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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychopatologia rozwoju 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Developmental Psychopatology 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II  

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Psychologia ogólna, psychologia rozwoju, 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności rozróżniania normy rozwojowej od 
rozwoju nieprawidłowego na przykładzie wybranych, najważniejszych zaburzeń rozwojowych 
pojawiających się w różnych okresach rozwoju dzieci i młodzieży 

Celem jest również zapoznanie studentów z przyczynami, objawami oraz sposobami pomocy 
dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju 

Celem jest również zapoznanie studentów ze specyfiką psychopatologii jako nauki 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie koncepcje integralnego rozwoju człowieka w 
cyklu życia, procesy prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka 
(w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym) oraz 
wskazuje ich powiązania z 
filozoficznymi, teologicznymi, psychologicznymi i społecznymi 
koncepcjami człowieka; 

K_W03 

W_02   

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu psychopatologii rozwoju w celu analizy problemów dzieci i 
młodzieży o zaburzonym rozwoju; 

K_U01 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest wrażliwy i otwarty na problemy dzieci i młodzieży o 
zaburzonym rozwoju 

K_K01 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Psychopatologia, psychologia kliniczna, psychopatologia rozwoju, psychologia kliniczna dzieci i 
młodzieży - rozróżnienie pojęć 
2. Przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: 
zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, osoba dziecka 
3. Przyczyny powstania zaburzeń psychicznych: biologiczne, psychologiczne i społeczne  
4. Klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (ICD 10, DSM, DC 0-3) 
5. Wybrane zaburzenia i nieprawidłowości rozwoju małych dzieci lub powstające we wczesnym 
dzieciństwie (wcześniactwo, zaburzenia karmienia, zaburzenia snu, zaburzenia ze spektrum 
autyzmu, nadwrażliwość) 
6. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – rozróżnienie między lękami rozwojowymi u dzieci 
i młodzieży, przykłady zaburzeń: depresja, fobia szkolna, jąkanie, moczenie nocne, Zespół Stresu 
Pourazowego u dzieci. 
7. Agresja i zaburzenia zachowania u dzieci – rozwój reakcji agresywnych oraz empatii u dzieci i 
młodzieży, przyczyny niedostosowania społecznego, rodzaje zaburzeń zachowania 
8. Specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się – dysleksja, zaburzenia rozwoju umiejętności 
arytmetycznych 
9. Zaburzenia uwagi u dzieci – rozwój uwagi u dzieci, przyczyny nieprawidłowego rozwoju uwagi, 
rodzaje deficytów. 
10. Zaburzenia odżywiania u młodzieży – przyczyny zaburzeń odżywiania, rodzaje: anoreksja, 
bulimia, żarłoczność psychiczna, ortoreksja 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 
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WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny, 
prezentacja 
multimedialna, analiza 
przypadku 

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwencjonalny, 
prezentacja 
multimedialna, analiza 
przypadku 

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwencjonalny, 
prezentacja 
multimedialna, analiza 
przypadku 

Egzamin pisemny Protokoły z egzaminu 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie na ocenę dostateczną - student posiada podstawową wiedzę na temat psychopatologii 

rozwoju, zaburzeń rozwoju i normy rozwojowej. 

Zaliczenie na ocenę dobrą - student ma uporządkowaną wiedzę na temat psychopatologii rozwoju, 

wybranych zaburzeń rozwoju; potrafi wyróżnić kryteria i objawy zachowań należących do normy 

rozwojowej oraz zachowań zaburzonych. 

Zaliczenie na ocenę bardzo dobrą - student ma poszerzoną wiedzę na temat zaburzeń rozwoju dzieci i 

młodzieży, potrafi wyróżnić kryteria i objawy zachowań należących do normy rozwojowej oraz 

zachowań zaburzonych, potrafi obserwować dzieci pod kątem zaburzeń rozwoju, ma świadomość 

ciągłości rozwoju osób z uszkodzeniami organizmu i zaburzeniami rozwoju 

Forma zaliczenia - egzamin pisemny 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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A. Mikler-Chwastek. Zaburzenia rozwoju małego dziecka a funkcjonowanie jego rodziny W: M. 
Nerło (red.) Na progu życia. Rozwój, pielęgnowanie i wychowanie niemowląt i małych dzieci. 
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