
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód predmetu: 20000825 Názov predmetu: Priemyselná psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: Prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2

Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26

Metóda štúdia:

Vysoká škola:  Technická univerzita v Košiciach

Fakulta:  Fakulta výrobných technológií

Pracovisko:  Katedra prírodných a humanitných vied

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester štúdia: LS

Semester Študijný program

1.rok LS Technológie automobilovej výroby (TAV_Bc_Dn)

Počítačová podpora výrobných technológií (PPVT_Bc_D_sk)

Počítačová podpora výrobných technológií (PPVT_Bc_Dn)

Priemyselný manažment (PMž_Bc_Dn)

Manažment výroby (MV_Bc_Dn)

Monitoring a diagnostika technických zariadení (MaDTZ_Bc_Dn)

Manažment výroby (MV_Bc_D_sk)

Monitoring a diagnostika technických zariadení (MaDTZ_Bc_D)

Obnoviteľné zdroje energie (OZE_Bc_Dn)

Progresívne technológie (PgT_Bc_Dn)

Počítačové konštruovanie technických systémov (PKTS_Bc_Dn)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Navrátilová, D: Priemyselná psychológia – interné učebné texty.

Výsledky vzdelávania:

Výsledky vzdelávania:

Cieľom a obsahom výučby predmetu Priemyselná psychológia je priblížiť poznatky z oblasti psychických procesov na postavenie a

fungovanie človeka ako osobnosti v priemyselnej praxi, predovšetkým v pracovnom procese výrobnej praxe. Tieto poznatky majú napomôcť

budúcemu absolventovi zvládnuť náročný proces adaptácie na podmienky praxe.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Klasifikovaný zápočet

Priebežné hodnotenie (PH):

Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 51% z 100%.

Absolvovanie písomnej previerky.

Absolvovanie aktivít pre získanie klasifikovaného zápočtu. Celkový výsledok hodnotenia predmetu pozostáva zo súčtu percent aktivít

určených pre klasifikovaný zápočet (maximálne 100%). Pre udelenie zápočtu je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu z % vyčlenených pre

klasifikovaný zápočet, t. j. minimálne 51%.

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými

predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)

Podmieňujúce predmety:

Poznámky:

Stručná osnova predmetu:

Stručná osnova predmetu:

Predmet priemyselnej psychológie. Psychologické atribúty priemyselnej praxe. Ľudia v podniku – organizácii, človek ako osobnosť v

pracovnom procese. Interakcia a komunikácia v organizácii, sociálne poznávanie. Komunikačné zručnosti a komunikačné techniky. Konflikt

a vyjednávanie. Typológia podnikovej kultúry a psychológia interkultúrnej komunikácie. Psychologická rovina problémov v

zamestnaneckých vzťahoch. Psychológia zdravia. Fyzikálne podmienky pracovnej činnosti a ich vplyv na psychiku človeka.

Stupeň štúdia:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 238
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Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Vyučujúci:

doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.

Schválil: doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.


