
KATALOG PRZEDMIOTÓW

Ki erunek: Studia podyplomowe
F orma: niestacjonarne interaktywne
Rodzaj: podyplomowe

J ęzyk: polski
J ednostka organi zacyjna: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Czas trwani a: 2 Semestry
Li czba ECTS w

programi e: 52

Li czba godzi n: 315 (wykład: 144, ćwiczenia: 120, inne: 51)



3

4

5

6

7

8

9

10

11

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

PSYCHOLOGIA REWALIDACJI

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CYKLU ŻYCIA

STYMULACJA ZMYSŁÓW I INTEGRACJA SENSORYCZNO-MOTORYCZNA

WPROWADZENIE DO STUDIÓW

BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

KONSTRUOWANIE PLANÓW TERAPII SI

WPŁYW ZABURZEŃ SI NA ŻYCIE EMOCJONALNE I SPOŁECZNE DZIECKA ORAZ NA JEGO UMIEJĘTNOŚCI
SZKOLNE
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Psychologia kliniczna

Kod:  P SY_1_009.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom zgromadzenia i poszerzenia wiedzy na temat postaci, przyczyn
i uwarunkowań zaburzonego zachowania się człowieka. Student kończąc blok zajęć tj wykładów i ćwiczeń
powinien znać: pojęcia, za pomocą których opisuje się zaburzenia psychiczne, kategorie zaburzeń
psychicznych człowieka wraz z ich symptomatologią oraz podstawowe kroki pomocy
psychoprofilaktycznej. Kolejnym efektem kształcenia jest zrozumienie znaczenia kontekstu
przyczynowego w procesie powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jednostki wraz z
mechanizmem powstawania zaburzenia. P onadto student powinien umieć rozpoznać objawy
poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz określić kierunek oddziaływania
psychoprofilaktycznego.

Treści  programowe: 
1. P sychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki - historia rozwoju, obszar, przedmiot i zadania

psychologii klinicznej. 
2. P odejścia, modele i teorie w psychologii klinicznej. 
3. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. 
4. Norma a patologia kliniczna. Zdrowie a choroba w sferze psychiki. 
5. Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń. 
6. P sychologia kliniczna a psychopatologia - historyczne podejście do zaburzeń oraz paradygmaty

współczesne. 
7. Systemy klasyfikacji zaburzeń. 
8. P sychopatologia ogólna: zaburzenia prostych i złożonych czynności psychicznych. Klasyfikacje i

objawy zaburzeń świadomości i orientacji, procesów poznawczych, emocji i motywacji. 
9. P sychopatologia szczegółowa - omówienie wybranych jednostek i klas zaburzeń psychicznych

(schizofrenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe i lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia na
tle seksualnym, zaburzenia jedzenia: anoreksja i bulimia, spektrum zaburzeń autystycznych). 

10. Ocena kliniczna - etapy, modele, metody diagnozy i jej formy. 
11. Formy pomocy psychologicznej klinicysty: psychoterapia, interwencja kryzysowa, rehabilitacja,

poradnictwo, działalność konsultacyjna, psychoprofilaktyka. 
12. P sycholog kliniczny - obowiązujące uregulowania prawne i kodeks etyczny jego działalności. 
13. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – tryb nagły i wnioskowy 
14. Stres (koncepcje, style, strategie radzenia). 
15. Konflikt. 
16. Kryzysy psychologiczne (kryteria, typy. fazy, skutki). 
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Psychologia rewalidacji

Kod:  P SY_2_014.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

P rzedmiot obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące rewalidacji osób
niepełnosprawnych. Celem kursu jest dostarczanie wiedzy na temat psychologicznych aspektów
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, uwarunkowań procesu rewalidacji. Słuchacz ma możliwość
zapoznania się ze specyfiką i różnorodnością kierunków oddziaływań rewalidacyjnych, metodami i
technikami pracy rewalidacyjnej adekwatnymi do rodzaju niepełnosprawności. Słuchacz zdobywa
umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań rewalidacyjnych, podczas kursu wzmacnia się
jego wrażliwość na rozumienie potrzeb osób z niepełną sprawnością.

Treści  programowe: 
1. Modele zdrowia – różne rozumienie pojęcia „zdrowie”, koncepcja salutogenetyczna, rola poczucia

koherencji w funkcjonowaniu człowieka. 
2. Niepełnosprawność – pojęcie, definicje. 
3. Niepełnosprawność w ujęciu psychologicznym. P sychologiczna charakterystyka problemów z jakimi

zmagają się osoby niepełnosprawne. Omówienie procesu adaptacji do niepełnosprawności
(uwarunkowania, przebieg – psychologiczne mechanizmy przystosowania do niepełnosprawności, do
życia w społeczności, do pracy). 

4. Rewalidacja, rehabilitacja – formy i metody oddziaływań. 
5. Rola psychologa w procesie wspomagania: 
a. osób niesłyszących i niewidomych, 
b. osób cierpiących na chorobę Alzheimera, 
c. osób niepełnosprawnych umysłowo, 
d. osób przewlekle chorych. 
6. Niepełnosprawność jako czynnik wywołujący frustrację potrzeb, ból, lęk, stres, ograniczenie

aktywności fizycznej i psychicznej. P ojęcie akceptacji siebie i niepełnosprawności. Rozwijanie i
zwiększanie aktywności własnej. 

7. Niepełnosprawność dzieci. Wczesna interwencja. P odstawowe metody rehabilitacji dziecka z
niepełnosprawnością ruchową i ich psychologiczne implikacje (metoda NDT Bobath, metoda Vojty,
metoda P eto itp.). 

8. Rehabilitacja i jej psychologiczne aspekty w kontekście osób chorujących psychicznie. 
9. Analiza problemów rodzinnych i społecznych, towarzyszących niepełnosprawności dziecka.

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – zmagania osób niepełnosprawnych. 
10. P roblemy etyczne w działaniach psychologa rehabilitacji. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych

w P olsce. P ropozycje prawne a zmaganie się z problemem niepełnosprawności. 

4/12



Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Kod:  P SY_1_015.100

ECTS:  12

Li czba godzi n: 60 (wykład: 30, ćwiczenia: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

Zajęcia z przedmiotu "P sychologia rozwoju człowieka" składają się z wykładu oraz ćwiczeń, służąc
prezentacji zintegrowanej, holistycznej wizji rozwoju psychicznego człowieka w cyklu życia (life-span),
ze szczególnym uwzględnieniem: wieloaspektowego ujmowania zmian rozwojowych, dostrzegania ich
ciągłości, rozumienia wzajemnych związków między przebiegiem procesu rozwoju a jego kontekstem
kulturowo-społecznym, rozumienia specyfiki i prawidłowości rozwoju charakterystycznych dla
analizowanych kolejnych okresów w cyklu ludzkiego życia, określania czynników sprzyjających
normatywnemu rozwojowi oraz czynników ryzyka zakłóceń procesu psychicznego rozwoju, planowania
psychologicznych badań nad procesem rozwoju człowieka na gruncie głównych koncepcji teoretycznych,
z zastosowaniem metod adekwatnych do przyjmowanych założeń i poziomu rozwoju osób badanych, a
także właściwego interpretowania rezultatów badań i dostrzegania ich walorów aplikacyjnych w szerokim
spektrum życia i aktywności człowieka. Zajęcia koncentrują się na zagadnieniach dotyczących: zasad i
prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, sposobów periodyzacji rozwoju psychicznego człowieka
w cyklu życia oraz teoretycznych perspektyw w których interpretowane są zjawiska rozwoju
psychicznego człowieka, a także charakterystyki zjawisk kluczowych dla rozwoju w kolejnych fazach
życia człowieka od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości w zakresie: - dominującego typu
aktywności - struktur umysłowych - organizacji osobowości - relacji osoby z otoczeniem.

Treści  programowe: 
1. P oczątki psychologii rozwoju człowieka. P rzedmiot badań i zadania psychologii rozwoju człowieka.

P eriodyzacja rozwoju psychicznego. P roblemy współczesnej psychologii rozwojowej. Główne działy
psychologii rozwojowej. 

2. P ojęcie rozwoju. Rodzaje zmian rozwojowych. Charakterystyka czynników oraz mechanizmów
warunkujących rozwój. 

3. Teorie rozwoju dziecka (perspektywa psychoanalityczna; behawioryzm; modele poznawczo-
rozwojowe, teorie uczenia się, podejście etologiczne i ekologiczne). 

4. Metody badania w psychologii rozwoju człowieka. 
5. Czynniki rozwoju (spór o dziedziczność i środowisko; aktywność jako główny czynnik rozwoju;

zewnętrzne i wewnętrzne determinanty aktywności). 
6. Rozwój prenatalny (rozwój od poczęcia do narodzin). 
7. Rozwój poznawczy (teoria rozwoju poznawczego P iageta; operacje umysłowe; materiał myślenia). 
8. Rozwój procesów poznawczych (rozwój postrzegania; rozwój pamięci). 
9. Rozwój mowy (nabywanie i rozwój mowy; gramatyzacja mowy; funkcje mowy). 
10. Rozwój emocjonalny (czynniki wywołujące emocje; rozwój w zakresie reakcji emocjonalnych;

rodzaje emocji; emocje a działanie ; przywiązanie emocjonalne). 
11. Rozwój społeczny (rozwój percepcji społecznej; rozwój kontaktów społecznych; proces

socjalizacji). 
12. Rozwój moralny (koncepcja Kohlberga; rozwój systemu wartości; struktura a preferencje wartości).
13. Rozwój osobowości (rozwój systemu motywacyjnego; rozwój potrzeb; bunt młodzieńczy). 
14. Kształtowanie tożsamości (kształtowanie tożsamości jako zadanie rozwojowe; kształtowanie się

obrazu świata i własnej osoby, style i statusy tożsamości). 
15. Człowiek u progu dorosłości (osiągnięcia rozwojowe w okresie dorastania). 
16. P odstawowe osiągnięcia rozwojowe począwszy od okresu niemowlęcego do okresu dorastania -

podsumowanie. 
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Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna

Kod:  P ED_2_024.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat teorii integracji sensorycznej. Student
zostanie zapoznany z podziałem i objawami zaburzeń integracji sensorycznej. P ozna charakterystykę
podstawowych układów zmysłowych oraz etapy rozwoju integracji sensorycznej.

Treści  programowe: 
1.Wprowadzenie. Teoria integracji sensorycznej. 
2.P odstawowe układy zmysłowe. 
3.Etapy rozwoju integracji sensorycznej. 
4.Nieprawidłowa integracja sensoryczna. 
5.Terapia integracji sensorycznej. 
6.P rzetwarzanie bodźców sensorycznych u osób ze spektrum autyzmu. 
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Wprowadzenie do studiów

Kod:  GEN_2_024.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 9, projekt: 21)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Kurs wprowadzający do studiów i studiowania. Obejmuje swoim zakresem przedstawienie systemu
szkolnictwa wyższego, sposobu funkcjonowania Naszej Uczelni (w tym zasad BHP oraz systemu
CloudA) oraz problematyki studiów na tle rynku pracy. W drugiej części przedstawione są aspekty
funkcjonowania bilbioteki oraz standardy bibliograficzne oraz edycyjne obowiązujące na Uczelni.

Treści  programowe: 
1. System szkolnictwa wyższego. 
2. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 
3. P odstawowe akty prawa wewnętrznego. 
4. Organizacja procesu dydaktycznego z systemem CloudA. 
5. Zasady BHP. 
6. Rynek pracy. Wyzwania stojące przed studentem. 
7. Biblioteka w erze informatyzacji. 
8. Standardy edycyjne.
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Biologiczne podstawy zachowania

Kod:  P SY_1_001.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 45 (wykład: 15, ćwiczenia: 15, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczącymi biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka.
P onadto przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii, cytoneurofizjologii,
biochemii ośrodkowego układu nerwowego oraz niezbędnych wiadomości z zakresu embriologii,
genetyki człowieka, psychofarmakologii, elektroencefalografii, neuropsychologii.

Treści  programowe: 
1. Biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka. 
2. Neuroanatomia i neurofizjologia człowieka. 
3. Wybrane zagadnienia z cytoneurofizjologii. 
4. Biochemia ośrodkowego układu nerwowego. 
5. Embriologia, genetyka człowieka. 
6. P sychofarmakologia. 
7. Elektroencefalografia i wybrane zagadnienia z neuropsychologii. 
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Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Kod:  P ED_2_031.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej to przedmiot, który jest skoncentrowany na omówieniu
najistotniejszych kwestii związanych ze stawianiem diagnoz oraz prowadzeniem terapii w ramach
integracji sensorycznej. Słuchacze i studenci będą mogli dowiedzieć się, jak przeprowadzać wywiady,
obserwację oraz testy w zakresie integracji sensorycznej, a także jak prawidłowo opracowywać i
omawiać wyniki. Na tej podstawie będą mogli tak planować działania SI, aby ich skuteczność była jak
najwyższa.

Treści  programowe: 
1. Standardy diagnozy. 
2. Wywiad z rodzicami. 
3. Kliniczna obserwacja integracji sensorycznej. 
4. Modulacja sensoryczna. 
5. Mechanizmy posturalne. 
6. Testy integracji sensorycznej. 
7. Terapia zaburzeń modulacji sensorycznej. 
8. Terapia zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej. 
9. Zaburzenia posturalne. 
10. Dysprakcja. 
11. Terapia zaburzeń różnicowania sensorycznego.
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Konstruowanie planów terapii SI

Kod:  P ED_2_032.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem przedmiotu jest poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy studentów na temat metod i terapii
integracji sensorycznej oraz zapoznanie z zasadami i sposobem konstruowania indywidualnych planów
terapii SI uwzględniających diagnozę zaburzeń procesów sensorycznych dziecka oraz zalecenia do pracy
z dzieckiem w gabinecie i środowisku rodzinnym.

Treści  programowe: 
1. P odstawowe założenia terapii SI. 
2. Etapy rozwoju procesów sensorycznych. 
3. Diagnoza zaburzeń procesów sensorycznych i typy zaburzeń. 
4. Terapia SI w określonym typie zaburzeń sensorycznych. 
5. Indywidualny plan terapii SI: cele, założenia, zalecenia, jednostki itp. 
6. Dieta sensoryczna, środowisko sensoryczne, masaż Wilbargera. 
7. Zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. 
8. P lan terapii SI w danym typie zaburzeń. 
9. P ostępowanie terapeutyczne w określonych jednostkach chorobowych: autyzm, ADHD, zespół

Downa, MP Dz.
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Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego
umiejętności szkolne

Kod:  P ED_2_033.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego
umiejętności szkolne Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z włlywem zaburzeń Integracji
sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym. Znajdować się tam będą podstawowe
zagadnienia z teorii, oraz terapii SI. P onadto przedstawia wybrane zagadnienia na temat wplywu tych
zaburzeń na sfere emocjonalną dziecka oraz na jego umiejętności szkolne.

Treści  programowe: 
1. Krótki zarys teorii Integracji Sensorycznej. 
2. Etapy rozwoju SI. 
3. P odział zaburzeń oraz ich zaprezentowanie studentom. 
4. Zapoznanie się z diagnozą oraz terapią. 
5. P rzedłożenie zaburzeń na funkcjonowanie dzieci w różnych środowiskach. 
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