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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu Patologie społeczne 

Kod przedmiotu WL_ 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Fakultatywny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  Rok III, semestr  5 

Forma zajęć i godziny kontaktowe 

dla każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

- - 15 godz. 

Łącznie 15 godz. 

 

Wymagania wstępne  Wiedza ogólna o zachowaniu człowieka.  

Założenia i cele przedmiotu  Założenia:  Ukazanie człowieka (wykonującego różne 

zawody, w tym lekarza) wobec różnych form 

przemocy związanych z patologią społeczną. 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy 

na temat psychologicznych aspektów uzależnień i 

dewiacji oraz uprzedzeń wykluczenia społecznego  i 

patologii korupcji. 

Efekty uczenia się: 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1 -   Zna formy przemocy, 

modele wyjaśniające przemoc w 

rodzinie i w instytucjach, społeczne 

uwarunkowania różnych form 

przemocy oraz rolę lekarza w jej 

rozpoznawaniu. 

 

EK2 – Zna rolę stresu w 

etiopatogenezie  oraz rozpoznaje 

mechanizmy radzenia sobie ze 

stresem. 

 

EK3 -   Zna mechanizmy oraz cele i 

sposoby uzależnień od substancji 

psychoaktywnych. 

 

EK4 -  Zna zagadnienia: dziecka 

maltretowanego i wykorzystywania 

seksualnego, upośledzenia 

umysłowego, zaburzeń zachowania: 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573): 

 

D.W3. 

 

 

 

 

 

 

D.W12. 

 

 

 

 

D.W13. 

 

 

 

E.W4. 
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psychoz, uzależnień.    

 

EK5 -  Zna podstawowe koncepcje 

patogenezy zaburzeń psychicznych 

związanych z schizofrenią oraz 

zaburzeniami związanych z 

przyjmowaniem substancji 

psychoaktywnych. 

 

EK6 – Zna specyfikę zaburzeń 

psychicznych i ich leczenia u dzieci, 

młodzieży oraz w okresie 

starości; 

 

Umiejętności: 

 

EK7 -   Dostrzega oznaki zachowań 

antyzdrowotnych i 

autodestrukcyjnych oraz właściwie 

na nie reagować; 

EK8 -  Buduje atmosferę  zaufania 

podczas całego procesu 

diagnostycznego i leczenia;  

EK9 – Udziela porad w kwestii 

przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych i prozdrowotnego 

trybu życia; 

 

EK10 –  Identyfikuje czynniki 

ryzyka wystąpienia przemocy, i 

odpowiednio reaguje. 

 

EK11 – stosuje w podstawowym 

stopniu psychologiczne interwencje 

motywujące i wspierające. 

 

 

EK12 – Rozpoznaje stan po 

spożyciu alkoholu, narkotyków i 

innych używek. 

 

EK13 – planuje konsultacje 

specjalistyczne. 

 

EK14 – rozpoznaje zachowania i 

objawy wskazujące na możliwość 

wystąpienia psychologicznej 

przemocy wobec dziecka. 

 

Kompetencje społeczne 

 

 

E.W15. i E.W17  

1 i 5. 

 

 

 

 

 

 

E.W19. 

 

 

 

 

 

D.U2. 

 

 

 

D.U4. 

 

 

D.U9. 

 

 

 

 

D.U10. 

 

 

 

D.U11. 

 

 

 

 

E.U15. 

 

 

 

E.U32. 

 

 

 

G.U7. 
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EK15 -   Jest gotów do wdrażania 

zasad koleżeństwa zawodowego i 

współpracy w zespole specjalistów, 

w tym z przedstawicielami innych 

zawodów medycznych, także w 

środowisku wielokulturowym i 

wielonarodowościowym;  

EK16 – jest gotów do dostrzegania i 

rozpoznawania własnych 

ograniczeń oraz dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych; 

EK17 - przestrzega tajemnicy 

lekarskiej i praw pacjenta; 

 

 

 

Opis treści przedmiotu 

Rok III,  Semestr 5 

 

Tematyka seminariów 

1. Wybrane teorie dewiacji. 

2. Stereotypy i uprzedzenia. Cechy i funkcje stereotypów. Relacje między stereotypami a 

uprzedzeniami. 

3. Przestępstwa z nienawiści – terroryzm. 

4. Dewiacja samotnicza – samobójstwo. Problem kozła ofiarnego. 

5. Psychospołeczne aspekty uzależnień: alkoholizm, narkomania. Dewiacje seksualne. 

6. Wykluczenie społeczne. Handel ludźmi. Patologia korupcji. 

Kolokwium końcowe. 
 

Metody dydaktyczne Seminarium: Prezentacja multimedialna Power Point 

oraz omawianie wybranych problemów w dyskusji ze 

studentami.  

 

Pomoce dydaktyczne Laptop, ekran, tablica 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  1 pkt. ECTS 

Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w seminariach – 15 godz. 

Praca własna - 10 godz. - przygotowywanie się do 

seminariów oraz zaliczenia końcowego.  

Sumaryczne obciążenie studenta pracą - 25 godz. 

Literatura podstawowa 1. Irena Pospiszyl „ Patologie społeczne”, Wyd. 

Naukowe PWN Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca  

Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1 – EK14: Dyskusja problemowa na każdym 

seminarium.  Kolokwium końcowe (semestralne) 

  

Warunki zaliczania  1.   Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność 

na wszystkich seminariach, czynny udział w 

dyskusjach na seminariach,  oraz przystąpienie do 

końcowego kolokwium.  

2.    Zaliczenie przedmiotu  student uzyskuje na 
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podstawie liczby punktów z końcowego kolokwium, 

będących sumą: 

10 pkt za test z wyboru (10 pytań testowych) 

  6 pkt za pytania opisowe (3 pytania opisowe) na 

końcowym kolokwium             

16  pkt to suma możliwych do uzyskania punktów 

Minimalna liczba punktów zapewniająca pozytywną 

ocenę to  60 % (tj. 9,6 pkt) wszystkich uzyskanych 

punktów w semestrze. 

Ocena końcowa zaliczenia: 

<60% pkt – 2; 60-67% pkt – 3,0; 68-75% pkt – 3,5; 76-

83% pkt – 4,0; 84-91% pkt 4,5; 92-99% pkt – 5. 

100% pkt – 5,5 oraz wykazanie się na zajęciach 

wyjątkową znajomością przedmiotu (uznaniowo 

wykładowca). 

3. Student ma prawo do przystąpienia do  zaliczenia 

semestralnego w jednym terminie podstawowym i 

jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy 

ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie 

pozytywnej oceny w terminie poprawkowym 

powoduje niezaliczenie przedmiotu.  

Koordynator przedmiotu Dr Grzegorz Majewski 

Prowadzący zajęcia Dr Grzegorz Majewski 

Miejsce realizacji przedmiotu Uczelnia Łazarskiego,  

02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 

 


