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3
20 h wykładu - 0,5 ECTS
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Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Końcowa ocena - egzamin
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat koncepcji zaburzeń osobowości poprzez ukazanie etiopatogenezy znaczenia czynników
biologicznych, psychologicznych, i społeczno-kulturowych, poznanie mechanizmów dynamiki funkcjonowania osobowości oraz regulatorów
zachowania, student nabywa również wiedzę w zakresie możliwości pomocy osobom z zaburzeniami osobowości

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
- Modele i koncepcje zaburzeń osobowości
- Diagnoza osobowości
- Psychoterapia zaburzeń osobowości
-Zaburzenia osobowości - omówienie poszczególnych zaburzeń
a) wiązka A - schizoidalne, schizotypowe, paranoidalna
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b) wiązka B - narcystyczne, antyspołeczne, histrioniczne, borderline
c) wiązka C - zależne, unikające, obsesyjno-kompulsywne
- Osobowość masochistyczna
-Osobowość sadystyczna
-Zaburzenia współwystępujące, podwójna diagnoza

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Cierpiałkowska, L. (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań, Wydawnictwo UAM
Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa, PZWL
Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia
 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

brak

Literatura uzupełniająca:

Garson, R.C., Butcher, J.N., Mineczka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. T.1> Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

McGrath, H., Edwards, H. (2010). Trudne osobowości. Jak radzić sobie ze szkodliwymi zachowaniami innych oraz własnymi. Poznań, Dom

Wydawniczy Rebis

Trzebińska, E. (2009). Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad mechanizmami osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Academica
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student:
Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka i czynników wpływających na
jego prawi-dłowe/nieprawidłowe zachowanie, posiada pogłębioną i rozszerzoną
wiedzę dotyczącą za-gadnień diagnozy, terapii i pomocy osobom z zaburzeniami
osobowości

Umiejętności

Student:
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania zachowań człowieka i umie
opisywać mechani-zmy psychologiczne leżące u podstaw tych zachowań. Potrafi
wykorzystywać i integrować wie-dzę teoretyczną do analizowania funkcjonowania
konkretnych jednostek

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pracy z pacjentem z zaburzeniami
osobowości. Wykazuje wrażliwość na problemy psychologiczne i społeczne oraz
zna ich rolę i znaczenie dla funkcjono-wania człowieka. Rozumie potrzebę rozwoju
własnego w celu prawidłowego rozwiązywania pro-blemów diagnostycznych.

Kontakt

http://ug.edu.pl/pracownik/2244/beata_pastwa-wojciechowska
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