
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy psychiatrii 

Nazwa w języku angielskim:  Psychiatrics basic 

Język wykładowy: Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Filologia polska

Jednostka realizująca:  Instytut Polonistyki i Neofilologii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszy stopień

Rok studiów:  drugi

Semestr: trzeci

Liczba punktów ECTS:  1 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Alina Maciejewska prof. UPH

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia
lek. medycyny Dorota Borkowska-Sznajder, 
psychiatra

Założenia i cele przedmiotu:

Określenie  przedmiotu  dyscypliny
naukowej  -  psychiatrii  w  grupie
dyscyplin  medycznych,  umiejętność
rozpoznawania  chorób psychiatrycznych
oraz  znajomość  celów  postępowania
leczniczego w psychiatrii.

Symbol efektu
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowegoWIEDZA

W_01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu miejsca psychiatrii w 
badaniach medycznych 

K_W01, K_W06,
K_W14, K_W16

W_02
Zna obszar badań i podstawowe terminy z zakresu psychiatrii; 
zna klasyfikacje chorób psychiatrycznych

K_W14, K_W16

W_03
Zna sposoby diagnozowania  i postępowanie medyczne w 
przypadku chorób psychicznych w wieku dziecięcym, 
adolescencji i późnym wieku dorosłym 

K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Rozumie specyfikę, zakres badań i diagnozy psychiatrycznej i 
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychiatrii do stawiania 
diagnozy logopedycznej 

K_U05, K_U11,
K_U15

U_02
Potrafi ocenić problemy i potrzeby chorego z uwzględnieniem 
specyfiki jednostki chorobowej  i wykorzystywać nowoczesne 
technologie i metody w organizacji pracy

K_U09, K_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Ma świadomość złożoności studiowanej dyscypliny i jej relacji z K_K02, K_K03,



wiedzą z zakresem psychiatrii, jest gotowy do podjęcia 
współpracy w zakresie diagnozy i rehabilitacji z psychiatrami, 
rodziną pacjenta

K_K08

K_02
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w różnych 
zaburzeniach mowy oraz odpowiedzialności prawnej i etycznej

K_K10

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia – 15 godz.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość CUN, podstawy teorii zaburzeń mowy

Treści modułu kształcenia:

         1.Psychiatria – historia dyscypliny.

2.Patofizjologia OUN. 

3.Zasady badania i diagnozy w psychiatrii.

4.Zaburzenia osobowości. 

5.Schizofrenia.

6.Zaburzenia  psychiczne  dzieci  i  młodzieży:  deficyty  parcjalne,  ADHD,  zaburzenia
zachowania, całościowe zaburzenia psychiczne, autyzm i ADHD).

7.Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – schizofrenia. 

8. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży -  anoreksja i bulimia. 

9.Psychogeriatria - choroby otępienne i  zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. 

10.Podstawowe wiadomości o zaburzeniach afektywnych i lękowych. 

Literatura podstawowa:

Bilikiewicz A. i in., Psychiatria dla studentów medycyny, Warszawa 1998, 
Czernikiewicz A. Wykłady z psychiatrii dla studentów medycyny, strona internetowa: amb@edu.pl.
Popielarska A., red.,  Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa 1989.

Literatura dodatkowa:

Woźniak T., 2000, Zaburzenia języka w schizofrenii, Lublin.
Kępiński A., 1981, Schizofrenia, Warszawa.
Macher B., 1980, Język a psychopatologia, w: Stanosz B. (red.) Język w świetle nauki, Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, filmy, studia przypadków, analiza i dyskusja.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty W_01 i W_02, K_01 sprawdzane będą na kolokwium ustnym w trakcie trwania semestru, Efekty 
W_03, U_01,  U_02, K_02 sprawdzane będą na kolokwium pisemnym po zakończeniu zajęć.

Forma i warunki zaliczenia:

mailto:amb@edu.pl


Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie pisemne na ocenę na koniec semestru.

Poprawy:
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.

Bilans punktów ECTS*:

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 4 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz.

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS


