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Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wst ępne Znajomość podstawowych pojęć psychologicznych. 
Cel kształcenia Poznanie podstawowych rodzajów pomocy. 

Poznanie podstawowych pojęć z dziedziny pomagania, rodzajów pomagania i 
korzyści wynikających z pomagania. 
Poznanie ogólnej charakterystyki osób pomagających i implikacji ich postaw. 
Poznanie prywatnej teorii pomagania. 
Poznanie różnych umiejętności pomagania oraz umiejętności słuchania w 
procesie pomagania. 
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnej teorii pomagania. 
Rozwijanie umiejętności zastosowania odpowiednich form pomocy dla 
określonych klientów. 
Rozwijanie różnych umiejętności pomagania i umiejętności aktywnego słuchania. 
Rozwijanie kompetencji utrzymywania empatii, szacunku do klienta. 
Rozwijanie kompetencji rozumienia trudności klienta. 
Rozwijanie kompetencji rozróżniania problemów klienta znajdujących się w 
zakresie swoich możliwości udzielania pomocy oraz tych, które znajdują się poza 
tym zakresem. 

Treści programowe 1. Istota procesu pomagania w kategoriach zaspokajania potrzeb i 
odpowiedzialnej niezależności; profesjonalne i nieprofesjonalne podejście do 
pomagania; pojęcia: samopomocy, pomocy koleżeńskiej, pomocy społecznej; 
źródła korzyści osobistej pomagającego. Istota; uwarunkowania, znaczenie 
atrybucyjnych modeli w spostrzeganiu przyczyn problemów możliwości ich 
rozwiązania w relacji pomocy; rodzaje pomocy (psychoterapia - indywidualna, 
grupowa, rodzinna; interwencja kryzysowa, rehabilitacja, psychoprofilaktyka, 
prewencja patologii, promocja zdrowia, poradnictwo, działalność konsultacyjna). 
2. Charakterystyka pomagających: cechy, pięć warunków ułatwiających rozwój, 
zależnych od cech osobistych osoby pomagającej; pięć poziomów 
funkcjonowania, związek między stylem przeprowadzenia przez pomagającego 
wywiadu a jego stylem życia. Prywatna teoria pomagania, jej rozpoznawanie, 
znaczenie i jej wpływ na sposób pracy z klientem.  
3. Umiejętności aktywnego słuchania: uważanie, parafrazowanie, wyjaśnianie i 
odsłanianie się i ogniskowanie dyskusji, sprawdzanie percepcji. 
4. Umiejętności podsumowywania (podsumowywanie, łączenie tematów) i 
konfrontowania (rozpoznawanie swoich uczuć, opisywanie i dzielenie uczuć, 
dawanie opinii zwrotnych, medytowanie, powtarzanie, kojarzenie). Umiejętności 
interpretowania (pytanie, fantazja, metafory) i informowania (informowanie, 
dawanie rad).  

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, burza mózgów, sesja plakatowa, praca z arkuszami roboczymi, 
praca grupowa, praca z tekstem, pokaz filmów  

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie 
1. Obecność na zajęciach 
2. Aktywny udział w zajęciach 
3. Zaliczenie pisemne. 

Literatura podstawowa 1. Brammer, L.M., Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. 
Warszawa, 1984, Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 

2. Sęk H., (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, 1991 

3. Sęk H., (red.), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa, 2001 



Literatura uzupełniaj ąca 1. Gelso, M. C., Hades, J.A., Relacja terapeutyczna, GWP, Gdańsk, 2004 
2. Heaton, J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP, Gdańsk, 2003 
3. Kottler Jeffrey, A., Skuteczny terapeuta, GWP, Gdańsk, 2003 
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PSA_06_PW2 
 
 
 

PSA_06_PW3 
 
 

PSA_06_PW4 
 
 

PSA_06_PW5 
 

Student: 
1. Zna podstawowe rodzaje pomocy klientowi. 
 
2. Zna pojęcie pomagania, rodzaje pomagania i 
korzyści wynikające z pomagania. 
 
3. Zna ogólną charakterystykę osób 
pomagających i implikacje ich postaw. 
 
4. Zna wpływ prywatnej teorii pomagania na 
relację z klientem. 
 
5. Zna różne umiejętności pomagania oraz 
umiejętności słuchania w procesie pomagania. 
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Student : 
1. Potrafi rozpoznawać własną teorię pomagania. 
 
2. Potrafi zastosować odpowiednie form pomocy 
dla określonych klientów. 
 
 
 
3.Potrafi stosować różne umiejętności 
pomagania. 
 
 
 
4. Posiada umiejętność aktywnego słuchania. 
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PSA_06_PK2 
 

PSA_06_PK3 
 

Student: 
1.Potrafi utrzymywać postawę szacunku i 
empatii w relacji z klientem. 
 
2. Potrafi rozumieć trudności klienta. 
 
3. Potrafi rozróżniać problemy klienta 
znajdujące się w zakresie własnych kompetencji 
udzielania pomocy oraz tych, który znajdują się 
poza tym zakresem. 
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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 Liczba ECTS 



godzin 
 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_06_PW1 
PSA_06_PW2 
PSA_06_PW3 
PSA_06_PW4 
PSA_06_PW5 
PSA_06_PU1 
PSA_06_PU2 
PSA_06_PU3 
PSA_06_PU4 
PSA_06_PK1 
PSA_06_PK2 
PSA_06_PK3 

 

dyskusja podczas ćwiczeń; omawianie studiów 
przypadków podczas ćwiczeń;  
omawianie trudnych sytuacji w relacji z 
pacjentami podczas ćwiczeń; 
dyskusja podczas ćwiczeń; omawianie studiów 
przypadków podczas ćwiczeń;  
omawianie trudnych sytuacji w relacji z 
pacjentami podczas ćwiczeń; 
dyskusja podczas ćwiczeń; omawianie studiów 
przypadków podczas ćwiczeń;  
omawianie trudnych sytuacji w relacji z 
pacjentami podczas ćwiczeń 
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