
SSPPEECCJJAALLNNOOŚŚĆĆ    

PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIAA  KKLLIINNIICCZZNNAA  II  NNEEUURROOPPSSYYCCHHOOLLOOGGIIAA  
Kierownik specjalności: dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw. 

 

Przedmiotem zainteresowania i oddziaływania psychologii klinicznej jest każdy człowiek, który 

ma szeroko rozumiane problemy, trudności i zaburzenia. Zadaniem psychologa klinicznego jest ich 

rozpoznanie, udzielenie pomocy psychologicznej oraz prowadzenie działań profilaktycznych, które 

mogą zapobiec pojawieniu się patologii. Zajęcia prowadzone w ramach specjalności z psychologii 

klinicznej i neuropsychologii przygotowują do realizacji wszystkich aspektów praktyki psychologicznej.  

 

Dlaczego specjalność  

„Psychologia kliniczna i neuropsychologia”? 
Program specjalności obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej, dając 

możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień związanych  

z funkcjonowaniem człowieka w różnych fazach życia:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIAA  KKLLIINNIICCZZNNAA w ramach bloku zajęć  studenci poznają szczegółowe zagadnienia 

psychopatologii w kontekście różnych okresów rozwojowych; nabywają umiejętności 

rozpoznawania psychologicznych konsekwencji sytuacji choroby i hospitalizacji (z 

uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, somatycznych i onkologicznych); poznają tzw. 

wielkie problemy psychogeriatrii; zapoznają się z mechanizmami powstawania uzależnień i 

możliwościami wczesnego rozpoznawania kształtującej się zależności; zdobywają wiedzę na 

temat zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży (m.in. niepełnosprawności intelektualnej, 

mózgowego porażenia dziecięcego, zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego, zachowania 

i osobowości, ADHD, zaburzeń ze spektrum autyzmu, FASD, psychoz dziecięcych)   

- NNEEUURROOPPSSYYCCHHOOLLOOGGIIAA to blok zajęć realizowany zgodnie ze współczesnym  

i wiodącym stanem wiedzy z zakresu neuroscience; zapoznaje ze strukturą i mózgowym 

podłożem procesów psychicznych oraz modelami wyjaśniającymi relacje zachodzące między 

mózgiem a zachowaniem człowieka w normie i patologii; umożliwia zdobycie wiedzy o 

zespołach zaburzeń pojawiających się u dzieci, młodzieży i dorosłych z różną patologią 

mózgowia: w urazach głowy, udarach, neuroinfekcjach (np. HIV), chorobach psychicznych, 

schorzeniach somatycznych (np. choroby nerek), intoksykacjach.    

- DDIIAAGGNNOOZZAA  KKLLIINNIICCZZNNAA blok zajęć umożliwiający studentom nabycie praktycznych 

umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania diagnozy psychologicznej i 

neuropsychologicznej dziecka i dorosłego z wykorzystaniem metod standaryzowanych, jak i 

kliniczno-eksperymentalnych; zapoznaje z metodami oceny społecznych (w tym rodzinnych) i 

psychologicznych konsekwencji zaburzeń neurorozwojowych oraz nabytych uszkodzeń 

mózgowia. Zajęcia o wymiarze praktycznym realizowane są w placówkach terenowych.   

- TTEERRAAPPIIAA  II  PPOOMMOOCC  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCZZNNAA blok poświęcony technikom terapii, rehabilitacji 

neuropsychologicznej oraz pomocy psychologicznej, zapoznaje z zasadami i technikami 

psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, chorych psychicznie, ofiar przemocy 

domowej i seksualnej, a także metodami stosowanymi w terapii dzieci z zaburzeniami 

neurorozwojowymi. Zajęcia o wymiarze praktycznym realizowane są w placówkach 

terenowych. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Teoria w połączeniu z praktyką  
 

Za realizację programu specjalności odpowiedzialni są pracownicy naukowi i 

dydaktyczni Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, czyli: dr hab. Ewa 

Małgorzata Szepietowska prof. nadzw. (kierownik Zakładu), dr hab. Aneta 

Borkowska prof. nadzw., dr Beata Daniluk, dr Łucja Domańska, dr Robert 

Modrzyński, dr Ewa Zawadzka oraz mgr Magdalena Bury-Kamińska i mgr Sylwia 

Ćwikła, a także współpracujący z Zakładem praktycy.   
 

Pomimo przyjętego profilu kształcenia ogólnoakademickiego w ramach 

specjalności „Psychologia kliniczna i neuropsychologia” realizowanych jest wiele 

zajęć praktycznych. Dzięki współpracy Zespołu ze specjalistycznymi placówkami 

psychologicznymi zajęcia odbywają się również w przedszkolach, szkołach 

specjalnych, placówkach nauczania integracyjnego oraz na terenie wybranych 

oddziałów szpitalnych i klinicznych. Studenci mają możliwość stałego kontaktu ze 

specjalistami - praktykami z wielu dziedzin psychologii, poznają praktyczne aspekty 

pracy psychologa i stojące przed nim zadania zawodowe. Osoby chętne, w ramach 

działalności laboratorium dydaktyczno-badawczego prowadzą rehabilitację 

poznawczą pacjentów z dysfunkcjami mózgowia.   

 

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i doskonaleniem umiejętności z 

zakresu neuropsychologii klinicznej mają możliwość kontynuowania nauki na 

prowadzonych przez nasz Zakład studiach podyplomowych z zakresu „Diagnozy i 

terapii neuropsychologicznej”, a także na studiach doktoranckich. 

 

Rzeczywistość wokół nas zachęca, a niekiedy nawet zmusza coraz więcej 

osób do korzystania z pomocy klinicystów. Specyficzna struktura specjalności daje 

studentom możliwość poznania i opanowania warsztatu klinicznego oraz płynne 

wejście w rolę zawodową. 

                                

                                   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 

  

- PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIAA  SSĄĄDDOOWWAA  --  zajęcia poświęcone zagadnieniom psychologicznego  

i neuropsychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych, cywilnych, 

rodzinnych i opiekuńczych; umożliwiają poznanie praktycznych aspektów prowadzenia 

przesłuchań i analizy zeznań świadków oraz specyfiki pracy psychologa biegłego. 

- MMEETTOODDYY  IILLOOŚŚCCIIOOWWEEJJ  AANNAALLIIZZYY  DDAANNYYCCHH  KKLLIINNIICCZZNNYYCCHH  ––  celem zajęć jest wskazanie 

użyteczności pakietu SPSS w rozwiązywaniu problemów statystycznych w badaniach 

klinicznych.  


