
 

 

 

ZALICZENIA STUDIÓW 
 

Średnia z 2 ocen cząstkowych oraz spełnienie warunku 80% obecności na zajęciach. 

 

Oceny cząstkowe: 

 praca zaliczeniowa semestr zimowy 

 praca zaliczeniowa semestr letni 
 

Prace zaliczeniowe obejmują opracowanie przypadku w zakresie: 

 systemowej diagnozy rodziny ( w semestrze zimowym) 

 następnie pracy z rodziną ukierunkowaną na systemową analizę problemu (semestr letni). 

 

PRACA ZALICZENIOWA SEMESTR ZIMOWY 

 

Charakterystyka opisu przypadku: 

 Nawiązanie kontaktu z rodziną, w której jedna z osób jest identyfikowana jako pacjent tzn. jest osobą, która 

ma problemy/sprawia je pozostałym członkom rodziny. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie spotkań. 

 Poznawanie rodziny – charakterystyka osób: wiek , zawód, szkoła, praca, stan zdrowia itp. 

 Przeprowadzenie wywiadu rodzinnego. 

 Sporządzenie genogramu i sesja poświęcona rozmowie o osobach, ich rolach w rodzinie i relacjach. 

 Opracowanie systemowych hipotez dotyczących problemu. 

 

Praca: 

 Powinna zawierać charakterystykę osób, zwięzły opis spotkań z wnioskami dotyczącymi struktury rodziny, 

sposobu pełnienia ról, reguł życia rodziny i komunikacji. 

 Czcionka 12 z pojedynczą interlinią, objętość 5-7 stron. 

 Należy zamieścić jako załącznik genogram (może być w wersji roboczej). 

 

 

PRACA ZALICZENIOWA SEMESTR LETNI 

 

Podstawą do analizy problemu powinno stanowić  4-5 spotkań, ich systemowy opis i wnioski dotyczące problemu 

rodziny, formułowane w postaci hipotez. 

 

W semestrze letnim praca powinna być opracowana w postaci prezentacji i przedstawiona na końcowych zajęciach 

superwizyjnych. 

 

Charakterystyka opisu przypadku: 

 Zawarcie kontraktu z rodziną na kolejne spotkania. Ustalenie z rodziną  ilości spotkań, ich terminów i sposobu 

pracy. 

 Po każdej sesji sporządzanie podsumowania, w postaci konspektu zawierającego dane dotyczące: uczestników 

spotkania (kto był obecny), jakie sprawy były poruszane, jak przebiegała komunikacja między osobami. Na 

zakończenie podsumowania należy zastanowić się nad ustaleniem hipotez dotyczących problemu, a następnie 

sformułować pytania weryfikujące przydatność hipotez w określaniu problemu. Pytania te należy wykorzystać 

w pracy z rodziną na kolejnej sesji. 

 Podsumowanie końcowe powinno zawierać zwięzłe systemowe ujęcie problemu. Refleksje osoby prowadzącej 

spotkania na temat korzyści i trudności w realizacji zadania. 

 



 

Praca: 

 Powinna zawierać krótką charakterystykę rodziny (najważniejsze informacje z opracowania w semestrze 

zimowym). 

 Konspekty przeprowadzonych sesji wraz z podsumowaniami każdej z nich. 

 Podsumowanie końcowe. 

 Czcionka 12 z pojedynczą interlinią, objętość 10-12 stron 

 Najlepiej przygotować pracę w postaci gotowej do prezentacji elektronicznej. 

 Proszę zadbać o komunikatywność i poprawny język. 

 Proszę dołączyć genogram i jeśli są, to i inne załączniki dokumentujące pracę z rodziną. 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

 zalecane jest aby przynajmniej dwa spotkania odbyły się przy udziale całej rodziny. Szczególnie ważne jest to 

na spotkaniu służącym poznawaniu rodziny i przeprowadzaniu wywiadu rodzinnego. W przypadku trudności w 

zorganizowaniu spotkań z całą rodziną można część spotkań przeprowadzić tylko z udziałem osoby 

identyfikowanej jako pacjent, zaznaczając, że jest to opis rzeczywistości rodzinnej spostrzeganej z jej 

perspektywy. 

 w opracowaniu należy dbać o zachowanie anonimowości prezentowanych osób (proszę nie podawać nazwisk). 

 

Części pracy mogą być osobiście konsultowane w terminach konsultacji podanych w pierwszym miesiącu trwania 

studiów. 

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW 
 

NAZWA MODUŁU: PRZEDMIOT: 
Ogólna 
liczba 
godzin 

Relacje w 
systemach 

społecznych. 

Trening interpersonalny 30 

Pojęcie systemu- struktura, funkcje. 10 

Szkoły psychoterapii w obrębie odejścia systemowego. 10 

Systemowa diagnoza rodziny- genogram, techniki rysunkowe. 20 

Więź w rodzinie- koncepcja przywiązania. 10 

Problemy w 
funkcjonowaniu 

rodziny. 

Konflikty w bliskich związkach w aspekcie komunikowania się i innych umiejętności 
społecznych. 20 

Formy przemocy w rodzinie- diagnoza, podstawy interwencji. 20 

Psychopatologia dzieci i młodzieży w aspekcie funkcjonowania rodziny. 10 

Rodzina z problemem alkoholowym. 20 

Interwencje w 
terapii systemowej. 

Wywiad z rodziną, kontrakt. 10 

Praca terapeutyczna z rodziną w podejściu komunikacyjnym i strategicznym. 10 

Mediacje w sytuacji konfliktu rodzinnego. 10 

Techniki terapii behawioralnej w zaburzeniach dzieci i młodzieży. 20 

Praca z zaburzeniami jedzenia. 10 

Zaliczenia Warsztat dyplomowy 20 

SUMA GODZIN 230 

 


