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Forma studiów
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Profil studiów
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dr Anna Krajewska

Cykl kształcenia
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Nazwa przedmiotu

Psychologia kliniczna

Kierunek studiów
Zakres studiów
Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

anna.krajewska@wsge.edu.pl

E-mail

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

inneIII

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium /
warsztaty / laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

X

Wymagania wstępne

ZO

ZO

X

Ogólna wiedza odnośnie do biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowania się człowieka

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

Liczba godzin
3

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

3

czytanie wskazanej literatury

6

napisanie referatu / eseju

10

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu

3

inne …

Ćwiczenia

e-learning

6

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

18

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

12

czytanie wskazanej literatury

6

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

e-learning

0

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

8

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

75

Punkty ECTS

3

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją
zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i
terapii.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: WYKŁAD
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

wykład, opis, dyskusja, technika kształcenia na odległość e-learning
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Wstęp do psychologii klinicznej.

Historia i źródła powstania psychologii klinicznej. Podstwowe pojęcia z zakresu psychologii
klinicznej. Pojęcie zdrowia psychicznego.

1

3

2.

Diagnoza kliniczna.

Struktura badania diagnostycznego.

2

3

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

Suma godzin
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

9

opis, dyskusja, burza mózgów, gra dydaktyczna
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Wywiad kliniczny.

Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną, najczęstsze
trudności i sposoby ich rozwiązywania.

3

2.

Zaburzenia wieku dziecięcego.

Zaburzenia lękowe , będące natsępstwem stresu traumatycznego. Zaburzenia nerwicowe. diagnoza, uwarunkowanie i leczenie.

5

3.

Zaburzenia wieku dojrzewania.

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja), depresja, samookaleczenia - diagnoza,
uwarunkowanie i leczenie. Samobójstwa - sposoby reagowania, pomocy i wsparcia.

5

4.

Zaburzenia osób dorosłych.

Przyczyny, przebieg i sposoby leczenia osób z depresją. Przyczyny, przebieg i sposoby leczenia
osób uzależnionych.

5

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

18

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

Wiedza
PED_W02

rozumie fundamentalne wyzwania i dylematy współczesnej cywilizacji, zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące
teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej, ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym
oraz społecznym

PED_W12

w zaawansowanym stopniu zna i rozumie kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej ujętej w przedmiotach zawodowych
a także interpretuje tą wiedzę w kierunku praktycznych zastosowań i działalności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem i zakresem

Umiejętności
PED_U02

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania procesów i
sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

PED_U03

potrafi formułować, rozwiązywać nietypowe i złożone problemy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą metod, narzędzi, procedur i dobrych praktyk w
odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej (praktyki opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej) także z zastosowaniem
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

PED_U09

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań

PED_K04

jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, szczególnie poprzez odpowiedzialne pełnienie
ról zawodowych w tym roli studenta, badacza i nauczyciela

PED_K05

jest gotów do dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą zawodową, poszukuje optymalnych
rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki, wymaga tego od siebie i innych, dba o dorobek i tradycje zawodu

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Wiedza

PED_W02

PED_W12

W01

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej. Rozpoznaje jej
specyfikę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej).
Rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu. Zna podstawowe
metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji, wywiadu,
swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych. Orientuje się w ich
wartościach psychometrycznych.

W02

Posiada, ws topniu zaawansowanym wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Zna główne
modele zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym. Posiada
wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających. Zna
referat, aktywność merytoryczna, sprawdzian
powszechnie stosowane kryteria rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Zna podstawowe
praktyczny
systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD i DSM w ich aktualnych wersjach). Posiada
wiedzę o biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń
psychicznych. Orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego.

U01

Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą
diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Zna podstawowe
narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego
narzędzia. Potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia. Potrafi przeprowadzić wywiad i
obserwację psychologiczną. Jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych
w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii. Umie sporządzić raport z
diagnozy, opinię lub ekspertyzę psychologiczną. Potrafi podjąć adekwatną decyzję na
podstawie wyników diagnozy.

U02

Potrafi rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji itd, a
także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów klasyfikacyjnych.
Sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyfikacji ICD. Potrafi wskazać potencjalne przyczyny
zaburzeń – czynniki o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno – kulturowym.
Rozumie znaczenie czynników psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób
referat, aktywność merytoryczna, sprawdzian
somatycznych. Krytycznie posługuje się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i
praktyczny
wyjaśnienia zaburzeń psychicznych. Potrafi dostosować swoje postępowanie do
obowiązującego prawa o ochronie zdrowia psychicznego. Potrafi rozpoznać potencjalne
zagrożenia i udzielić wskazówek w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Potrafi w
sposób kompetentny udzielić pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach.

U03

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania określonego
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań
uczestników tych sytuacji. Potrafi identyfikować sytuację, w których potrzebna jest
stosowna wiedza psychologiczna, korzystanie z pomocy psychologicznej oraz
podejmowanie działań, które prowadzą do rozwiązania problemów

test, aktywność merytoryczna, sprawdzian
praktyczny

Umiejętności

PED_U02

PED_U03

PED_U09

referat, aktywność merytoryczna, sprawdzian
praktyczny

test, aktywność merytoryczna, sprawdzian
praktyczny

Kompetencje społeczne

PED_K04

K01

Uznaje proces diagnozy za szczególną postać interakcji międzyosobowej. Zdaje sobie
sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w toku diagnozy psychologicznej, w tym
również z faktu, że diagnoza stanowi równocześnie ingerencję w problem, będący
przedmiotem diagnozy . Rozumie konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby
uprawnione. Nawiązuje kontakt z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak
referat, aktywność merytoryczna, sprawdzian
najbardziej rzetelne wykonanie testów. Zachowuje bezstronność w interpretacji wyników
praktyczny
diagnozy. Potrafi w sposób jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom.
Przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej
informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji. Formułując raport, opinię lub
ekspertyzę, unika nieuprawnionych uogólnień. Szanuje poufność wyników diagnozy.
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PED_K05

K02

Docenia unikalną wartość zdrowia psychicznego, promocję zdrowia uznając za jeden z
głównych priorytetów w pracy psychologa. Dba o własne zdrowie psychiczne, zachęca i
motywuje do tego innych ludzi. Odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się
dyskryminacji osób i grup społecznych ze względu na odmienność światopoglądu,
przynależności narodowej i etnicznej, systemu wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej.
referat, aktywność merytoryczna, sprawdzian
Osoby z zaburzeniami psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając
praktyczny
stereotypów i uprzedzeń. Potrafi nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia
i pomocy psychologicznej. W przypadku osób chorych somatycznie potrafi udzielić pomocy
psychologicznej. Uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i poprawy jakości
życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i umierających. Przejawia
gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach.

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

WYKŁAD

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

%

X
X
X
X

X
X
X
X

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

x

70

x

20

x

10

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

ĆWICZENIA
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
test
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

100 /100
%

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

x

20

x

10

x

70

Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Kryteria oceny

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa
(red). Roll J. i Zalewska M. (2002). Wybrane zagadnienia z psychologi klinicznej dziecka. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna, t 1-2, Warszawa: PWN
Pecyna S. (1998). Psychologia kliniczna - W praktyce pedagogicznej. Warszawa: Żak.
Literatura uzupełniająca
Petty G. (2010). Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot, GWP.
D. J. Siegel - Rozwój umysłu, WUJ, Kraków 2009.
S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka - Psychiatria t.1-3, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2011, (wybrane rozdziały).
J, Allen, P. Fonagy, A. Bateman - Mentalizowanie w praktyce klinicznej, WUJ, Kraków,2014.
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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