
Nazwa kierunku 

studiów 

podyplomowych 

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE PACJENTOM 

Miejsce realizacji 

studiów 

 

Instytut Psychologii Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

  

Kategoria/obszar 

 

 Kategoria 1 psychologia stosowana 

 Kategoria 2 medycyna 

 Kategoria 3 prawo 

 

O studiach 

 

 

 

Opiekun 

merytoryczny 

 

Opiekun merytoryczny prof. SAN dr hab. Lucyna Golińska Kierownik Katedry Psychoterapii i 

Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN.  

 

Aktywność naukowa dotycząca różnic indywidualnych i uzależnień m.in. pracoholizm, hazard 

Praktyka psychologiczna: jako psycholog kliniczny w szpitalu pediatrycznym w Łodzi, 

wieloletnia współpraca z Instytutem Psychologii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym: 

prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, szkolenia w terapii uzależnień, Współautor 

pozycji „Trening interpersonalny „ superwizor PTP oraz superwizor terapii uzależnień  

 

Sekretarz dr Martyka Kaflik-Pieróg 

 

 

 

Cele studiów 

 

Oferowane studia dostarczają wiedzy na temat procesów psychicznych, zwłaszcza poznawczych 

i emocjonalnych, z uwzględnieniem ich roli w przebiegu choroby i procesów zdrowienia. 

Dostarczają również wiedzy i umiejętności w formułowaniu opinii o pacjentach z 

uwzględnieniem obowiązujących zasad prawa cywilnego i karnego  

 

Cel 1. Poszerzenie wiedzy na temat procesów psychicznych jako wyznaczników funkcjonowania 

w chorobie oraz predyktorów chorób psychosomatycznych  

Cel 2. Trening umiejętności nawiązywania relacji z pacjentem 

Cel 3. Trening umiejętności radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami doświadczanymi w 

aktywności związanej z opieką nad pacjentem  

Cel 4. Nabycie umiejętności formułowania opinii psychologiczno-psychiatrycznej  

 

Korzyści, jakie 

otrzymuje 

słuchacz po 

zakończeniu 

studiów  

 

Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom: 

 Poznanie najnowszych badań w zakresie relacji psychika-ciało oraz ich konsekwencjami dla 

procesu pomagania 

 Zdobycie orientacji w zakresie uwarunkowań związanych z podłożem biologicznym i 

psychicznym funkcjonowania osoby w sytuacji choroby lub zagrożenia życia 

 Nabycie umiejętności budowania relacji z pacjentem 

 Zdobycie orientacji w prawie karnym i cywilnym niezbędnej przy formułowaniu opinii 

psychologiczno-psychiatrycznej o pacjencie  

 Opiniowanie w sprawach dotyczących ważności oświadczenia woli, w sprawach 

opiekuńczych w przypadku zaburzeń psychicznych i innych  

 Zwiększenie efektywności i satysfakcji w pracy zawodowej   

 Większa świadomość doświadczeń psychicznych pacjenta i własnych  



 

W jakich 

instytucjach, 

obszarach można 

wykorzystać 

zdobytą wiedzę 

 

 W aktywności zawodowej lekarzy i pielęgniarek oraz psychologów  

 W aktywności osób zajmujących się pacjentami przewlekle chorymi bądź niesprawnymi  

 

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do wszystkich osób, które z racji pełnionych funkcji mają kontakt z 

pacjentem i chcą zdobyć lub podwyższyć swoje kompetencje w zakresie uwzględniania w 

kontakcie z nim i osobami mu bliskimi roli czynników psychicznych i ich wpływu na przebieg 

leczenia. 

Słowo pacjent rozumiemy szeroko, jako osobę wymagającą interwencji lub pomocy, zatem 

dotyczy to osób kontaktujących się z lekarzem, ale także osób z przewlekłą chorobą, osób z 

ograniczeniem starczym, niepełnosprawnych psychicznie bądź fizycznie.  

 

 

Wykładowcy 

 

Profesorowie zatrudnieni w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN oraz innych placówkach 

naukowo-dydaktycznych  (m.in. Zygfryd Juczyński, Lucyna Golińska, Wojciech Gruszczyński, 

Nina Ogińska –Bulik) oraz doktorzy (m.in. Martyna.Kaflik-Pieróg, Elżbieta Wróblewska, 

Jolanta Chanduszko, Artur Juczyński, Leonard Szafraniec) 

  

Program 

Ramowy program 

studiów 

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z osobą 

prowadzącą. Realizowany jest w czterech blokach tematycznych  

Blok 1. Model biopsychomedyczny jako nowe wyzwanie dla medycyny 

Blok 2 . Kontakt pacjent/chory - lekarz/opiekun  

Blok 3. Choroba jako źródło stresu  

Blok 4. Psychologia i psychopatologia sądowa  

 

Forma 

prowadzenia 

zajęć 

 

 

Wykłady, zajęcia konwersacyjne oraz zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć określone 

umiejętności.  

Tematyka każdego spotkania dotyczy problematyki z dwóch bloków i jest realizowana z 

równoczesnym wykorzystaniem wszystkich wyżej wymienionych form. 

 

 

Organizacja zajęć 

 

Studia 2-semestralne. 

W każdym semestrze 5 zjazdów.  

Zjazdy w weekendy (sobota-niedziela), raz w miesiącu.  

 

Ogółem 200 godz. w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.  

 

Terminy zajęć 

 

  

marzec 2018 – luty 2019  

Warunki 

ukończenia 

studiów 

 

Udział w zajęciach,  

Zaliczenie testu z wiedzy zdobytej podczas zajęć, 

Wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących 

 

 

Forma zaliczenia 

studiów  

 

 

Pisemna 

 

 

Opis modułów  

 

 

Blok 1. Model biopsychospołeczny jako nowe wyzwanie dla medycyny 

 Model biopsychospołeczny jako nowy paradygmat medyczny – prof. Z. Juczyński (3 

godz.) 

 Aplikacja modelu b-p-s w medycynie – prof. Z. Juczyński (2 godz.) 

 Psychiczne komponenty  wybranych chorób somatycznych-  



                prof. SAN L. Golińska (2 godz.)  

 Psychospołeczne czynniki sprzyjające wystąpieniu nałogów behawioralnych i ich 

indywidualne i społeczne skutki – 

prof. SAN L. Golińska (3 godz.) 

 Dialog motywacyjny jako forma aktywizacji pacjenta z uwzględnieniem różnych 

poziomów deprywacji zdrowia  

(dr E. Wróblewska, 8 godz.) 

 

Blok 2. Kontakt pacjent/chory – lekarz/opiekun  

 Analiza psychologiczna sytuacji lekarz – pacjent – prof. Z. Juczyński (2 godz.) 

 Informowanie o nieuleczalnej chorobie, jako problem kulturowy – prof. Z. Juczyński (3 

godz.) 

 Budowanie relacji z pacjentem – aktywowanie oraz podtrzymywanie pozytywnej 

motywacji (dr M. Kaflik, 7 godz.) 

 Rozmowa z tzw. „trudnym” pacjentem (agresywnym, niewspółpracującym) (dr A. 

Juczyński, 7 godz.) 

 Strategie radzenia sobie z silnymi stanami emocjonalnymi pacjentów i członków ich 

rodzin prof. SAN L. Golińska (3 godz.)  

 Praca nad redukcja nasilenia negatywnych stanów emocjonalnych pacjentów i członków 

ich rodzin (A. Juczyński , 5 godz.) 

 Zniekształcenia poznawcze i ich funkcja obronna w doświadczeniach osób chorych prof. 

SAN L. Golińska (2 godz.) 

 Aspekt psychologiczny interwencji w sytuacjach kryzysowych dr E. Wróblewska (6 

godz.) 

 Trening relacji LEKARZ – PACJENT; Grupa Balinta, dr I. Kaflik, 10  godz.)  

 

Blok 3. Choroba a stres   

 Style i strategie radzenia sobie ze stresem (prof. N. Ogińska-Bulik, 3 godz.) 

 Umiejętności praktyczne radzenia sobie ze stresem: techniki relaksacyjne (oddechowe, 

wizualizacyjne), autorelaksacja. (J. Chanduszko-Salska, 5 godz 

 Choroba, jako źródło stresu (prof. N. Ogińska-Bulik, 2 godz.) 

 Negatywne i pozytywne konsekwencje doświadczonej traumy (prof. N. Ogińska-Bulik, 

3 godz.)  

 Radzenie sobie ze stresem zawodowym  

 Profilaktykę wypalenia zawodowego i opiekuńczego (J. Chanduszko-Salska, 4 godz), 

strategie pomocowe (dr A. Juczyński, 5 godz.) 

 

Blok 4. Psychologia i psychopatologia sądowa 

  Psychopatologia ogólnej i szczegółowa z elementami psychiatrii (prof. SAN W. 

Gruszczyński, 15 godz.) 

 Podstawowe zagadnienia psychologiczno-psychiatryczne z punktu widzenia prawa 

karnego (10 godz.) i i cywilnego (10 godz.) prof. SAN psychiatra W. Gruszczyński   

 Psycholog, psychiatra i seksuolog jako biegli w świetle przepisów prawa cywilnego 

(prof. SAN, W. Gruszczyński, 10 godz.)  

 Przedmiot i zakres sądowej diagnozy psychologicznej (dr M. Szafraniec, 5 godz.) 

 Rola biegłego psychologa w opiniowaniu poczytalności- problemy diagnostyczne i 

kompetencyjne (dr M. Szafraniec, 4 godz.)  

 

Punkty edukacyjne obowiązują lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, nauczycieli, 

zwłaszcza uczących indywidualnie dzieci niepełnosprawne (autyzm, zespól Aspergera) 

Zasady naboru 



Terminarz 

rekrutacji  

Planowane rozpoczęcie: marzec 2018 

Zamknięcie zgłoszeń: 31 grudzień 2017  

Liczba miejsc: 15-20  

 

Wymagane 

dokumenty 

 odpis dyplomu ukończenia studiów 

 kserokopia dowodu osobistego 

 potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 

 1 zdjęcie 

 wypełniony formularz rekrutacyjny 

 podpisana umowa o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w 

biurze rekrutacji studiów podyplomowych) http://www.podyplomowe.spoleczna.pl 

 

 

Opłaty za studia 

 

 

 

Wpisowe 

 

300zl  

 

Koszt studiów 

 

4000, 00 zł 

 

 

Zniżki 

 

Dla absolwentów SAN – 10%  

 

Rekrutacja  

 

 

Zapisy i 

informacje 

 

Zapisy w Biurze Studiów Podyplomowych SAN, ul. Sienkiewicza 9 e-mail: 

podyplomowe@spoleczna.pl 

  

Kierownik stadium prof. L. Golińska,  

e-mail: lgolinska@poczta.onet.pl 

 

Sekretarz stadium dr M. Kaflik-Pieróg,  

e-mail: martynapierog@wp.pl 

 

Konkurencja  

 

Jakie są podobne 

oferty na rynku 

 

 Wśród aktualnie prowadzonych i oferowanych studiów podyplomowych brak podobnej 

oferty. Większość jest nastawiona na pogłębienie wąskiej specjalizacji ( np. kursy dla lekarzy 

lub pielęgniarek).  

 Nowością w wyżej opisanej propozycji jest uwzględnienie dwóch istotnych i różnych 

aspektów, tzn. roli procesów psychicznych w stanach chorobowych i zdrowieniu, jak 

również przyswojenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w przygotowywaniu opinii 

psychologiczno-psychiatrycznych na użytek sądu.  

 

 

http://www.podyplomowe.spoleczna.pl/
mailto:podyplomowe@spoleczna.pl
mailto:lgolinska@poczta.onet.pl
mailto:martynapierog@wp.pl

