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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 

Kontakt (tel./email): 85 686 5085;   85 748 5497;   sfp@umb.edu.pl 

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

Osoba(y) prowadząca(e) mgr Krystyna Walejewska – Iwaszko 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Bez wymagań wstępnych 

Poziom studiów:  jednolite studia magisterskie  

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  X   niestacjonarne □ 

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

Nazwa modułu/przedmiotu:     PSYCHOLOGIA  OGÓLNA ECTS 

       1 

Kod modułu  

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X   fakultatywny □ 

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

Język wykładowy:  polski   X     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  20 

Seminarium  - 

Ćwiczenia  - 



 

Samokształcenie  10 

Laboratorium   

E-learning   

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  30 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Znajomość i opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu: psychologii ogólnej z elementami 

psychopatologii. Znajomość podstawowych reakcji człowieka na chorobę oraz psychicznych mechanizmów 

funkcjonowania osób chorych lub/i niepełnosprawnych.  

Metody dydaktyczne 

 
Wykład multimedialny, wykład konwersatoryjny 
 

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 

Zaliczenie 

pisemne 
 W 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

K_U04 Stosuje zaawansowane techniki efektywnego 

komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w 

P7SM_UK02 Obserwacja pracy Zaliczenie W 



 

procesie postępowania profilaktycznego                             

i fizjoterapeutycznego; potrafi dostosować formę 

przekazu do partnera interakcji; umie motywować 

pacjenta, rozpoznawać jego różne stany emocjonalne i 

rozładowywać napięcie. 

studenta pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K_K01 

Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z wielu 

dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretyczno-

metodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny 

doniesień naukowych  

P7SM_KK01 ocenianie ciągłe 

przez nauczyciela 

Esej refleksyjny W 

K_K05 

Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających 

z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych 

oraz  ma świadomość wpływu sytuacji życiowych 

pacjentów na ich stan zdrowia; w relacjach 

osobowych kieruje się wartościami humanistycznymi 

P7SM_KK04 ocenianie ciągłe 

przez nauczyciela 

Esej refleksyjny W 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

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

 

 

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   2 

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   8 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

40 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  1 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY Procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenia, procesy pamięci, myślenie. 2 

Inteligencja jako złożona, wieloczynnikowa sprawność umysłowa. 2 

Procesy emocjonalno – motywacyjne. 2 

Osobowość; pojęcie, struktura osobowości; wybrane aspekty osobowości: temperament, potrzeby  

 psychiczne. 

2 

Postawy. Kształtowanie postawy zdrowotnej. Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. 2 

Stres i sytuacje trudne, ich wpływ na stan psychiczny: rodzaje, bezpośrednie i odległe następstwa  sytuacji 

trudnych,  mechanizmy obronne osobowości. Zespół stresu pourazowego 

3 

Wpływ choroby na stan psychiczny; charakterystyczne typy reakcji na chorobę. 2 

Proces adaptacji do niepełnosprawności. Efektywność  indywidualnych stylów radzenia sobie                                     

z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne. 

3 

Mechanizmy psychologiczne przeżywania i reagowania na uraz ciała. Psychologiczne  

uwarunkowania percepcji bólu. 

2 

ĆWICZENIA   

SEMINARIA    

  

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  

  

SAMOKSZTAŁCEN

IE 

Esej na wybrany temat: 

 Psychologiczne aspekty oraz konsekwencje niepełnosprawności.   

10 



 

 Bariery psychologiczne w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

LITERATURA   
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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 

60 70 80 90 100 

W07, U04 

Test pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź 

60 70 80 90 100 

K01, K 05 

Esej refleksyjny 

6 7 8 9 10 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

Test wiedzy: min. 60%  

Samokształcenie: min. 6 pkt, max. 10 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

X zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 13.09.2017 

 

Program opracował: Krystyna Walejewska – Iwaszko 

 


