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Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
Nazwa kierunku
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr

Liczba godzin zajęć
dydaktycznych

12.
13.

Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Założenia i cele przedmiotu

14.

Metody dydaktyczne

15.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

17.

Wydział Wychowanie Fizyczne, Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury
Fizycznej
Fizjoterapia
Ojczysty - polski
Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup:
− grupa treści kierunkowych
I rok studiów, semestr 1, studia niestacjonarne – II stopnia
I rok studiów, semestr 1, studia stacjonarne – II stopnia
Dr Dorota Pawlik

Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
Dr Dorota Pawlik
udzielającej zaliczenia w
przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
Wykład i ćwiczenia
Formuła przedmiotu
Kształtowanie umiejętności postrzegania problemów niepełnosprawności i
Wymagania wstępne

11.

16.

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,

rehabilitacji poprzez pryzmat społeczeństwa
Studia stacjonarne
15 godzin ćwiczeń w semestrze (1 godzina tygodniowo)
30 godzin wykładów w semestrze (2 godziny tygodniowo)
Studia niestacjonarne
15 godzin ćwiczeń w semestrze (1 godzina tygodniowo)
15 godzin wykładów w semestrze (1 godzina tygodniowo)
3 dla studiów stacjonarnych
3 dla studiów niestacjonarnych
Podstawowym celem i efektem kształcenia jest zapoznanie studentów z
problemami społecznymi osób niepełnosprawnych. student powinien posiąść
wiedzę na temat zjawisk i procesów społecznych, która pomoże mu w
przyszłości łagodzić i rozwiązywać problemy z zakresu społecznych skutków
niepełnosprawności. Chodzi również o kształtowanie umiejętności wspierania
osób niepełnosprawnych w przeciwstawianiu się problemom i barierom
społecznym wynikającym z choroby
Wykład z elementami rozmowy nauczającej, ćwiczenia, samodzielna praca
studentów nad wybranym zagadnieniem
Zaliczenie na ocenę
1.Przedmiot i funkcje socjologii niepełnosprawności i rehabilitacji. 2.Człowiek
istota społeczna. Życie społeczne i jego determinanty. 3.Wieź społeczna –
podstawowe zagadnienie socjologii. 4.Niepełnosprawność w sensie
biologicznym i prawnym (definiowanie i orzekanie niepełnosprawności).
5.Zdrowie – choroba – społeczeństwo.6. Socjomedyczne wskaźniki stanu
zdrowia. 7.Postawy wobec niepełnosprawnych stygmatyzacja – teoria
naznaczenia społecznego.8. Rodzina z osobą niepełnosprawną .9.Rola
społeczna- rola rehabilitanta (specyfika zawodu fizjoterapeuty).10. Koncepcja
barier i wyrównywania szans (edukacja i zatrudnienie
niepełnosprawnych).11.Asertywność - teoria działań asertywnych. 12.Systemy
kontroli społecznej. 13.Komunikacja społeczna (wybrane zagadnienia
komunikacji werbalnej i niewerbalnej.14. Język, komunikacja,
niepełnosprawność. 15.Pojęcie dyskryminacji, segregacji, integracji.
Wykaz piśmiennictwa według skali i znaczenia poszczególnych pozycji:
A. Ostrowska, M. Sokołowska: Socjologia kalectwa i rehabilitacji, PAN,
Wrocław, 1996

obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu

M. Sokołowska: Socjologia medycyny, PWN, Warszawa 1986
Cz.Kosakowski, A.Krause, A. Żyta: Osoba z niepełnosprawnością
w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego,
WUWM, Olsztyn 2007
A.Rakowska: Język, komunikacja niepełnosprawnośćzagadnienia wybrane WNAP Kraków 2003
O.Speck: Niepełnosprawni w społeczeństwie,GWP Gdańsk
Red. J.Rottermund: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi
tom I, OW „Impuls” Kraków 2007
J.Davidson: Asertywność, Dom Wyd. REBIS, Poznań 1999
W.Modzelewski: Wprowadzenie do socjologii, BPS Katowice 1999
S. Kosiński: Socjologia ogólna, PWN Warszawa 1987

