy oraz przygotowanie do pracy z grupą studentów 
 

Treści kształcenia 

- charakterystyka pracy grupy – siły tkwiące w grupie (zdolność do: formowania 
więzi, kontrolowania zachowań, radzenia sobie z emocjami, tworzenia układu 
odniesienia) 

- etapy rozwoju grupy  oraz ewolucja roli lidera (wynikająca z rozwoju grupy) 

- kompetencje  prowadzącego grupę  

- role grupowe 

- zachowania trudne uczestników grupy 

- grupa pracująca konstruktywnie vs niekonstruktywnie 

Wymagania 
wstępne 

- 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

Uznawać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych: umie zatem identyfikować i interpretować podstawowe 
zjawiska i mechanizmy obecne w grupie (studenckiej, badawczej, 
naukowej) z wykorzystaniem wiedzy na temat małych struktur 
społecznych  
 

udział w dyskusji, realizacja 
zadania w trakcie zajęć, 

pisemna praca zaliczeniowa 

Wypełniać zobowiązania społeczne badacza/twórcy/nauczyciela 
akademickiego 

pisemna praca zaliczeniowa 

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz udział w dyskusji, realizacja 



inspirować i organizować rozwój innych ludzi zadania w trakcie zajęć, 
pisemna praca zaliczeniowa 
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Szczegółowe 
informacje 

Problematyka zajęć realizowana jest w odniesieniu do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, kierowania studenckim kołem naukowym, uczestnictwa w grupie 

badawczej, projektowej, naukowej 

 

 

 


