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PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA 
 

I. Informacje ogólne 
 

Jednostka organizacyjna Wydział Rehabilitacji 

Katedra Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki 

Kierownik:prof. dr hab.  A. Przyłuska- Fiszer 

Pracownia Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej 

Kierownik: prof. dr hab. Z. Lew-Starowicz 

Nazwa przedmiotu Psychiatria 
 

Kod przedmiotu FII-06 

Język wykładowy 
 

polski  

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. 
pierwszego lub drugiego stopnia) 

II stopnia   

Rok studiów I 

Semestr (zimowy, letni) 2, letni 

Liczba punktów ECTS 
 

0,5 

Imiona i nazwiska wykładowców 
tytuł/ stopień naukowy, adres e-
mailowy wykładowców 
prowadzących zajęcia 
 

Prof. dr hab. n med. Zbigniew Lew-Starowicz 

zbigniewlew-starowicz@wp.pl 

Program (programy) studiów, w 
którym realizowany jest 
przedmiot 
 

Fizjoterapia 

Sposób realizacji zajęć 
(stacjonarny, uczenie się na 
odległość) 
 

Stacjonarny  

Wymaganie wstępne i 
dodatkowe  

Wymagania wstępne 

Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z 

zakresu: 

� Psychologii 

� Pedagogiki 

� Socjologii 

� Etyki 
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II.  Informacje szczegółowe  
Cele przedmiotu  
 

C1 Zapoznanie studentów z charakterystyką występujących zaburzeń psychicznych 

C2 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych zaburzeń psychicznych  

C3 Zapoznanie studentów z etipoatogenezą poszczególnych zaburzeń psychicznych, z ich 

epidemiologią oraz metodami terapeutycznymi i farmakologicznymi stosowanymi w 

psychiatrii 

C4 Zapoznanie studentów z charakterystyką zaburzeń psychicznych, towarzyszących chorobom 

somatycznym i niepełnosprawności fizycznej 

C5 Zapoznanie studentów z charakterystyką zaburzeń nerwicowych o obrazie klinicznym 

podobnym do zaburzeń somatycznych i z charakterystyką innych zaburzeń psychicznych 

mających znaczenie w kontekście fizjoterapii 

C6 Kształtowanie umiejętności nawiązywania właściwego kontaktu z pacjentami cierpiącymi na 

zaburzenia psychiczne 

 

 

Efekty kształcenia  w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 
 

Efekt 

kształcenia 

kierunkowy 

Treść efektu kształcenia dla przedmiotu Odniesienie 

do celów 

Odniesienie 

do efektów 

obszarowych 

WIEDZA 
K_W02 1. Zna kierunki rozwoju psychiatrii i aktualne metody leczenia 

farmakologicznego zaburzeń psychicznych. 

2. Potrafi  rozpoznawać zaburzenia psychiczne wymagające 

konsultacji lekarskiej  i stosowania leczenia 

farmakologicznego. 

3. Rozpoznaje zależności pomiędzy zaburzeniami 

psychicznymi, a zaburzeniami somatycznymi. 

4. Opisuje wpływ stosowanych leków i przeciwwskazania do 

ich stosowania, a także rozumie wpływ środków 

farmakologicznych na zaburzenia psychiczne. 

  5. Zna podstawowe działania niepożądane stosowania    

poszczególnych leków psychiatrycznych. 

 

C1, C2 

C3 

M2A_W01 

K_W08 1. Rozumie wpływ chorób psychicznych na funkcjonowanie 

zarówno osoby chorej, jak i jej otoczenia. 

2. Rozumie utrudnienia związane z pracą z osobami chorymi 

psychicznie. 

3. Zna specyfikę zaburzeń związanych z traumą i stresem. 

4. Rozpoznaje czynniki warunkujące powstawanie stresu. 

5. Zna style radzenia sobie ze stresem. 

6. Zna wpływ choroby psychicznej na zaburzenia procesów 

fizjologicznych. 

7. Rozpoznaje nieprawidłowości w zakresie adaptacji do 

trudnych sytuacji 

C1 

C2, C6 

M2A_W03 

M2A_W05, 

K_W15 1. Rozumie rolę psychoedukacji w kontekście zapobiegania 

chorobom psychicznym, a także właściwego odbioru osób 

C1, 

C3 

M2A_W04 

M2A_W06 
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chorych psychicznie w społeczeństwie. 

2. Zna podstawowe zasady higieny psychicznej. 

3. Zna podstawowe działania profilaktyczne w kontekście 

zdrowia psychicznego oraz poszczególnych zaburzeń 

psychicznych. 

M2A_W10 

K_W18 1.Zna i rozumie podstawy etyki zawodowej w psychiatrii. 

2. Rozumie hierarchię zasad etycznych stosowanych w pracy z 

pacjentem psychiatrycznym. 

3. Rozumie możliwość występowania konfliktów natury 

etycznej w pracy z pacjentem psychiatrycznym i potrafi je 

zidentyfikować. 

4. Zna możliwości rozwiązywania potencjalnych konfliktów 

dot. etyki zawodowej w psychiatrii. 

C1 

C5 

C6 

M2A_W08, 

M2A_W11 

K_W24 1.Zna metody opisu, interpretacji i klasyfikacji podstawowych 

jednostek chorobowych i zespołów chorobowych w aspekcie 

psychicznym. 

2. Rozpoznaje choroby psychiczne wg czynnika i warunków 

ich powstawania 

3. Rozumie możliwości i ograniczenia stosowania oddziaływań 

fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w leczeniu chorób i 

zaburzeń psychicznych. 

C2 

C6 

M1P_W04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 1. Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu 

zdrowia psychicznego. 

2. Rozumie różnorodne uwarunkowania, a co za tym idzie 

dużą zmienność zaburzeń psychicznych w czasie. 

C4 M2A_K01 

K_K02 1. Potrafi odróżnić zakres kompetencji poszczególnych 

specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego w procesie 

diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. 

2. Określa rolę fizjoterapeuty w pracy z pacjentem 

psychiatrycznym. 

C4 

C6 

M2A_K03,  

K_K03 1. Rozumie potrzebę współpracy z przedstawicielami i 

specjalistami innych zawodów medycznych. 

2. Potrafi określić granice własnych kompetencji w stosunku 

do kompetencji specjalistów innych zawodów 

medycznych. 

C4 M2A_K02,  

 

Treści programowe  

Treści 

programowe 

 

Tytuł wykładu 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

kierunkowych/ 

przedmiotowych 

 

Odniesienie 

do celów 

przedmiotu 

Wykłady 

TP1 Pojęcie zdrowia psychicznego i jego uwarunkowania; 

pojęcie zaburzenia psychicznego 

K_W02/1-3 
K_W15/1-3 

C1, C6 

TP2 Pojęcie „stresu” K_W08/3 C1, C5 

TP3 Stres. Mechanizmy fizjologiczne, związki z psychopatologią K_W08/4-5 C1, C5 
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TP4 Stres. Zapobieganie i leczenie. K_W08/4-5 C1, C5 

TP5 Psychopatologia ogólna – terminologia, nieprawidłowości 

psychiczne występujące u ludzi zdrowych, rodzaje objawów 

samobójstwozależnych. 

K_W02/3 
K_W08/7 
 

C1, C5 

TP6 Zaburzenia psychiczne na tle organicznym (zespoły 

otępienne, urazowe zburzenia psychiczne, zaburzenia 

psychiczne w chorobach wewnętrznych, infekcyjnych 

K_W24/1-3 
K_W08/7 
K_W18/1-4 

C1, C4 

TP7 Psychozy schizofreniczne – objawy, postacie kliniczne, 

leczenie 

K_W24/1-3 
K_W18/1-4 

C3, C6 

TP8 Choroby afektywne – etipoatogeneza, obraz kliniczny 

depresji i mani, leczenie 

K_W24/1-3 
K_W18/1-4 

C3, C5, C6 

TP9 Nerwice – klasyfikacja, rozpoznanie, leczenie K_W24/1-3 
K_W18/1-4 

C3, C5 

TP10 Zaburzenia osobowości – teorie, przyczyny, klasyfikacja, 

obraz kliniczny, leczenie 

K-W24/1-3 
K_W18/1-4 

C3, C6 

TP11 Zespoły psychopatologiczne wiążące się z zaburzeniami 

procesów fizjologicznych – zaburzenia odżywiania się, 

zaburzenia snu. 

K_W08/6 
K_W24/1-3 

C1, C4 

TP12 Zaburzenia seksualne – etipoatogeneza, klasyfikacja, 

leczenie 

K_W24/1-3 
K_W18/1-4 

C3, C5,C6 

TP13 Uzależnienia. Definicje, klasyfikacja, obraz kliniczny, 

leczenie 

K_W24/1-3 
K_W18/1-4 

C3, C5, C6 

TP14 Samobójstwa – geneza, czynniki ryzyka, zapobieganie, 

terapia kryzysowa 

K_W24/1-3 
K_W18/1-4 

C5, C6 

TP15 Leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne w 

psychiatrii 

K_W02/1,4-5 C3 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Treści 

programowe 

 

Metoda dydaktyczna 

Odniesienie do efektów 

kształcenia kierunkowych/ 

przedmiotowych 

TP1-TP15  wykład informacyjny,  Wszystkie j.w 

Środki dydaktyczne: 
Komputer 

Rzutnik multimedialny 

Prezentacje tematyczne 

 

Metody i kryteria oceniania 

Efekt kształcenia 

dla przedmiotu 

 

Treści programowe (TP) Typy/ Metody oceniające 

D-ocenianie diagnostyczne, F-ocenianie 

formujące, P-ocenianie podsumowujące* lub 

wybór z załączonej listy walidacji wyników 

 

  P-sprawdzian pisemny 
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K_W02/1-5 

K_W08/1-7 

K_W15/1-3 

K_W18/1-4 

K_W24/1-3 

K_K01/1-2 

K_K02/1-2 

K_K03/1-2 

TP1-TP15 Test wyboru 

 

 

 

 

 

 

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe: 
1.(red.) Florkowski A., (2012) Fizjoterapia w psychiatrii, Wyd. PZWL, Warszawa 

2. (red.) Jarema M., Rabe-Jabłońska J. (2011) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. PZWL, 

Warszawa 

Zalecana literatura: 
1. Burns, D.D (2005). Radość życia. Terapia zaburzeń nastroju. Warszawa: Zysk i S- ka. 

2. Czabała, Cz.J. (2000). Podstawowe zaburzenia psychiczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podrecznik 

akademicki (t.3, s.583-603). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

3. Kepiński, A. (2001). Schizofrenia. Kraków: Wydanictwo Literackie 

4. Kępiński, A. (2006). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnistwo Literackie 

5. Kępiński, A. (2001). Melancholia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 

 

Punkty ECTS - 1 pkt - 30 godz. pracy studenta (kontaktowych + samodzielnych) 
 

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 
Godziny kontaktowe 15 

  

Razem = 15 godz. = 0,5 ECTS 
 


