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Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów psychologii do pracy w obszarze psychoseksuologii

podstawy psychologii

WIEDZA
Uczestnik konwersatorium posiądzie wiedzę w zakresie realizacji zadań poradnictwa seksuologicznego, pozna prawidłowości rozwoju
psychoseksualnego człowieka oraz najczęściej występujące zaburzenia życia płciowego o charakterze psychologicznym, zarówno
uwarunkowane indywidualnie jak i zaburzeniami funkcjonowania systemu małżeńskiego/rodzinnego. Pozna podstawowe techniki pracy
stosowane w poradnictwie i terapii zaburzeń seksualnych.
UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnik zajęć posiądzie podstawy umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego  z pacjentem z trudnościami psychoseksualnymi.
Będzie potrafił zinterpretować  nieprawidłowości w życiu seksualnym człowieka o podłożu psychologicznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Uczestnik zajęć będzie się cechował otwartością na klienta i jego problemy. Nie będzie oceniał osób w kategoriach normatywnych, będzie
koncentrował się na diagnozie problemu i celach klienta/pacjenta. Podejmie się pracy z klientem/pacjentem po weryfikacji własnych kompetencji w
odniesieniu do problemów pacjenta. Będzie potrafił odróżnić zakres własnych kompetencji od kompetencji lekarza seksuologa. Uczestnik zajęć
będzie świadomy konieczności poszerzania własnych kompetencji oraz poddawania własnego warsztatu pracy superwizji.

dyskusja moderowana, prezentacja, praca w grupach, zapraszanie gości tematycznie - dyskusja.

Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, przygotowuje się do rozmowy na wskazane tematy poprzez zapoznanie się z wyznaczoną literaturą.
Zaliczenie na podstawie indywidualnej rozmowy zaliczeniowej weryfikującej zdobycie wiedzy i kompetencji przez studenta w zakresie
psychoseksuologii.
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 Metody dydaktyczne:
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 Informacje ogólne:

1. Miejsce psychoseksuologii w nauce i praktyce psychologicznej
2. Rozwój psychoseksualny człowieka 
3. Zagadnienia normy i patologii
4. Miłość
5. Namiętność
6. Pożądanie
7. Zaangażowanie
8.Uwarunkowania kulturowe i religijne zachowań seksualnych człowieka
9. Sztuka erotyczna a pornografia
10. Prostytucja i sponsoring - uwarunkowania, konsekwencje
11. Parafilie - klasyfikacja, przyczyny, objawy, leczenie
12. Przestępczość na tle seksualnym: prawo, uwarunkowania, leczenie
13. Współpraca pomiędzy psychologiem a lekarzem w leczeniu zaburzeń seksualnych 
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14. Analiza własnych kompetencji do pracy z klientem oraz doskonalenie zawodowe
15. Podstawy nawiązywania kontaktu i pracy terapeutycznej z klientem z problemami psychoseksualnymi


