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C1 - umożliwienie studentom nabycia podstawowej wiedzy z zakresu psychoterapii indywidualnej, w tym jej organizacji i przebiegu, zastosowań,
 efektywności, możliwościami łączenia z innymi formami pomocy, zasad etycznych i procesu szkolenia się
 C2 - przygotowanie do świadomego wyboru ścieżki kształcenia podyplomowego w zakresie psychoterapii

C3 - nabycie zdolności do propagowania w społeczeństwie rzetelnej wiedzy na temat psychoterapii oraz udzielania wsparcia informacyjnego
osobom ze wskazaniami do podjęcia psychoterapii

 W1- znajomość zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej, diagnostyki psychologicznej, psychologii osobowości;
 W2 - co najmniej równoległe uczestnictwo w kursach z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii oraz podstaw psychiatrii;

W3 - co najmniej równoległe uczestnictwo w wykładzie oraz ćwiczeniach z psychoterapii.

 WIEDZA
1. Student posiada podstawową wiedzę na temat psychoterapii indywidualnej, w szczególności jej organizacji i przebiegu, zastosowań,
efektywności, możliwościami łączenia z innymi formami pomocy i procesu szkolenia się; Wskazuje na główne kierunki rozwoju oraz wyniki badań

 nad mechanizmami i efektywnością psychoterapii indywidualnej- K_W01;
2. Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad i możliwości świadczenia pomocy psychoterapeutycznej osobom cierpiących na

 różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania - K_W13;
3. Student zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychoterapeuty w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego

 oraz udzielania pomocy psychologicznej - K_W15;
 

 UMIEJĘTNOŚCI
4. Student potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka, w tym w sytuacji zaburzeń funkcjonowania; umie planować oddziaływania

 o charakterze pomocy psychologicznej i psychoterapii ukierunkowane na zmianę postaw i zachowań jednostki - K_U07;
5. Student potrafi krytycznie ocenić przydatność metod, procedur, programów oraz innych form oddziaływania przeznaczonych dla osób ze

 wskazaniami do skorzystania z psychoterapii indywidualnej- K_U10;
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
6. Student rozumie potrzebę podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz samoświadomości emocjonalnej w sytuacji udzielania

 świadczeń w zakresie psychoterapii indywidualnej - K_K01;
7. Student ma świadomość specyfiki relacji interpersonalnych wi psychoterapii indywidualnej. Wykazuje troskę o prawidłowy przebieg diagnozy i
interwencji psychologicznej, tak by nie przyniosła jakiejkolwiek szkody badanym z niej korzystającym - K_K06.

Konwersatorium oparte o prezentację multimedialną oraz elementy technik bazujących na uczeniu się przez doświadczenie, ilustrowane danymi z
praktyki klinicznej.

 Aktywny udział w zajęciach, kolokwium z omawianego materiału.
 

 Ocena niedostateczna
 (W) - Student nie posiada podstawowej wymaganej wiedzy na temat psychoterapii indywidualnej

(U) - Student nie potrafi analizować przyczyn i źródeł zachowań człowieka w sytuacji zaburzeń funkcjonowania; nie umie planować psychoterapii
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 indywidualnej; nie potrafi ocenić przydatności metod, procedur, programów oraz innych form oddziaływania psychoterapeutycznego.
(K) - Student nie rozumie potrzeby podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz samoświadomości emocjonalnej w sytuacji
udzielania świadczeń z zakresu psychoterapii indywidualnej, wykazuje się niską świadomością specyfiki relacji interpersonalnych w sytuacji
indywidualnej pomocy psychologicznej i psychoterapii; brak jest przesłanek do stwierdzenia jego dostatecznej troski o prawidłowy przebieg

 diagnozy i interwencji psychologicznej.
 

 Ocena dostateczna
 (W) - Student posiada częściową wymaganą wiedzę na temat psychoterapii indywidualnej.

(U) - Student potrafi analizować niektóre przyczyny i źródła zachowań człowieka w sytuacji zaburzeń funkcjonowania; dysponuje podstawowymi
umiejętnościami planowania psychoterapii indywidualnej ukierunkowanej na zmianę postaw i zachowań jednostki; w większości przypadków

 potrafi ocenić przydatność metod, procedur, programów oraz innych form oddziaływania psychoterapeutycznego.
(K) - Student częściowo rozumie potrzeby podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz samoświadomości emocjonalnej w sytuacji
udzielania świadczeń z zakresu psychoterapii indywidualnej, wykazuje się świadomością specyfiki relacji interpersonalnych w sytuacji
indywidualnej pomocy psychologicznej i psychoterapii; występują przesłanki do stwierdzenia jego dostatecznej troski o prawidłowy przebieg

 diagnozy i interwencji psychologicznej.
 

 Ocena dobra
 (W)- Student posiada znaczną, aczkolwiek niepełną wobec wymaganej, wiedzę na temat psychoterapii indywidualnej

(U)- Student potrafi analizować większość przyczyn i źródeł zachowań człowieka w sytuacji zaburzeń funkcjonowania; dysponuje dobrymi
umiejętnościami planowania psychoterapii indywidualnej, z reguły potrafi trafnie ocenić przydatność większości metod, procedur, programów oraz

 innych form oddziaływania psychoterapeutycznego.
(K)- Student w znacznym stopniu rozumie potrzeby podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz samoświadomości emocjonalnej w
sytuacji udzielania świadczeń z zakresu psychoterapii indywidualnej, wykazuje się dużą świadomością specyfiki relacji interpersonalnych w
sytuacji indywidualnej pomocy psychologicznej i psychoterapii; występują ewidentne przesłanki do stwierdzenia jego zaangażowania w troskę o

 prawidłowy przebieg diagnozy i interwencji psychologicznej.
 

 Ocena bardzo dobra
 (W)- Student posiada pełną, wymaganą wiedzę na temat psychoterapii indywidualnej

(U)- Student potrafi wyczerpująco analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka, w tym w sytuacji zaburzeń funkcjonowania; dysponuje
wszystkimi wymaganymi umiejętnościami planowania psychoterapii indywidualnej, potrafi bardzo trafnie ocenić przydatność wielu metod,

 procedur, programów oraz innych form oddziaływania psychoterapeutycznego.
(K)- Student w pełni rozumie potrzeby podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz samoświadomości emocjonalnej w sytuacji
udzielania świadczeń z zakresu psychoterapii indywidualnej, wykazuje się szeroką świadomością specyfiki relacji interpersonalnych w sytuacji
pomocy psychologicznej i psychoterapii; występują ewidentne przesłanki do stwierdzenia jego znaczącego zaangażowania w troskę o
prawidłowy przebieg interwencji psychologicznej.
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 Literatura:

 1. Determinanty organizacji procesu psychoterapii indywidualnej.
 2. Diagnoza kliniczna dla potrzeb psychoterapii indywidualnej.

 3. Czynniki warunkujące powstawanie problemów pacjentów.
 4. Czynniki wspólne i specyficzne w psychoterapii.

 5. Integracyjny model psychoterapii J. Cz. Czabały: etapy procesu terapii, zadania i warsztat psychoterapeuty indywidualnego.
 6. Identyfikacja i pokonywanie zakłóceń procesu terapeutycznego.

 7. Psychoterapia indywidualna a inne formy psychoterapii.
 8. Szkolenie i rozwój profesjonalny psychoterapeuty indywidualnego.

 9. Badania nad efektami i procesem psychoterapii indywidualnej.
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