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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS    2017/2018     
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek Fizjoterapia  

Profil kształcenia  X  ogólnoakademicki    □  praktyczny   □ inny jaki 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka 

Kontakt (tel./email): (85)748 54 65, e-mail: sfp@umb.edu.pl 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr n. hum. Grzegorz Zalewski 

Osoba(y) prowadząca(e) Mgr Anna Marta Kowalewicz 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Zaliczenie poprzednich lat studiów i wymaganych w programie zajęć z psychologii 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  □   II stopnia (magisterskie)      jednolite magisterskie X 
 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  X   niestacjonarne   

Rok studiów I  X    II   □   III  □          Semestr studiów: 1      □   2  X     3   □   4  □  5  □   6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  Psychologia kliniczna, psychoterapia  ECTS 

1 
Kod modułu  

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X    fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  X     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□ 

Język wykładowy:  polski   X     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Nie dotyczy 

PRAKTYK ZAWODOWYCH Nie dotyczy 

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

mailto:sfp@umb.edu.pl


Wykład  20 

Seminarium   

Ćwiczenia   

Samokształcenie  10 

Laboratorium   

E-learning   

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  30 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 
 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 
 

 

Uwrażliwienie na sferę psychiczną osoby chorej, zainteresowanie odpowiedzialnością za własne zdrowie 

psychiczne. 
Rozumienie złożoności zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych.  Wprowadzenie do problematyki oddziaływań 

psychoterapeutycznych. 

Metody 

dydaktyczne 

 

 
Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Rzutnik multimedialny 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 
 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 
 



K_W07 Wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu psychologicznego, 

pedagogicznego oraz socjologicznego kontekstu 

niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie w 

postępowaniu w wybranych jednostkach chorobowych 

P7SM_WK01  

P7SM_WK03 

Obserwacja 

pracy 

studenta 

Egzamin 

pisemny- student 

rozpoznaje 

odpowiedź 

W. 

K_W11 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń, 

dysfunkcji i zmian chorobowych u pacjentów w różnym wieku 

P7SM_WG02 Obserwacja 

pracy 

studenta 

student 

rozpoznaje 

odpowiedź 

W 

K_W12 Prezentuje omówiony na zajęciach stopień znajomości i 

zrozumienia założeń środków, form i metod terapeutycznych, ma 

wiedzę związaną z ich właściwym doborem oraz stosowaniem u 

pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami 

P7SM_WG02  

P7SM_WK04 

Obserwacja 

pracy 

studenta 

student 

rozpoznaje 

odpowiedź 

W 

K_W14 Prezentuje usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad 

promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Rozumie i 

diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań 

prozdrowotnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywności fizycznej; 

- posiada wiedzę w zakresie doboru różnych form adaptowanej 

aktywności fizycznej w rehabilitacji kompleksowej i 

podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami, w 

tym osób z niepełnosprawnościami. (w zakresie omówionym na 

zajęciach) 

 

P7SM_WK03 

 

Obserwacja 

pracy 

studenta 

 

student 

rozpoznaje 

odpowiedź 

 

W 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  



METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 

/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  

Egzamin z otwartą książką  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  
Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z 

materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena ( w tym portfolio) 

***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta 

Test wstępny 

Bieżąca informacja zwrotna 

Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

Obserwacja pracy na ćwiczeniach 

Zaliczenie poszczególnych czynności 

Zaliczenie każdego ćwiczenia 

Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 

Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

 

 



NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  
 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  
Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 20 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia 

praktyczne) (wg planu studiów) 

 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 10 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

 

30 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 
 

 Liczba godzin 

 

WYKŁAD 1. Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Rola stylu życia w kształtowaniu postawy 

zdrowotnej. Kampanie profilaktyczne 

2 

 

2. Wybrane zagadnienia z obszaru psychopatologii- zaburzenia depresyjne, kryzys psychologiczny  

2 

3. Kliniczna psychologia rozwoju człowieka 2 

4. Psychologiczne aspekty zmagania się z chorobami nowotworowymi. 2 

5. Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, ortoreksja, i in.- diagnoza, uwarunkowania i 

leczenie.  

2 



6. Uzależnienia  od substancji psychoaktywnych– alkoholizm, – przyczyny, fazy i leczenie  2 

7. Zaburzenia lękowe, PTSD, koncepcja wzrostu potraumatycznego. 2 

 8.  Wprowadzenie do psychoterapii systemowej 2 

 9. Psychoterapia- Główne kierunki  i podejścia psychoterapeutyczne. 2 

 10.  Wprowadzenie i czynniki leczące w psychoterapii indywidualnej i grupowej. 2 

Seminaria   

Samokształcenie Przygotowanie eseju na wybrany temat w oparciu o literaturę przedmiotu.  10 

LITERATURA   

a 

PODSTAWOWA 1. Ziółkowska, B., Cwojdzińska, A., Chołody, M. (red.)  (2009) Ciało w kulturze i nauce,  

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

2. Heszen I., Sęk H. (2007) , Psychologia zdrowia, Warszawa PWN 

3. Cierpiałkowska L., (2009) Psychopatologia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 

4. Sęk H. (2016), Psychologia Kliniczna tom II, Warszawa PWN  

5. de Walden-Gałuszko, K. (2011), Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Warszawa, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

1. Heszen I. (2013), Psychologia stresu. Warszawa PWN  

2. Józefik B. (red) (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń 

odżywiania się, Kraków, Wydawnictwo UJ 

 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 
 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

Wyżej wymienione 

formujące metody 

weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów kształcenia 

oceniono systemem 

procentowym 

 

Podsumowujące 

50% 60% 70% 80% Ponad 90% 



metody weryfikacji   

od W09 do W13, 

oceniono metodą 

zaliczenie pisemne     

, czas trwania 30 

min., kryterium 

uzyskania oceny 

pozytywnej min. 

51% materiału 

poleconego               

do przygotowania; 

 

Efekty U19, U20- 

pogłębiona 

obserwacja pracy 

studenta; 

 

Efekty K02, K03, 

K20 pogłębiona 

obserwacja pracy 

studenta; 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
Obecność na zajęciach – dopuszczalna 1 nieobecność. W przypadku 2 nieobecności dodatkowe zaliczenie w czasie konsultacji. Aktywność i udział w 

dyskusji, 

Przygotowanie  i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej na wskazany temat, Test jednokrotnego wyboru- 20 pytań- minimum 11 poprawnych 

odpowiedzi 

 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  
□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

X zaliczenie 



 

Data opracowania programu: 12.09.2017 

 

Program opracowała: mgr Anna Marta Kowalewicz 

 
 


