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Nazwa i kod przedmiotu 
 

Społeczna psychologia kliniczna 
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Data rozpoczęcia studiów 
 

październik 2020r. Rok akademicki realizacji 
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Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

grupa zajęć fakultatywnych 
grupa zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr Marcin Szulc 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

 
 

Formy zajęć  
i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratorium Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zdrowia psychicznego i choroby, radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych i rozpoznawania złego stanu emocjonalnego u siebie i innych. Podczas zajęć omówione 
zostaną symptomy nadużywania alkoholu i konsekwencje stosowania innych substancji psychoaktywnych oraz 
konsekwencje nadmiernego korzystania z elektronicznych środków przekazu. Ponadto będą poruszane 
kwestie przemocy w rodzinie i miejscu pracy a także warunki prawidłowego rozwoju dziecka. Wychodząc 
naprzeciw wcześniejszym oczekiwaniom studentów przedstawione zostaną także zagadnienia z obszaru 
kryminologii. 
 

Efekty kształcenia/  
uczenia się przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Definiuje pojęcie normy i 
patologii, zna objawy wybranych 
zagrożeń zdrowotnych i 
społecznych, wie jakie czynniki 
sprzyjają zachowaniu zdrowia 
psychicznego 

 
Egzamin testowy 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Potrafi rozpoznać objawy 
wybranych zagrożeń 
zdrowotnych i społecznych, umie 
podjąć właściwe działania w 
zakresie zachowania zdrowia 
psychicznego i profilaktyki 
zagrożeń społecznych  

 
Egzamin testowy 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Potrafi korzystać z pomocy 
psychologicznej, wie w jaki 
sposób podjąć interwencję, 
potrafi odwołać się do właściwej 
literatury. 

 
Egzamin testowy 
 

 

Treści przedmiotu 
 

 
1. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej 
2. Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne człowieka 
3. Elementy psychopatologii ogólnej 
4. Przeciwdziałanie depresjom i samobójstwom 
5. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie 
6. Objawy uzależnienia od alkoholu i narkotyków 
7. Uzależnienie od cyfrowych środków przekazu 
8. Wychowanie bez przemocy 
9. Przeciwdziałanie zachowaniom mobbingowym 
10. Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania 
11. Psychologiczne uwarunkowania zachowań przestępczych 
12. Portrety psychologiczne i motywy sprawców zabójstw 
13. Sekty i organizacje przestępcze 
14. Psychoterapia i poradnictwo 
15. Psychologiczne problemy kierowania ludźmi w organizacji 

 
 



 

 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak wymagań wstępnych 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów kształcenia 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Test wiedzy 
 

10 / 20 pkt 10 - 12 pkt - 3,0 
13 - 14 pkt - 3,5 
15 - 16 pkt - 4,0 
17 - 18 pkt - 4,5 
18 – 20 pkt – 5,0 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
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s.99-132  

Bukowska B. (2012) Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – 
przegląd teorii i modeli. W: P. Jabłoński, B.Bukowska, J.C.Czabała 
(red.), Uzależnienie od narkotyków – podręcznik dla terapeutów, 
(s.127-141), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 
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rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa. 

Pospiszyl I. Mobbing. Patologie społeczne. Wydawnictwo PWN, 2008, 
s.278 – 293 
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Heszen I, Sęk H. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. 
Psychologia kliniczna W: H. Sęk (red.) s.61-74 

Heszen I., Sęk H. Model salutogenetyczny i jego znaczenie dla 
psychologii zdrowia. Psychologia kliniczna W: H. Sęk (red.) s.75-89  

Sęk H. Pojęcie normy, normalności i zdrowia. Psychologia kliniczna. W: 
H. Sęk (red.) s.55-63 
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Miscellanea Anthropologica et Sociologica. 2017, 18 (1), s. 13-25 

Wojnar M., Brower K.I., (2012) Neurobiologiczne mechanizmy 
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+ Własne opracowania dla studentów 
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problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno 
Zawodowy Psychologa. Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 4, 
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kontroli u ofiar cyberprzemocy. Pomeranian Journal of Life Sciences. - 
2018, Vol. 64, iss. 3, s. 127-133 

 
 

Adresy eZasobów 
 

Adres do materiałów zostanie przekazany studentom po pierwszych 
zajęciach 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 

Wskaźnik BMI jest odzwierciedleniem normy: 

A/ statystycznej 

B/ teoretycznej 

C/ obyczajowej 

D/ kulturowej 

Poziomy testosteronu w osoczu kobiet są: 

A/ 8 krotnie niższe niż u mężczyzn 

B/ 9 krotnie niższe niż u mężczyzn 

C/ 10 krotnie niższe niż u mężczyzn 

D/ zbliżone do mężczyzn, gdy porównujemy 
sprawczynie przestępstw 



 

 

 

 

Najważniejszą składową poczucia koherencji 
jest: 

A/ poczucie sensowności 

B/ poczucie zrozumiałości 

C/ poczucie zaradności 

D/ poczucie kontroli 

 

Śmierć w wyniku użycia broni w USA najczęściej 

dotyczy: 

A/ zabójstw 

B/ samobójstw 

C/ postrzałów nieintencjonalnych 

D/ obrony własnej 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


