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POMOC PSYCHOLOGICZNA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

SUICYDALNOŚĆ

TERAPIA EMDR

WPROWADZENIE DO STUDIÓW

INTERWENCJA KRYZYSOWA

NEUROPSYCHOLOGIA

TRAUMA I DYSOCJACJA

WYBRANE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE I METODY POMIARU TRAUMY
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Pomoc psychologiczna

Kod:  P SY_1_007.100

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 kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą procesu pomagania, form
udzielania pomocy, charakterystyką osoby pomagającej, zjawisk występujących w procesie pomagania,
sposobu przeprowadzania wstępnej diagnozy oraz warunków niezbędnych do udzielania skutecznej
pomocy.

Treści  programowe: 
1. Czym jest pomoc psychologiczna. 
2. Cechy i umiejętności osoby pomagającej. 
3. Motywacja do pomagania. P rzepracowanie wątku ratownictwa i parentyfikacji pomagającego. 
4. "Trójkąt dramatyczny" ratownik, sprawca, ofiara, w kontekście relacji pomagania. 
5. Kwestie etyczne osoby pomagającej, neutralność poglądów, świadomość uprzedzeń i ograniczeń. 
6. Warsztat pomagającego: umiejętność właściwego słuchania. 
7. Rodzaje wypowiedzi wg Rogersa. 
8. Zasady w procesie pomagania, setting. 
9. Co to jest relacja i sojusz w procesie pomagania, rodzaje relacji : klient narzekacz, gość,

neutralność terapeutyczna. 
10. Zjawiska w procesie pomagania: opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie. 
11. Czym jest superwizja i dlaczego jest konieczna. 
12. P okonywanie oporu, 5 kroków wg Enrighta. 
13. Diagnoza w kontekście pomagania. 
14. P ułapki pomagania. 
15. Elementy podejścia "terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu".
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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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Suicydalność

Kod:  P SY_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 modułu jest po pierwsze dostarczenie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników ochronnych
dotyczących zachowań autoagresywnych, takich jak samookaleczenia, myśli samobójcze, tendencje
samobójcze, próby samobójcze; oraz rozwijanie umiejętności diagnozy syndromu presuicydalnego u
osób w różnych kategoriach wiekowych oraz możliwości prowadzenia działań profilaktycznych i
interwencyjnych wobec pacjentów w ryzyku samobójczym.

Treści  programowe: 
1. Definicje samobójstwa i pokrewnych terminów. 
2. Charakterystyka zjawiska samobójstwa w świetle danych statystycznych w P olsce i na świecie. 
3. Inne źródła wiedzy o samobójstwach. 
4. Uwarunkowania samobójstw: perspektywa społeczna, psychologiczna i kliniczna. 
5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne w przypadku samobójstwa. 
6. Grupy podwyższonego ryzyka samobójczego według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
7. Samobójstwa i próby samobójcze młodzieży. 
8. Samobójstwa więźniów i tymczasowo aresztowanych w zakładach karnych. 
9. Samobójstwa w wojsku i w policji. 
10. Zapobieganie samobójstwom. 
11. Fakty i mity na temat zachowań samobójczych. 
12. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne. 
13. Epidemiologia zachowań samobójczych. 
14. Samobójstwo a choroba psychiczna. 
15. Samobójstwo a choroba somatyczna. 
16. Samobójstwo a media. 
17. Osoba w kryzysie samobójczym a wiek. 
18. Ocena ryzyka samobójstwa- metody diagnozy syndrom presuicydalny Ringela. 
19. Interwencja kryzysowa w przypadku sygnalizowanego samobójstwa. 
20. Formy pomocy osobom o skłonnościach samobójczych. 
21. P rofilaktyka zachowań samobójczych. 
22. P ostwencja-pomoc po samobójczej śmierci bliskiej osoby.
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Terapia EMDR

Kod:  P SY_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:

P rzedmiot w zakresie teoretycznym i praktycznym szczegółowo porusza założenia Terapii EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing) jako jednej z form psychoterapii, najczęściej stosowanej
przy leczeniu traumy. Opiera się ona na modelu AIP (adaptive information processing) który zakłada, że
negatywne czy traumatyczne doświadczenia jest niepowodzeniem sprawnego funkcjonowania systemu
integracji informacji. Techniki EMDR służą do odblokowania procesów emocjonalnych, które zostały
zamrożone poprzez doznanie traumy lub innych trudnych doświadczeń.

Treści  programowe: 
1. Trauma i jej rodzaje. 
2. Metody i techniki pracy z traumą. 
3. Zasady pracy z osobą doświadczoną traumą. 
4. P odstawy terapii EMDR. 
5. Mechanizmy neurobiologiczne w terapii neurofizjologicznej. 
6. Fazy terapii EMDR. 
7. Model AIP. 
8. Rekonsolidacja wspomnień. 
9. Metody stabilizacji pacjenta. 
10. Okno tolerancji. 
11. Wywiad z osobą doświadczoną traumą. 
12. Dobór terapii.
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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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Interwencja kryzysowa

Kod:  P CL_2_001.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 15 (wykład: 15)

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

Opi s przedmi otu:

P odczas wykładu studentom zostaną przedstawione zagadnienia związane z interwencją kryzysową oraz
teoretycznym podejściem do kryzysu psychologicznego. Wykłady będą obejmować analizę przekroju
problemów klientów ośrodków interwencji kryzysowej z uwzględnieniem praktycznego aspektu
oddziaływań interwencyjnych.

Treści  programowe: 
1. Kryzys psychologiczny- pojęcie, rodzaje, konceptualizacje kryzysu. 
2. Indywidualna pomoc w kryzysie- rodowód i korzenie interwencji kryzysowej, ogólne założenia,

modele interwencji kryzysowej. 
3. Wsparcie społeczne jako podstawa oddziaływania interwencyjnego. 
4. Kategorie kryzysów psychologicznych, ich mechanizmy i wskazania interwencyjne: kryzysy

rozwojowe, kryzys utraty i żałoby, kryzysy suicydalne. 
5. Interwencje telefoniczne jako pierwsza pomoc w kryzysie. 
6. Obciążenia w działalności interwencyjnej; przeciwdziałanie traumie i wypaleniu interweniujących. 
7. Dylematy i pułapki interwencji kryzysowej. 
8. OIK w P olsce -podstawy prawne; P rzyjazny P okój; Zespoły interdyscyplinarne; Koalicje przeciwko

przemocy. 
9. Interwencje kryzysowe wobec: osoby uzależnionej dziecka i osoby dorosłej osoby

współuzależnionej, osoby doświadczającej przemocy sprawcy przemocy; dzieci w rodzinach
dysfunkcyjnych – role, portret dziecka krzywdzonego. 

10. P rzemoc seksualna - specyfika, formy oddziaływań. 
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Neuropsychologia

Kod:  P CL_2_002.100

ECTS:  9

Li czba godzi n: 45 (wykład: 30, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

Kurs zawiera podstawowe zagadnienia neurologii i neuropsychologii. Kurs jest bezpośrednio powiązany
z praktyką - w zakresie metod diagnostycznych i umiejętności pracy z pacjentem neurologicznym. Celem
kursu jest nabycie wiedzy z zakresu neuropsychologii i wybranych zagadnień z neurologii. P onadto
student poznaje podstawowe metody diagnostyczne z zakresu neuropsychologii i nabywa umiejętności
pracy z pacjentem neurologicznym. Kształtuje analizę i myślenie logiczne, trafne formułowanie
wniosków prowadzące do przyporządkowania danego zaburzenia podstawowym kategoriom
neuropsychologicznym.

Treści  programowe: 
Wykład 
1. Historia, przedmiot i problemy badawcze neuropsychologii. 
2. P rzyczyny uszkodzeń mózgu. 
3. Metody obrazowania pracy mózgu. 
4. Funkcjonalna anatomia mózgowia i konsekwencje zaburzeń wybranych obszarów anatomicznych

mózgu. 
5. Rozpoznanie różnicowe wybranych chorób neuropsychologicznych. 
6. P rzebieg kształcenia w zawodzie neuropsychologa i przydatne narzędzia samodoskonalenia. 
Ćwiczenia 
7. Tożsamość i specyfika pracy neuropsychologa. 
8. P lanowanie i realizacja procesu diagnozy neuropsychologicznej – wywiad i obserwacja. 
9. P odejście ilościowe i jakościowe w diagnozie neuropsychologicznej. 
10. Metody oceny przesiewowej funkcji poznawczych w różnych kontekstach klinicznych (np. MMSE,

ACE-III, MOCA). 
11. Wybrane metody diagnostyczne sprawności funkcji poznawczych oraz ich znaczenie w diagnozie

różnicowej. 
12. Analiza studiów przypadków. 
13. P omoc psychologiczna dla pacjentów neurologicznych. 
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Trauma i dysocjacja

Kod:  P SY_2_029.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 45 (wykład: 30, ćwiczenia: 15)

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

Opi s przedmi otu:

Na zajęciach zostaną przedstawione informacje z obszaru traumy psychologicznej, wpływu traumy na
jednostkę w koncepcji: historycznej, biologicznej i psychologicznej. P oruszone będą również
mechanizmy wyjaśniające powstawanie stresu pourazowego jak i psychologiczne konsekwencje
traumatycznego stresu oraz zaburzenia dysocjacyjne.

Treści  programowe: 
1. Definicje i pojęcia – trauma, P TSD, C- P TSD, ASD. 
2. Ujęcie historyczne związane z obszarem traumy. 
3. Neurofizjologiczne mechanizmy przetwarzania doświadczeń traumatycznych- teoria poliwagalna a

leczenie traumy. 
4. P sychopatologia więzi - trauma relacyjna, rozwojowa, klasyfikacja zaburzeń więzi. 
5. Trauma w okresie dojrzewania - wpływ traumy na adolescenta i inne fazy rozwojowe. 
6. Diagnoza traumy, P TSD,C- P TSD, ASD - podstawowe mechanizmy obronne. 
7. Zaburzenia dysocjacyjne – objawy i rodzaje. 
8. Konsekwencje traumatycznego urazu. 
9. Konsultacja, diagnoza, stabilizacja – leczenie traumy. 
10. P omocy psychiatryczno-psychologiczna w P olsce w obszarze traumy. 
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Wybrane narzędzia diagnostyczne i metody pomiaru traumy

Kod:  P SY_2_030.100

ECTS:  9

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:

Celem kursu jest przedstawienie kompleksowej wiedzy z zakresu diagnozy objawów, pomiaru i oceny
traumy psychicznej. W ramach kursu omówione zostaną tematy dobrostanu psychicznego, określenia
zdrowia i choroby, wczesnej interwencji psychotraumatologicznej, zasad opracowania diagnozy traumy i
planu leczenia. Szczególnie dużo miejsca w kursie zostanie poświęconych właściwemu diagnozowaniu
poszczególnych przejawów i stopnia natężenia stresu traumatycznego, w tym zwłaszcza P TSD.
Zaprezentowane zostaną różnorodne narzędzia, dzięki którym będzie można zdiagnozować rodzaj i fazę
natężenia stresu traumatycznego.

Treści  programowe: 
1. Dobrostan psychiczny – między zdrowiem a chorobą. 
2. Kryteria diagnostyczne P TSD według klasyfikacji DSM-V i ICD-11. 
3. Interwencja w traumie. 
4. Diagnozy i plan leczenia w obszarze traumy. 
5. Kontakt i konsultacja z osobą straumatyzowaną. 
6. Diagnoza zespołu ostrego stresu – ASD. 
7. Diagnoza zaburzeń po stresie traumatycznym – P TSD. 
8. Diagnoza zaburzenia przystosowania. 
9. Diagnoza reaktywnych zaburzeń przywiązania. 
10. Narzędzia w diagnozie traumy - kwestionariusze i wywiady. 
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