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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Psychiatria sądowa

Kod ECTS

10.4.0540
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Faculty of Law and Administration
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent
wiedzy w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Forma zaliczenia oraz udział w zajęciach weryfikuje efekty kształcenia.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

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

Cele kształcenia

Dostarczenie wiedzy z zakresu psychiatrii sądowej celem wykorzystania jej w pracy zawodowej (dla potrzeb prawa karnego i cywilnego). Pogłębienie
wiedzy niezbędnej do zrozumienia języka medycznego na rozprawie. Uzyskana wiedza pozwoli na połączenie wiadomości z psychiatrii klinicznej i
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innych dziedzin nauk medycznych z orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, postępowaniem odszkodowawczym oraz prawem cywilnym i
karnym. Pozwoli studentom zrozumieć korelacje między psychopatologią a czynem zabronionym oraz zdolnością do świadomego pojęcia decyzji i
wyrażenia woli. Kryteria niepoczytalności i ograniczonej poczytalności. Student będzie miał możliwość rozumienia nazewnictwa medycznego przy
lekturze opinii i na rozprawie.

Treści programowe

Podstawowe pojęcia psychiatrii sądowej.
Prawa i obowiązki biegłego psychiatry. Kompetencje biegłego psychiatry i psychologa- kontrowersje.
Badanie psychiatryczne dla potrzeb psychiatrii sądowej.
Opinia sądowo psychiatryczna, jej struktura i rodzaje.
Ograniczenie i zniesienie poczytalności (przykłady)
Problemy psychopatologii ogólnej i ich zastosowanie w praktyce orzeczniczej.
Świadomość - definicja i jej zaburzenia (stan majaczenie, zamroczenie, splątanie, przymglenie proste)
Nowe jednostki nozologiczne (borderline, uzależnienia: netoholizm, sexoholizm, oniomania)
Funkcje poznawcze: intelekt, uwaga, zaburzenia ilościowe i jakościowe (omamy, urojenia)
Reakcje uczuciowe - zaburzenia (agresja, zaleganie, niedostosowanie)
Sprawność motywacyjno-decyzyjna - jej patologiczne ograniczenia.
Osobowość - rodzaje zaburzeń - problemy orzecznicze.
Psychopatologia szczegółowa - jej zastosowanie w praktyce biegłego psychiatry.
Schizofrenia - formy kliniczne (przypadki ilustrujące problemy orzecznicze)
Choroba afektywna (CHAD)- formy kliniczne (ilustracja problemów orzeczniczych)
Reakcje urojeniowo paranoiczne.
Zaburzenia psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu.
Zaburzenia psychiczne związane z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych (problemy orzecznicze)
Zaburzenia seksualne, problemy tożsamości płciowej.
Zaburzenia adaptacyjne postresowe. Ostra i przewlekła reakcja na stres.
Nowe problemy psychiatrii sądowej- nadużywane rozpoznania psychiatryczne.
Wybrane zagadnienia psychiatrii sądowej nieletnich.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1.Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. A. Bilikiewicz, PZWL Warszawa, 2003
2.Psychiatria. Repetytorium. A. Bilikiewicz, J. Landowski, P. Radziwiłłowicz, PZWL Warszawa 2003
3.Psychiatria Sądowa. Podręcznik dla lekarzy i prawników. J. Przybysz. Fundacja Tulmut. Toruń, 2001
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
4. Schizofrenia. Antoni Kępiński, PZWL 1972.
5. Schizofrenia u dzieci. H. Sulestrowska, M. Wosiński. Warszawa 1978 PZWL.
6. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska (red), PZWL Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
uznania studenta. Polecany cykl dzieł Antoniego Kępińskiego

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student wymienia i opisuje podstawowe problemy psychiatrii sądowej dostosowane
do potrzeb prawa karnego i prawa cywilnego. Teoretyczna i praktyczna znajomość
podstaw orzekania w sprawach karnych i cywilnych. Umiejętność orzekania na
podstawie przykładów opinii sądowo-psychiatrycznych z zachowaniem wszelkich
reguł o ochronie danych osobowych i tajemnicy lekarskiej oraz służbowej. Podstawy
prawne orzecznictwa cywilnego i karnego i ich zastosowanie w praktyce.

Umiejętności

Student rozpoznaje przyczyny podstawowych dylematów prawnych związanych z
problemem poczytalności i zdolności do działań prawnych

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do problemu
odpowiedzialności prawnej (poczytalności) i zdolności do działań prawnych osób z
zaburzeniami psychicznymi.

Kontakt

kolop@gumed.edu.pl
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