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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 oraz
nabycia kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze neuropsychologii i psychologii klinicznej.

Program specjalności – bloki tematyczne
I.

Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia

W ramach 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);
- zapoznają się z problematyką dzieci wychowujących się w rodzinach adopcyjnych, zastępczych,
ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych;
- określają zachowania prozdrowotne, sposoby radzenia sobie z chorobą, profilaktykę i pomoc
psychologiczną w wybranych jednostkach chorobowych.

Program specjalności – bloki tematyczne
II. Neuropsychologia
Blok zajęć realizowany zgodnie ze współczesnym i wiodącym stanem wiedzy z zakresu
neuroscience i neuropsychologii klinicznej:
- zapoznaje z mózgowym podłożem procesów psychicznych oraz modelami
wyjaśniającymi relacje zachodzące między mózgiem a zachowaniem człowieka w
normie i patologii;
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętność różnicowania zespołów zaburzeń
pojawiających się u dzieci, młodzieży i dorosłych z patologią mózgowia: w urazach
głowy, udarach, neuroinfekcjach (np. HIV), chorobach psychicznych, schorzeniach
somatycznych (np. chorobach nerek), intoksykacjach.

Program specjalności – bloki tematyczne

III. Diagnoza kliniczna
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;
- zapoznający z metodami oceny społecznych i psychologicznych konsekwencji zaburzeń
neurorozwojowych oraz nabytych uszkodzeń mózgowia.
zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach terenowych

Program specjalności – bloki tematyczne

IV. Terapia i pomoc psychologiczna
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;
- uczy postępowania terapeutycznego wobec osób dorosłych z deficytami
neuropsychologicznymi oraz pozwala nabyć umiejętności stosowania metod
wykorzystywanych w terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi;
- pozwala na nabycie kompetencji praktycznych w zakresie wspomagania dziecka w
rozwoju.
zajęcia praktyczne realizowane są w placówkach terenowych

Program specjalności – bloki tematyczne
V. Psychologia sądowa – podstawy teoretyczne i aplikacje praktyczne
- 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.

VI. Metody ilościowej analizy danych klinicznych
-

zajęcia przygotowujące do analizy i interpretacji danych uzyskiwanych z badań klinicznych;
umożliwiają nabycie umiejętności wyboru właściwych metod analizy ilościowej i interpretacji wyników
w świetle danych klinicznych.

Rzeczywistość wokół nas zachęca, a niekiedy nawet zmusza coraz więcej osób
do korzystania z pomocy wysokiej klasy specjalistów w zakresie psychologii.
Specjalność „Psychologia kliniczna i neuropsychologia” daje studentom
możliwość poznania i opanowania warsztatu klinicznego oraz płynnego
wejścia w rolę zawodową w szerokim spektrum placówek i instytucji.
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