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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychotherapy and sociotherapy in social work 

Kierunek studiów  Ekonomia społeczna i praca socjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Ekonomia  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 30 II  

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość języka polskiego na poziomie (B2). Rozumienie podstawowych 
pojęć związanych z pracą socjalną. Wysoki poziom kompetencji 
interpersonalnych. Gotowość do uczenia się. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznać studentów z podstawami socjoterapii i psychoterapii  

2. Zapoznać studentów z metodami psychoterapeutycznymi i socjoterapeutycznymi 
wykorzystywanymi w pracy socjalnej  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna istotę, modele, funkcje i terminologię socjoterapii, wie, na 
czym polega proces socjoterapeutyczny, jego dynamika i 
zasady projektowania; 

P7U_W2 

W_02 Posiada wiedzę na temat procesu psychoterapeutycznego 
oraz posiada wiedzę na temat technik i metod stosowanych w  
psychoterapii 

P7U_W1 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 potrafi wykorzystywać wiedzę do kompetentnej obserwacji, 
wywiadu, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy 

P7U_U1 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 ma świadomość konieczności stosowania standardów 
etycznych w socjoterapii i psychoterapii 

P7U_K2 

 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Psychoterapia specjalistyczna a pomoc psychologiczna i komunikacja terapeutyczna 
2. Główne orientacje teoretyczne w psychoterapii i pomocy psychologicznej 
3. Warunki powstania relacji terapeutycznej i główne przeszkody w jej budowaniu 
4. Formy komunikacji terapeutycznej 
5. Zaburzenia psychiczne  
6. Mechanizmy obronne  
7. Pokonywanie oporu i proces zmiany 
8. Proces socjoterapii  
9. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych 
10. Obserwacja i wywiad jako metody diagnostyczne  
11. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej 
12. Terapeutyczna, edukacyjna i rozwojowa funkcja spotkań terapeutycznych 
13. Etyka zawodowa  
14. Współpraca ze specjalistami  
15. Test zaliczeniowy  

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny Test / Sprawdzian pisemny Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
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W_02 Wykład konwersatoryjny Test / Sprawdzian pisemny Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Odgrywanie ról (drama) Prezentacja Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Test / Sprawdzian pisemny Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

K_02    

K_...    

 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Kryteria oceny:  

1. Aktywność podczas zajęć  (30%)  

2. Test zaliczeniowy (70%)  

Na ocenę 3 od 60% prawidłowych odpowiedzi w teście końcowym. 

Na ocenę 3.5 od 70% prawidłowych odpowiedzi w teście końcowym. 

Na ocenę 4 od 80% prawidłowych odpowiedzi w teście końcowym. 

Na ocenę 4.5 od 90% prawidłowych odpowiedzi w teście końcowym. 

Na ocenę 5 od 95% prawidłowych odpowiedzi w teście końcowym. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 60 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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