
 

Nazwa kierunku 

studiów 

podyplomowych 

Uzależnienia substancjonalne i behawioralne 

Miejsce realizacji 

studiów 

 

Instytut Psychologii Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 

Kategoria/obszar 

 

 Kategoria 1 psychologia stosowana 

 Kategoria 2 medycyna 

 

 

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 Zdrowia przy Polskim Towarzystwie 

Psychologicznym: prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, szkolenia w terapii uzależnień, 

Współautor pozycji „Trening interpersonalny”, superwizor PTP oraz superwizor terapii 

uzależnień.  

 

Sekretarz studiów: dr Martyna Kaflik-Pieróg 

 

 

Cele studiów 

 

 

Studia dostarczają wiedzy na temat uzależnień substancjonalnych takich, jak alkoholizm, 

narkomania, lekomania i behawioralnych (uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, pracy, 

zakupów), a także podstawowych umiejętności niezbędnych dla rozpoznania uzależnienia, 

motywowania do podjęcia leczenia, funkcjonowania w relacji osoba uzależnioną. 

 

Główne cele studiów to:  

 Poznanie czynników sprzyjających powstawaniu uzależnień oraz ich specyfiki  

 Umiejętność rozpoznawania uzależnień  

 Poznanie metod terapii i profilaktyki  

 Konsekwencji uzależnienia dla osoby uzależnionej oraz członków jego rodziny 

Korzyści, jakie 

otrzymuje 

słuchacz po 

zakończeniu 

studiów  

 

Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom  

 Orientacja w powstawaniu, przebiegu i konsekwencjach uzależnień substancjonalnych 

(alkoholizm, narkomania, lekomania) i behawioralnych (hazard, seksoholizm, siecioholizm, 

pracoholizm )  

 Zdobycie orientacji w zakresie biologicznych i psychicznych uwarunkowań uzależnienia  

 Roli czynników społecznych w powstawaniu uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki powstawania uzależnień wśród młodzieży  

 Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania z osobą uzależnioną 

 

W jakich 

instytucjach, 

obszarach można 

wykorzystać 

 

W aktywności zawodowej pedagogów, lekarzy, psychologów a także członków rodzin osób 

uzależnionych  Dla osób z zapotrzebowaniem na większą samoświadomość czynników 

niwelujących osobistą kontrolę. 



zdobytą wiedzę 

 

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do wszystkich osób, które z racji pełnionych funkcji (nauczyciele, lekarze, 

psycholodzy) mają potrzebę zdobycia kompetencji w rozpoznawaniu zagrożeń lub wystąpienia 

uzależnienia i potrzebę skutecznej ingerencji.  Dla rodziców zainteresowanych świadomym i 

kompetentnym zapobieganiu uzależnień ich dzieci oraz osób będących członkami rodzin osób 

uzależnionych z racji, iż studia te pozwolą im na lepsze zrozumienia funkcjonowania ich 

bliskich, a także - co jest szczególnie istotne - umiejętności skutecznego funkcjonowania w 

relacji z osobami uzależnionymi oraz chronienia siebie przed konsekwencjami uzależnienia ich 

bliskich – o ile posiadają wykształcenie wyższe. 

 

Wykładowcy 

 

Znani specjaliści zajmujący się badaniem uzależnień i skutecznymi programami terapii i 

profilaktyki, osoby z doświadczeniem praktycznym pracujący w ośrodkach terapii uzależnień.  

Profesorowie zatrudnieni w Społecznej Akademii Nauk i prowadzący zajęcia w Instytucie 

Psychologii Stosowanej a mianowicie: Nina Ogińska –Bulik ( autorka „ Psychologii 

nadmiernego jedzenia”, „Uzależnienie od czynności „..), Zygfryd Juczyński (autor m.in. 

„Narkomanii”, „Osobowość stres a zdrowie”, Lucyna Golińska (autorka m.in. „Pracoholizm”, 

„Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny”), Wojciech Gruszczyński („Czynnik duchowości w 

leczeniu alkoholików”), a także: dr M. KaflikPieróg, dr Artur Juczyński, dr Elżbieta 

Wróblewska, dr J. Szafraniec, dr Jolanta Chanduszko-Salska, mgr Anna Trawczyńska. 

Program 

Ramowy program 

studiów 

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z osoba 

prowadzącą.  

Realizowany jest w czterech blokach tematycznych:  

Blok 1. Uzależnienia substancjonalne- model biopsychomedyczny  

Blok 2. Uzależnienia behawioralne – czynniki sprzyjające powstaniu uzależnienia, 

zachowania diagnostyczne, mechanizm utrwalający nałóg, fazy rozwoju, konsekwencje  

Blok 3. Terapia uzależnień i profilaktyka ich wystąpienia  

Blok 4. Indywidualne, rodzinne i społeczne konsekwencje uzależnienia  

 

 

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 

 

 

Terminy zajęć 

 

 

marzec 2018 – luty 2019 

Warunki 

ukończenia 

studiów 

 

 

 Udział w zajęciach,  

 wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących   

 

Forma zaliczenia 

studiów  

 

 

Studium przypadku 



 

 

Opis modułów  

 

 

Blok 1. Uzależnienia substancjonalne- model biopsychomedyczny  

 Alkoholizm  

 Narkomania  

 Lekomania  

 Współuzależnienie  

Blok 2. Uzależnienia behawioralne – czynniki sprzyjające powstaniu uzależnienia, 

zachowania diagnostyczne, mechanizm utrwalający nałóg, fazy rozwoju, konsekwencje  

 Uzależnienie od hazardu  

 Seksoholizm  

 Siecioholizm  

 Pracoholizm  

 Psychospołeczne czynniki sprzyjające wystąpieniu nałogów behawioralnych i ich 

indywidualne i społeczne skutki 

 Aspekt psychologiczny interwencji w sytuacjach kryzysowych 

Blok 3. Terapia uzależnień i profilaktyka ich wystąpienia  

 Przyczyny odmawiania podjęcia leczenia, cele specyficzne i ogólne terapii, przyczyny 

nawrotów  

 Profilaktyka jako źródło wiedzy i umiejętności pomocnych w uniknięcia uzależnienia  

Blok 4. Indywidualne, rodzinne i społeczne konsekwencje uzależnienia  

 Umiejętności skutecznego funkcjonowania w relacji z osobami uzależnionymi oraz chronienia 

siebie przed konsekwencjami uzależnienia ich bliskich  

 Dialog motywacyjny jako forma komunikowania się z osobą uzależnioną  

 Praca nad trudnymi emocjami członków rodzin osób uzależnionych 

  

 

 

Certyfikaty  

 

Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych „Uzależnienia substancjalne i behawioralne” 

Dla pedagogów uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą 

Osoby zainteresowanie uzyskaniem certyfikatu specjalisty uzależnień mają możliwość 

kontynuacji studiów przez następny rok. Ich treścią będzie uzupełnienie wiedzy psychologicznej 

i nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do spełnienia wymagań stawianych 

kandydatom upoważnionym do egzaminu państwowego, będącego warunkiem uzyskania w/w 

certyfikatu. 

 

Terminarz 

rekrutacji 

 

Zamknięcie zgłoszeń: 31 grudzień 2017  

Wymagana liczba zgłoszeń: 15-30 osób 

 

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 

300,00 zł 

 

Koszt studiów 

3600 zł, w przypadku całej kwoty wpłaconej przed rozpoczęciem zajęć.  

Bądź opłata semestralna w wysokości 1900 zł. za semestr 

 

Zniżki 

 

Dla absolwentów SAN zniżka w wysokości 10% 

Rekrutacja  

Terminarz Planowane rozpoczęcie: marzec 2018 

http://www.podyplomowe.spoleczna.pl/


rekrutacji Zamknięcie zgłoszeń: 31 grudzień 2017  

Liczba miejsc: 15-20 

 

 

 

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 

 

  W przeglądzie proponowanych aktualnie studiów podyplomowych znaleziono kilka ofert 

studiów podyplomowych dotyczących podobnej problematyki.  

Jednakże atutem naszej propozycji jest:  

 przekazanie esencjonalnej wiedzy o uzależnieniach w oparciu o doświadczenia badaczy i 

praktyków  

 Nabycie istotnych umiejętności niezbędnych w kontakcie z osoba uzależnioną  

 2. Doświadczenia dotyczące treści niezbędnych w programach profilaktycznych i 

możliwości realizacji tychże programów.  

 3.Proponowane studia zaspakajają zapotrzebowanie rodziców w związku z istniejącym 

zagrożeniem dla ich dzieci 
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