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Język polski

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat funkcji religijności i duchowości w profilaktyce zdrowia psychicznego i psychoterapii, a także
 specyfiki problemów pojawiających się w kontekście pomocy psychologicznej świadczonej osobom religijnym. 

Znajomość głównych, psychologicznych koncepcji religijności człowieka.

 WIEDZA
 K_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcji religijności w profilaktyce zdrowia psychicznego. 

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

 K_W03 Rozumie znaczenie przekonań religijnych w procesie psychoterapii.
 

 UMIEJĘTNOŚCI
 K_U01 Potrafi omówić funkcje religijności w profilaktyce zdrowia psychicznego.

 K_U02 Potrafi wskazać na konteksty, w których religijność może być czynnikiem dezintegrującym.
K_U03 Potrafi odróżnić problemy psychologiczne pacjenta, wymagające pomocy psychoterapeutycznej od problemów wymagających pomocy

 osób duchownych i potrafi nawiązać stosowną współpracę w zespole.
 K_U04 Ma podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań psychologicznych kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego.

 
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 Jest wrażliwy i docenia znaczenie przekonań religijnych w optymalizowaniu funkcjonowania psychologicznego i w profilaktyce zdrowia
 psychicznego.

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)
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 Literatura:

 1. Powiązania między religijnością, duchowością i osobowością człowieka.
 2. Rola religijności i duchowości w biegu życia człowieka.

 3. Znaczenia religijności i duchowości w obszarze poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.
4. Rola religii w zakresie zdrowia psychicznego. Elementy religijne w obrazie klinicznym wybranych zaburzeń, np. zaburzeniu lękowym,

 dysocjacyjnym, obsesyjno–kompulsyjnym.
 5. Funkcja religijności w zakresie zdrowia somatycznego.

 6. Znaczenie religijności w kontekście pomocy psychologicznej osobom o skłonnościach homoseksualnych.
 7. Rola religijności w profilaktyce i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu, np. AA, DDA. 

 8. Pomoc psychologiczna osobom doświadczającym kryzysów religijnych, dylematów moralnych oraz zmagań religijnych i duchowych.
 9. Rola religijności w doświadczeniu krzywdy, procesach przebaczenia i pojednania.

 10. Psychologiczny kontekst przynależności do grup religijnych. Terapeutyczna funkcja grupy religijnej.
 11. Funkcja psychologa w ocenia kryteriów zdolności do życia zakonnego i kapłaństwa. 

 12. Destrukcyjny aspekt religijności i duchowości.

 Treści programowe przedmiotu:


