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Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wst ępne Bez warunków wstępnych 
Cel kształcenia • Poznanie obrazu klinicznego, metod diagnostycznych, metod 

terapeutycznych pacjentów w depresji, ze stanami lękowymi, z 
psychozami, pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
oraz pacjentów z zaburzeniami jedzenia. 

• Poznanie podstawowej terminologii z zakresu psychopatologii oraz 
podstaw teoretycznych zaburzeń psychicznych. Poznanie  zasad 
rehabilitacji psychiatrycznej. 

• Poznanie ustawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego. 
• Rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie podstaw  oceny 

stanu psychicznego. 
• Kształtowanie rozpoznawania problemów chorego psychicznie 

(wynikających z obrazu psychopatologicznego lub zastosowanej 
farmakoterapii), określania celu działania i adekwatnie do tego 
planowania interwencji terapeutycznych. 

• Kształtowanie zdolności do prowadzenia działań w stosunku do osób 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

• Kształtowanie postawy poszanowania godności i autonomii osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz zrozumienia dla różnic 
światopoglądowych i kulturowych. 

• Kształtowanie postaw odpowiedzialność za pacjenta i wykonywane 
zadania zawodowe. 

• Kształtowanie zdolności do przestrzegania praw pacjenta. 
• Kształtowanie zdolności do przestrzegania tajemnicy zawodowej. 
• Kształtowanie zdolności do współdziałania w zespole 

interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z 
zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 

• Kształtowanie u studenta postaw empatii w relacji z pacjentem oraz 
współpracownikami. 

• Kształtowanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu z 
pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Treści programowe 1. Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych 

2. Metody oceny stanu psychicznego 
3. Regulacje prawne w psychiatrii 
4. Kontakt z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadku,  metoda 
inscenizacji  

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie 
Zajęcia zostaną zaliczone na podstawie obecności potwierdzonej wpisem na listę 
oraz ustnego kolokwium końcowego 

Literatura podstawowa Czabała J. Cz. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN; 1997 
Stańko, M. (2009). Arteterapia – mechanizmy działania z perspektywy 
neuropsychologii. Psychoterapia, 2, 29-35.  
 

Literatura uzupełniaj ąca Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny red. M. Jarema, J. Rabe-
Jabłońska. PZWL Warszawa 2011 
Psychiatria red.: Pużyński, Rybakowski, Wciórka, Elsevier Urban & Partner, 
Wrocław 2010 



Psychiatria Dzieci i Młodzieży red. I. Namysłowska, PZWL, Warszawa 2004 

 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_01_PW1 

 
PSA_01_PW2 

 
PSA_01_PW3 

 
 

PSA_01_PW4 
 

Zna regulacje prawne oraz zasady przyjęć do 
szpitala pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
Charakteryzuje obraz kliniczny i metody  
terapeutyczne u pacjentów w depresji 
Charakteryzuje obraz kliniczny i metody 
diagnostyczne u pacjentów z zaburzeniami 
lękowymi 
Charakteryzuje obraz kliniczny i metody 
terapeutyczne u pacjentów z psychozami 
Charakteryzuje obraz kliniczny, metody 
diagnostyczne, terapeutyczne  pacjentów 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych 
Charakteryzuje obraz kliniczny, metody 
diagnostyczne u pacjentów z zaburzeniami 
jedzenia 

K_W01 
K_W04 
K_W55 
K_W06 
K_W07 

     K_W09 

M1_W08 
M1_W03 
M1_W04 
M1_W05 

 

PSA_01_PU1 
 

PSA_01_PU2 
 
 
 
 

PSA_01_PU3 
 

PSA_01_PU4 
 

Rozpoznaje i interpretuje zachowania chorego 
pod kątem objawów psychopatologicznych 
Rozpoznaje problemy chorego psychicznie 
(wynikające z obrazu psychopatologicznego lub 
zastosowanej farmakoterapii), określa cel 
działania i adekwatnie do tego planuje 
interwencje terapeutyczne 
Rozpoznaje problemy osoby z zaburzeniami 
lękowymi i planuje interwencje terapeutyczne 
Rozpoznaje problemy osoby z zaburzeniami 
jedzenia i planuje interwencje terapeutyczne 

K_U01 
K_U03 
K_U04  

K_U06 do 
K_U10 

M1_U03 
M1_U04 
M_U05 
M1_U10 

 

PSA_01_PK1 
 
 

PSA_01_PK2 
 
 
 

PSA_01_PK3 
 

PSA_01_PK4 
 
 

PSA_01_PK5 
 

Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i 
kształtuje swoje umiejętności, dążąc do 
profesjonalizmu 
Szanuje godność i autonomię osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz okazuje 
zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 
kulturowych 
Przestrzega praw pacjenta  i zachowuje 
tajemnicę zawodową 
Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w 
rozwiązywaniu dylematów etycznych z 
zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem oraz 
współpracownikami 
 

K_K01 do 
K_K04 

 

M1_K01 
M1_K03 
M1_K04 
M1_K06 

 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

10  

Udział w wykładach 10  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach -  

   

Samodzielna praca słuchacza 20  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń -  

Łączny nakład pracy słuchacza 
30 2 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

30  



 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

-  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_01_PW1 
PSA_01_PW2 
PSA_01_PW3 
PSA_01_PW4 

 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych 

 

PSA_01_PU1, PSA_01_PU2 
PSA_01_PU3, PSA_01_PU4 
PSA_01_PK1, PSA_01_PK2 
PSA_01_PK3, PSA_01_PK4 
PSA_01_PK5 

 

 

Zaliczenie ustne 

Data opracowania 
programu 

10.11.2013 r. 
Program opracował 

Aleksandra Suwalska 

 


