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Jakość życia książka pdf

Psychologia jakości życia - Opis i dane produktu Psychologia jakości życia - Recenzje Pisz opinie i pomóż innym dokonać wyboru. Doceniamy punkty lojalnościowe. Otrzymasz 3 Punkty Ceneo Do oceny zakupionego produktu. Aby wyświetlić ceneopoints, zaloguj się do Ceneo. +3 CeneoPoints Otrzymasz 3 CeneoPoints, aby otrzymać opinię. CeneoPoints
zebrane mogą być wymieniane na wygrane w naturze. Psychologia jakości życia - Q &amp; Masz ciekawy temat jak prawidłowo korzystać z zakupionego produktu? Porady z forum ekspertów jest znakiem, który rozwiewa Twoje wątpliwości! Funkcja pytań i odpowiedzi ułatwia użytkownikom prawidłowe korzystanie z nowo zakupionych produktów i
korzystanie z niego. Psychologia jakości życia - Podobne produkty Poprzednie Kolejne rozważania, przeprowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin, zebrane w tej książce, odnoszą się do jakości życia, a płótno, które łączy te rozważania z miastem, to ogromne bogactwo ciągłych procesów i zjawisk. Autorzy, nie wyłącznie eksperci, wykraczają poza
hermetyczne krąg językowy w dziedzinie nauki i starali się zainteresować czytelnika miastem, które na podstawie zdobytej wiedzy można o nim powiedzieć. Powoduje to również, że każdy rozdział wykracza poza intymne ścieżki, a niektóre novum nawet sami autorzy. Książka może okazać się cenną lekturą dla naukowców i studentów, architektów,
psychologów, socjologów, urbanistów, a także wielu czytelników zainteresowanych urbanizem i ich miejscem zamieszkania. Prof. Katarzyna Popiołek napisała recenzję tej książki: Czytanie jest jak spacer po mieście z przewodnikiem, który otwiera nam oczy na rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Kod kreskowy ISBN 978-83-7556-362-7 EAN
9788375563627 Opis spisu treści Opinie i oceny (0) Rozważania przeprowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin, zebrane w tej książce, odnoszą się do jakości życia, a płótno, które wiąże te względy z miastem, jest ogromnym bogactwem procesów i zjawisk. Autorzy, nie wyłącznie eksperci, wykraczają poza hermetyczne krąg językowy w dziedzinie
nauki i starali się zainteresować czytelnika miastem, które na podstawie zdobytej wiedzy można o nim powiedzieć. Powoduje to również, że każdy rozdział wykracza poza intymne ścieżki, a niektóre novum nawet sami autorzy. Książka może okazać się cenną lekturą dla naukowców i studentów, architektów, psychologów, socjologów, urbanistów, a także
wielu czytelników zainteresowanych urbanizem i ich miejscem zamieszkania. Prof. Katarzyna Popiołek napisała recenzję tej książki: Czytanie jest jak spacer po mieście z przewodnikiem, który otwiera nam oczy na rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Postrzegamy miasto jako lekki zespół, który ku naszemu zaskoczeniu zatrzasnął się w wiązkę kilku
kolorów, których się nie spodziewaliśmy Wiemy, że kiedy wychodzimy na ulice, które dobrze znamy, po przeczytaniu go staramy się go uważnie przeczytać, nauczyć się trudnego języka świata, być przytłoczeni światem uczuć, których nie mieliśmy okazji w nim doświadczyć. Prolegomena. Miasto - człowiek - spotkanie - szczęście - Jacek Szołtysek 9
Rozdział 1 Jakość życia w mieście jako kategoria interdyscyplinarna - Jacek Szołtysek 13 1.1. Interdyscyplinarne w badaniu zjawisk 13 1.2. Miasto jako środowisko życia 19 1.3. Jakość życia w badaniach 23 1.4. Co jest wynikiem interdyscyplinarnego podejścia do poznawania jakości życia miasta? Rozdział 2 Refleksje na temat uznania zmieniającej się
kwestii miast - Danuta Kłosek-Kozłowska 35 2.1. O zawodzie urbanistycznym i ochronie dziedzictwa miast 35 2.2. Początki badań miejskich 36 2.3. Badacz miasta 39 2.4. O języku kosmicznym 40 2.5. O czytaniu miasta 42 2.6. Wartość przestrzeni i populacji 43 2,7. Myślenie o perswazji 44 2.8. Historia budownictwa miejskiego i badacza 45 2,9. Miasto -
dzieło sztuki i dokument historyczny z systemem informacyjnym o wartości 46 2,10. Znaki ziemi i obszar 49 2.11. Średniowiecze 49 2.12. Problem dziedzictwa miast i brak adaptacji poprzednich struktur 51 2.13. To idealne miasto. Modelowe i poważne kryzysy 53 Rozdział 3 Psychologiczny kontekst jakości życia w mieście - Augustyn Bańka 59 Rozdział 4
Jakość życia w przestrzeni miejskiej z perspektywy nauk o zdrowiu - Anna Zwierzchowska 83 4.1. Jakość życia - kontekst medycyny 83 4.2. Zdrowie, styl życia i jakość życia 85 4.3. Jakie i w jakim stopniu badania jakości życia są przeprowadzane w kontekście medycyny? 87 4.4. Miasto - jakość życia w kontekście medycyny 89 5. Ekonomiczna jakość życia
- poglądy i interpretacje 97 5.2. Praca jako jakość życia określająca 106 5.3. Czynnikiem decydującym jest jakość życia w mieście 110 6. Specyfika miejskiego transportu towarowego w kontekście rozwoju jakości życia w miastach 118 6.2. Miejski transport towarowy jako podsystem złożonych zależności między zainteresowanymi stronami 124 6.3.
Wyzwania dla decydentów w rozwoju zrównoważonej logistyki miejskiej 130 6.4. Problemy z funkcjonowaniem miejskich systemów logistycznych - studium przypadku 139 6.5. Rozwiązania dla rozwoju zrównoważonej logistyki miejskiej, które przyczynią się do poprawy jakości życia w mieście 143 7. Zmiany demograficzne 153 7,2. Ludność w miastach -
urbanizacja 158 7,3. Audyt miejski i jakość życia w mieście 163 8. Czynniki determinujące jakość życia w świetle badań empirycznych - Justyna Majewska, Sebastian Twaróg 181 8.1. Pomiar jakości życia w mieście w literaturze 181 8.2. Badania jakości życia w mieście własne badania 185 8.3 Subiektywna ocena jakości życia w miastach - wyniki badań 186
8,4. Identyfikacja określająca jakość życia w mieście 189 8.5. Hierarchia jakości charakterystyki życiowej 191 8.6. Jakość życia preferencje w mieście 195 Wnioski. Przestrzeń publiczna jako środek do tworzenia jakości życia w mieście - Jacek Szołtysek 203 Przestrzeń publiczna jako element miejskiej Wspólnoty 203 kontra indywidualizm i sprawa miasta
219 Przestrzeni Publicznej jako inkubator szczęścia 228 Bibliografia 235 Brak komentarzy i recenzji tego produktu jeszcze. Opis Opis Szczegóły Szczegóły Tytuł: Jakość życia dla wszystkich. Podręcznik na poprawę jakości życia jego i jego bliskich Autor: Kolman Romuald Wydawca: Wydawnictwo i Firma Handlowa Mado Język publikacji: Język polski
oryginału: Liczba stron polskich: 266 Liczba: 1 Data wydania:1 Data wydania: 2014-04-14 Rok wydania: 2013 Formularz: książka Indeks: 15379238 Recenzje Lubimy wysokiej jakości rzeczy: sprzęt AGD, ubrania, kosmetyki, książek spożywczych. Szukamy ich, jesteśmy gotowi zapłacić za nie więcej, a potem zajmiemy się nimi. Niestety, często
zapominamy, że to, czego szczególnie potrzebujemy, to wysoki standard: nasze własne życie. Więc jaka jest jakość życia? Co to składa? Jak go zbudować? Co się stanie, jeśli zabraknie naszego życia? Poprosiliśmy cenione psychoterapeuty, aby pomogły nam znaleźć odpowiedzi na te pytania. Hanna Hamer, Katarzyna Hamer, Ewa Kaian Kochanowska,
Jacek Krzysztofowicz i Jakub Gutowski nie tylko wyjaśniają jakość życia, ale także oferują ćwiczenia i psychofunty, które pomagają poprawić jakość życia lub naprawić je, jeśli jesteśmy z niego zadowoleni. Jakość życia to zarówno tytuł tej publikacji, jak i nowa seria Wydawnictwo postaci, którą otrzymujesz. Serial pokazuje tytuły poświęcone dziedzinom życia,
które wpływają na samopoczucie: odpoczynek, odżywianie, relacje, emocje, zasoby osobiste. W każdym z nich czytelnicy znajdą teksty znanych i cenionych psychologów: nie tylko artykuły wyjaśniające ważne tematy, ale także psychofon, ćwiczenia, porady i wskazówki. Dzięki nim będą mogli spojrzeć na siebie z nieco innej perspektywy. Mamy nadzieję, że
w ten sposób pomożemy czytelnikom lepiej zrozumieć, co dzieje się w ich życiu, uświadomić sobie, co warto zmienić, i wprowadzić tę zmianę. Kategorie: Psychologia » Psychologia psychologii osobowości » Psychologia rozwoju człowieka Redakcja: Piotr Żak Wydanie językowe: IsBN polski: 9788364721694 EAN: 97883647216 16 1 6 9 4 strony: 136
Wymiary: 12,0x19,0 cm Waga: 0,14 kg Jak transportować produkt fizyczny Książka ma na celu podniesienie świadomości na temat istotnej jakości problemów życiowych danej osoby we współczesnym świecie. Dynamika nawrócenia rodzi nowe wyzwania psychologiczne i filozoficzne dla człowieka. W miejscu pracy poruszane są najnowośrodki problemów,
które są odpowiedzią na zmiany w środowisku ludzkim Rozwiązanie. Koncentrują się one na uzależnienia, stylu życia i jakości życia. To, co wyróżnia książkę, to świeżość napotkanych problemów, eksperyjny charakter i praktyczne odniesienie do wyników badań nad polskimi warunkami. Celem książki jest dla studentów psychologii, pedagogiki, socjologii,
zarządzania i medycyny, a także we wszystkich dziedzinach pokrewnych. Będzie to interesujące dla pedagogów i wykładowców, a także dla wszystkich zainteresowanych zdrowiem, psychopatologią, zarządzaniem zasobami ludzkimi lub warunkami życia osób starszych ze względu na ich zawód lub działalność pozazawodową. Starsze.
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