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Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat funkcji religijności i duchowości w profilaktyce zdrowia psychicznego i psychoterapii oraz ich
związku z indywidualnym odczucie jakości życia.

Znajomość głównych, psychologicznych koncepcji religijności człowieka oraz jakości życia

 WIEDZA
 K_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą powiązań religijności z jakością życia. 

K_W02 Zna rolę religii w obrazie klinicznym niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (np. zaburzeniu lękowym, dysocjacyjnym,
 obsesyjno–kompulsyjnym). 

 K_W03 Rozumie znaczenie związku przekonań z niektórymi aspektami jakości życia. 
 UMIEJĘTNOŚCI

 K_U01 Potrafi omówić funkcje religijności w profilaktyce zdrowia psychicznego. 
 K_U02 Potrafi wskazać na konteksty, w których religijność może być czynnikiem zakłócającym jakość życia . 

K_U03 Potrafi odróżnić problemy psychologiczne pacjenta, wymagające pomocy psychoterapeutycznej od problemów wymagających pomocy
 osób duchownych i potrafi nawiązać stosowną współpracę w zespole. 

 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
 K_K01 Jest wrażliwy i docenia znaczenie przekonań religijnych ich powiązań z niektórymi aspektami jakości życia. 

K_K02 Jest świadomy potrzeby zintegrowania indywidualnej religijności z rozwojem psychologicznym w ramach własnego światopoglądu i
 pomocy psychologicznej. 

K_K03 Potrafi podyskutować na temat możliwości wykorzystania przekonań religijnych lub wspólnoty wyznaniowej jako potencjalnego źródła
 wsparcia. 

K_K04 Potrafi porozmawiać na temat kompetencji psychologa i teologa w obszarze pomagania osobom z trudnościami psychicznymi.

 1. Dyskusja. 
 2. Prezentacje wybranych zagadnień przez studentów. 

 3. Dyskusja w grupach. 
4. Prezentacja multimedialna.

 1. Aktywność na zajęciach. 
 2. Prezentacja wybranego zagadnienia, jako wprowadzenia do dyskusji. 

3. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)

 Rok akademicki:

 Organizator:

Liczba godzin tydzień /  semestr:

 Jezyk wykładowy:

 Cele przedmiotu:

 Wymagania wstępne:

 Efekty kształcenia dla przedmiotu:

 Metody dydaktyczne:

 Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

 Informacje ogólne:

 1. Rola religijności w jakości życia, zdrowia psychicznego. 
 2. Religijność w przeżywaniu choroby nowotworowej. 

 3. Religijność a lęk przed śmiercią. 
 4.  Religijność w sytuacji kryzysów religijnych, dylematów moralnych, oraz zmagań religijnych i duchowych. 

 Treści programowe przedmiotu:

dr Rafał BartczukProwadzący:

/

 Kierunek studiów: 

Lokalizacja w planach rocznych:

  Punkty ECTS:

Rok  - Semestr 

Nie sklasyfikowany

 ETAP: Semestr zimowy

 ID zajęć: 510392
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 Literatura:

 5. Znaczenie religijności w kontekście pomocy psychologicznej osobom o skłonnościach homoseksualnych. 
 6. Elementy religijne w obrazie klinicznym wybranych zaburzeń, np. zaburzeniu lękowym, dysocjacyjnym, obsesyjno-kompulsywnym. 

 7. Rola religijności w doświadczeniu krzywdy, procesach przebaczania i pojednania. 
 8. Destrukcyjny aspekt religijności.

 9. Znaczenie religijności i duchowości w poradnictwie psychologicznym i psychoterapii. 
 10. Rola religijności w profilaktyce i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu, AA, DDA.  


