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Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w problematykę procesu diagnozowania psychologicznego, zapoznanie go z przykładowymi grupami
metod stosowanych w diagnostyce psychologicznej oraz pokazanie sposobu rozumienia (konceptualizacji) pacjenta w obrębie uzyskanych w
kontakcie danych diagnostycznych.

 W1 Udział w obligatoryjnym do ćwiczeń wykładzie
 W2 Podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych

 WIEDZA
K_W01 student rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna podstawowe zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat

 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii
K_W02 student zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów psychologicznych oraz sposoby integracji

 rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi diagnostycznych
K_W03 student zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego;

 zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. 
 UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 student potrafi zaplanować oraz przeprowadzić proces diagnostyczny dotyczący podstawowych sfer funkcjonowania człowieka oraz
wskazać ograniczenia przeprowadzonej diagnozy; podejmuje próby interpretowania uzyskanych wyników i integrowania danych pochodzących z
zastosowanych metod badawczych oraz wskazać kierunki dalszych działań psychologicznych uwzględniające indywidualne (środowiskowe)

 potrzeby oraz zasoby jednostki (grupy społecznej)
K_U02 student potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów

 prawnych i etycznych
K_U03 student posiada rozwijające się umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje
narzędzia badawcze; podejmuje próby opracowywania i interpretacji wyników badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w

 obrębie wybranej subdyscypliny psychologii 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych
 obszarach

 K_K02 jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa.
K_K03 student wykazuje troskę o prawidłowy przebieg diagnozy, tak by nie przyniosła jakiejkolwiek szkody badanym osobom. Jest otwarty na

 pomoc ekspertów i superwizorów.
K_K04 wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych
poglądów i praktyk w zakresie psychologii.

Prezentacje wybranych metod diagnostycznych, praca w grupach dyskusyjnych, aktywizowanie studentów w proces konceptualizacji
przypadków.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest ocena pozytywna uzyskana z dwóch kolokwiów w semestrze (60% na zaliczenie); aktywny udział studenta
w dyskusjach i pracach na ćwiczeniach; obecność (dozwolona jest jedna nieobecność w ciągu semestru).
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14. Podręczniki do metod i testów diagnostycznych

 Literatura:

1. Zagadnienia wprowadzające: wytyczne dotyczące stosowania testów psychologicznych; wymogi psychometryczne stawiane testom
psychologicznym (obiektywność, standaryzacja, normalizacja, rzetelność, trafność) ich zasadność i znaczenie; dostępność metod
psychologicznych; kategorie testów, zasady (możliwości) korzystania z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa

 Psychologicznego
 2. Rozumienie diagnozy psychologicznej i znaczenie diagnozy w praktyce psychologicznej

 a. diagnoza jako proces, efekt procesu, dziedzina nauki; 
 b. podejście nomotetyczne vs idiograficzne, ilościowe vs jakościowe 

 c. diagnoza różnicowa, funkcjonalna, psychospołeczna, 
 d. diagnoza kliniczna a diagnoza statystyczna 

 3. Diagnozowanie jako postępowanie badawcze
4. Diagnoza jako interakcja społeczna: znaczenie kontaktu interpersonalnego w badaniu diagnostycznym; nawiązywanie i utrzymywanie
optymalnego kontaktu interpersonalnego (istota kontaktu interpersonalnego, dynamika relacji diagnostycznej, techniki nawiązywania kontaktu,

 zjawiska ujawniające się w relacji diagnostycznej)
 5. Wprowadzenie do metod diagnostycznych: metody jakościowe vs ilościowe.

 6. Metody i techniki diagnostyczne – WYWIAD (technika prowadzenia wywiadu, wywiad ustrukturalizowany i częściowo ustrukturalizowany)
 7. Metody i techniki diagnostyczne – OBSERWACJA (rodzaje obserwacji, przedmiot obserwacji)

 8. Metody i techniki diagnostyczne – TESTOWANIE (kwestionariusze, techniki projekcyjne, próby zadaniowe)
 9. Wnioskowanie diagnostyczne: modele wspomagające decyzje diagnostyczne; konceptualizacja przypadku.

 10. Zagadnienia etyczne związane z diagnozą. 
 11. Orzeczenia i opinie psychologiczne 

 a. Orzeczenia psychologiczne w świetle regulacji prawnych
 b. Formułowanie orzeczeń i opinii psychologicznej – zagadnienia praktyczne, problemy etyczne 

 Treści programowe przedmiotu:


