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Rodzaj przedmiotu obowiąz
kowy 

 
10 

Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykłady 
10 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
- 

Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
 

Warunki wst ępne Równoległa realizacja przedmiotu Wybrane nurty psychoterapii i/lub Psychologia 
pomagania. 
 

Cel kształcenia • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu psychologii klinicznej. 
• Rozumienie zdrowia jako przejawu dynamicznej równowagi systemu a 

choroby jako zaburzenia tej równowagi. Dotychczasowy sposób badania 
i wyjaśniania choroby musi być poszerzony o uwzględnienie znaczenia 
choroby dla pacjenta jako wydarzenia mającego związek z jego 
dotychczasowym życiem. 

• Kształtowanie umiejętności korzystanie z różnorodnych koncepcji 
teoretycznych służących rozumieniu złożoności ludzkiego zachowania 
oraz mechanizmów regulujących to zachowanie. 

• Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z 
chorym i jego rodziną.  

• Rozumienie mechanizmów powstawania zaburzeń psychosomatycznych. 
 

Treści programowe Elementy psychologii klinicznej to wprowadzenie do psychologii klinicznej, opis 
wybranych problemów klinicznych oraz wyjaśnienie ich w kategoriach 
mechanizmów psychologicznych. 
 
Szczegółowy program zajęć: 

1. Emocje a funkcjonowanie człowieka (2h) 
1.1 Charakterystyka procesu emocjonalnego 
1.2 Wpływ emocji na zachowanie człowieka 
1.3 Emocje w sytuacji stresu     

1. Stres i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi (2h) 
2.1 Koncepcja stresu 
2.2 Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach stresowych 

2. Psychosomatyka (3h) 
3.1 zależności psychosomatyczne i somatopsychiczne 
3.2 Problemy zastosowania zasad postępowania 

psychosomatycznego w arteterapii 
3.  Sytuacja arteterapeuta-pacjent i jej specyfika (3h) 

a. Charakterystyka procesu interakcji procesu komunikacji 
b. Komunikacja werbalna i niewerbalna 
c. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami pacjenta 
d. Rozmowa z pacjentem jako wspomagający element terapii  

 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje, ćwiczenia, trening komunikacji, testy psychologiczne. 
Dyskusja. 

Formy i warunki zaliczenia Obecność i aktywność na zajęciach, odrabianie zadań domowych, test wiedzy. 

Literatura podstawowa 1. Elementy Psychologii Ogólnej i Klinicznej (pod red. E. Mojs; M.Skommer i 
B.Stelcera), Wydawnictwa UMP,  Poznań 2012. 

2. Cierpiałkowska L. Psychopatologia. Wyd. Naukowe SCHOLAR Poznań 
2009. 
 

Literatura uzupełniaj ąca 1. Sęk H. Psychologia kliniczna, vol.I i II, Wyd. PWN Warszawa 2005. 



 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_05_PW1 
PSA_05_PW2 
PSA_05_PW3 
PSA_05_PW4 

 

Zna i rozumie wybrane pojęcia i teorie w 
zakresie psychologii klinicznej. 
Rozumie uwarunkowania zachowania 
indywidualnych człowieka, kontaktu z 
podopiecznym, style komunikowania oraz 
bariery w komunikowaniu. 
Wykazuje znajomość problemów 
indywidualnych i społecznych, które wynikają z 
niepełnosprawności, przewlekłej choroby, 
zaburzeń psychologicznych. 
Zna i rozumie etiologię, symptomatologię, 
leczenie, rokowanie w wybranych schorzeniach 
oraz ich wpływ na funkcjonowanie 
podopiecznego w środowisku, w zakresie 
niezbędnym do rozwijania interwencji w ramach 
arteterapii. 
Zna podstawowe metody diagnostyczne (testy, 
skale, kwestionariusze) do oceny 
funkcjonowania społecznego, psychicznego, 
oceny potrzeb i jakości życia, przydatne w 
planowaniu interwencji w zakresie arteterapii 

K_W01 
K_W04 
K_W55 
K_W06 
K_W07 

H1A_W05 
M1_W04 

 

PSA_05_PU1 
PSA_05_PU2 
PSA_05_PU3 
PSA_05_PU4 

 

Potrafi nawiązać terapeutyczną relację 
interpersonalną z podopiecznym, 
rodziną/opiekunem 
Potrafi przeprowadzić rozmowę z podopiecznym 
rodziną/opiekunem ukierunkowaną na diagnozę 
potrzeb w zakresie arteterapii 
Potrafi rozpoznać problem somatyczny, 
psychogenny i społeczny podopiecznego. 
Potrafi rozpoznać mocne i słabe strony 
podopiecznego oraz projektuje dla niego 
aktywności arteterapeutyczne. 

K_U03 
K_U04 
K_U06 
K_U07 

 

M1_U05 
M1_U03 
M1_U04 

PSA_05_PK1 
PSA_05_PK2 

 

Rozumie konieczność dbania o własny rozwój i 
posiada umiejętność stałego dokształcania się w 
dziedzinie arteterapii. 
Posiada świadomość własnych ograniczeń i 
potrafi oszacować sytuację, w której należy 
poszukiwać wsparcia pozostałych członków 
zespołu multiprofesjonalnego lub ekspertów 
spoza zespołu. 
Przestrzega zasad etyki zawodowej. 
Okazuje szacunek podopiecznym i grupom 
społecznym oraz troszczy się o ich dobro. 
Ma świadomość potrzeby tworzenia warunków 
do rozwoju autonomii podopiecznego, dążenia 
do normalizacji oraz upodmiotowienia. 
Przestrzega praw człowieka, w tym prawa do 
informacji dotyczącej proponowanego 
postępowania arteterapeutycznego oraz jego 
możliwych następstw i ograniczeń. 

K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K05 
K_K06 
K_K12 

S1A_K01 
M1_W06 
M1_K02 
M1_K03 

 
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_05_PW1, PSA_05_PW2, 
PSA_05_PW3, PSA_05_PW4, 

 

Ocena przygotowania do zajęć 

seminaryjnych 

Umiejętność radzenie sobie w 
kontakcie z pacjentem 
psychosomatycznym 

PSA_05_PU1, PSA_05_PU2, 
PSA_05_PU3, PSA_05_PU4, 
PSA_05_PK1, PSA_05_PK2 

 Zaliczenie ustne 

 
Data opracowania programu 

10.11.2013 r. 
Program opracował 

 Maia Stanisławska-Kubiak 

 


