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Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: PSYCH038  
Rok/Semestr:2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Fizjologia 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny  
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: I 
Punkty ECTS: 2  
Całkowita liczba godzin: 55 godz. 
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia /zajęcia bez udziału nauczyciela): 35/5/15 
Prowadzący: mgr Dominik Włudyga  
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju 
człowieka oraz uwarunkowań jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania; omawia 
mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; wymienia etapy i prawidłowości 
rozwoju psychicznego człowieka; różnicuje pojęcie emocji i motywacji oraz osobowości i jej 
zaburzeń; rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i 
patologiczne. 
 
W zakresie umiejętności student: projektuje i realizuje w warunkach symulowanych 
elementarne formy pomocy psychologicznej; prognozuje wpływ choroby i hospitalizacji na stan 
psychiczny człowieka oraz zależności somatopsychiczne; analizuje postawy ludzkie, proces ich 
kształtowania i zmiany; ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, 
frustracja); zna psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych okresach 
rozwojowych; zna psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego; kontroluje 
błędy i bariery w procesie komunikowania się; wykazuje umiejętność aktywnego słuchania; 
wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i para werbalnej w opiece zdrowotnej; 
tworzy warunki prawidłowej komunikacji pielęgniarka-pacjent, pielęgniarka – personel medyczny; 
dokonuje wyboru właściwych technik redukowania lęku i metod relaksacyjnych; stosuje techniki 
zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. 
 
Cel: 
 
Przygotowanie studenta do lepszego rozumienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Kształtowanie 
umiejętności tworzenia podmiotowej, terapeutycznej relacji z pacjentem ukierunkowanej na 
udzielanie wsparcia psychicznego stosownie do jego indywidualnych potrzeb. 
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Metody oceny: wykład: egzamin pisemny; zajęcia bez udziału nauczyciela: praca pisemna/  
prezentacja z oceną; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


