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Cele przedmiotu:
Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii ogólnej, szczegółowej i rozwojowej. Przygotowanie do
wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu psychologii ogólnej oraz rozwojowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiedzę dotyczącą psychopatologii społecznych K_W011 EP1

ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
psychospołecznych uwarunkowań patologii społecznych K_W04

K_W062 EP2

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do działań
zapobiegawczych psychopatologiom społecznym

K_U03
K_U051 EP3

posiada umiejętność podjęcia konstruowania programów
profilaktycznych K_U102 EP4

ma świadomość poziomu i potrzeby rozwijania swojej
wiedzy dotyczącej skutecznego działania
profilaktycznego w obliczu psychopatologii społecznych K_U113 EP5

kompetencje społeczne

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań
zapobiegawczych wobec różnych psychopatologii
społecznych; wykazuje aktywność w realizacji działań
profilaktycznych w odniesieniu do rodziny

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: psychopatologie społeczne

Forma zajęć: wykład

11. Definicja pojęcia psychopatologia, koncepcje normy oraz patologii 3 0

22. Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w ICD-10 i DSM-IV 3 0

23. Zaburzenia osobowości 3 0

24. Kryteria diagnostyczne choroby psychicznej 3 0

25. Patologia poczucia winy 3 0
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26. Grupy subkulturowe: sekty 3 0

27. Problematyka uzależnień 3 0

28. Zaburzenia snu 3 0

wykład informacyjny, prezentacja kwestionariuszyMetody kształcenia

Bukalski S. (2010): Integralna profilaktyka wśród młodzieży w kontekście modelu uwarunkowań zachowań dewiacyjnych
Richarda i Shirley Jessorów, w: S. Bukalski (red.), Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, s. 45-59,
Szczecin

Bukalski S. (2008): Satanizm - psychospołeczne aspekty, w: S. Bukalski (red.), Szatan w religii i kulturze, s. 225-242, Szczecin

Bukalski S. (2011): Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Podręcznik (wyd. drugie poprawione i rozszerzone),
Szczecin

Jakubik A. (1999): Zaburzenia osobowości, Warszawa

Seligman M., Walker E., Rosenhan D. (2003): Psychopatologia, Poznań

Sęk H. (1998): Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa

Urban B. (2001): Dewiacje wśród młodzieży, Kraków

Literatura podstawowa

Ackerman M.J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańsk

Cierpiałkowska L. (2007): Psychopatologia, Warszawa

Kępiński A. (1979): Psychopatologia nerwic, Warszawa

Mellibruda J. (1996): Psychologiczne mechanizmy uzależnienia, "Świat Problemów" (1996)11, s. 4-15

Sęk H. (2005): Psychologia kliniczna, tom 1-2, Warszawa

Woronowicz B. (2009): Uzależnienie. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań

(2000): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Kraków - Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów cząstkowych (pisemnych) z treści
wykładów oraz wskazanych zagadnień z literatury podstawowej. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z
ocen za dwa kolokwia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 psychopatologie społeczne Nieobliczana

3 psychopatologie społeczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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