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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

z siedzibą w Poznaniu 
 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Pomoc psychologiczna w sytuacji straty i żałoby 

Kod przedmiotu: C.6 

Osoba odpowiedzialna 
za przedmiot: 

 

Osoby prowadzące 
zajęcia: 

 

Wydział: Nauk Społecznych w Giżycku 

Kierunek: Psychologia  

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Psychologia służb mundurowych  (PSM) 

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

6 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu 

 

Wymagania wstępne: 

Student powinien posiadać wiedzę z przedmiotów wprowadzających, 
podstawowe kompetencje społeczne oraz umiejętności: rozumienia, 
wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów; wykorzystywania 
wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacji; 
komunikowania się w języku ojczystym zarówno w mowie i w piśmie; 
umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej 
analizy informacji oraz umiejętności pracy zespołowej. 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr 6 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

- - - - - - 8 6 6 15 40 75 
Oznaczenie rodzaju zajęć:  
BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem, N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
ze studentem 

Oznaczenie form zajęć:  
W - wykład, C - ćwiczenia praktyczne (S - realizowane w sali, T – z możliwością realizacji poza salą, w miejscach służących nabywaniu 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych), K- egzaminy, instruktaże, konsultacje, narady, seminaria, zaliczenia, itp. 

 

Efekty uczenia się: 
Symbol 

(odniesienie 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

(forma zaliczeń) 

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN 

 
 

……………..……………………… 
 (pieczęć data i podpis) 
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do) 

EPK/EKK/ESK1 

Wiedza2:   

1 Ma wiedzę o rodzajach zagrożeń w sytuacji straty i 
żałoby 

S_W01 

Egzamin pisemny   
Zaliczenie ustne 
obejmujące zagadnienia 
teoretyczne 

2 Ma wiedzę na temat pomocy i interwencji 
psychologicznej w sytuacji straty i żałoby 

S_W12 

Egzamin pisemny   
Zaliczenie ustne 
obejmujące zagadnienia 
teoretyczne 

3 Ma wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, 
szczególnie w zakresie sytuacji straty i żałoby 

S_W09 

Egzamin pisemny   
Zaliczenie ustne 
obejmujące zagadnienia 
teoretyczne 

Umiejętności:   

1 Potrafi ocenić skutków kryzysu i udzielić pomocy 
psychologicznej S_U02 

odpowiedzi ustne na 
zajęciach, ćwiczenia, 
sprawdziany 

2 Ma umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, używając języka specjalistycznego 
potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i 
spójny w zakresie pomocy psychologicznej w sytuacji 
kryzysu 

S_U10 

odpowiedzi ustne na 
zajęciach, ćwiczenia, 
sprawdziany 

3 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur 
i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 
sytuacją straty i żałoby 

S_U03 
odpowiedzi ustne na 
zajęciach, ćwiczenia, 
sprawdziany 

4 Określa działania profilaktyczne w odniesieniu do 
zagrożenia sytuacją straty i żałoby S_U11 

odpowiedzi ustne na 
zajęciach, ćwiczenia, 
sprawdziany 

Kompetencje społeczne:   

1 Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje do 
ochrony przed zagrożeniami psychospołecznymi 
podczas wykonywania obowiązków zawodowych 

S_K02 
Udział w dyskusjach na 
zajęciach i konsultacjach   

2 Stosuje zasady etyczne podczas wykonywania 
obowiązków zawodowych 

S_K05 
Udział w dyskusjach na 
zajęciach i konsultacjach   

Metody 
dydaktyczne: 

Wykład: wykład problemowo- programowy (on-line/stacjonarny); case study 

Ćwiczenia: praca w grupach, metody sytuacyjne (np. gry dydaktyczne, symulacja, 
drama), warsztat, zajęcia terenowe 

Zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczyciela: praca zespołowa (np. 
prezentacje multimedialne, nagrania audio i wideo, książki, gry dydaktyczne, 
wizualizacje w postaci tablic, plansze, schematy, foliogramy itd.) 

Konsultacje 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 

Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 
Wykład 1: Umiejętności komunikacyjne w terapii  
Zagadnienia: komunikacja na różnych etapach procesu terapii (kontakt początkowy; 
kontynuacja terapii, kończenie procesu terapii)  

- 1 

2 Wykład 2: Pomoc psychologiczna grupowa i psychoterapia grupowa.  - 1 

 
1 EPK/EKK/ESK – efekty podstawowe uczenia się/efekty kierunkowe uczenia się /efekty specjalnościowe uczenia się 

(w zależności od semestru, na którym prowadzony jest przedmiot) 
2 W odniesieniu do praktyk zawodowych w sylabusie nie ujmuje się efektów uczenia się z zakresu wiedzy. 
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Zagadnienia: Poznanie zasad pracy grupowej oraz wybranych czynników oddziaływania 
terapeutycznego w procesie grupowym („czynników leczniczych”).  

3 Wykład 3: Pomoc rodzinie w kryzysie. Poznanie zasad pracy terapeuty. - 2 

4 Wykład 4: Efektywność psychoterapii - czynniki leczące. - 2 

5 Wykład 5: Żałoba a melancholia – psychologiczne aspekty straty. - 2 

RAZEM - 8 

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 

1 
Ćwiczenie 1: Model relacji pomagania  
Zagadnienia: dwie fazy pomagania; rodzaje relacji pomagania, cechy osób skutecznie 
pomagających 

- 2 

2 
Ćwiczenie 2: Pomoc psychologiczna grupowa i psychoterapia grupowa  
Zagadnienia: Reguły komunikowania się obowiązujące członków grupy . 

- 2 

3 Ćwiczenie 3: Kryzys tożsamości i zaburzenia psychiczne w sytuacji straty i żałoby  - 2 

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie: Efektywna komunikacja 
Miejsce odbywania się zajęć w terenie: miejsca umożliwiające realizację tematu  
Warunki zaliczenia: dostarczenie dokumentacji związanej z realizacją zleconych zadań w 
wyznaczonym przez wykładowcę terminie 

- 6 

RAZEM - 12 

Opis godzin zajęć w formie praktycznej bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem  

Forma kształcenia (np. projekt, e-learning, badania terenowe): zespołowa praca pisemna 
Liczba godzin: przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

Założenia: Temat projektu: „Powrót do normalnego życia w sytuacji straty lub żałoby. Kryzys 
psychologiczny i aspekty radzenia sobie z nim” 
Warunki zaliczenia: dostarczenie dokumentacji związanej z realizacja zleconych zadań/pracy 
przez studenta w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. 

- 24 

Forma zaliczenia przedmiotu: 
(egzamin (ustny/pisemny)/zaliczenie z 
oceną) 4 

Egzamin pisemny  

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Egzamin (wykład) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się5 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1 Egzamin pisemny   Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny   

2 Egzamin pisemny   Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny   

3 Egzamin pisemny   Indywidualnie określone przez prowadzącego Egzamin pisemny   

 
3 Należy je uwzględnić w przypadku, gdy plan studiów uwzględnia zajęcia realizowane w terenie. 
4 W odniesieniu do formy egzaminu należy precyzyjnie określić jego formę, tj. ustny czy pisemny. 
5 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
6 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

egzaminu. 
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Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się7 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)8 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zagadnienia 
teoretyczne 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista zagadnień  
Lista ocen  

2 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zagadnienia 
teoretyczne 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista zagadnień  
Lista ocen 

3 Zaliczenie ustne 
obejmujące 
zagadnienia 
teoretyczne 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista zagadnień  
Lista ocen 

Umiejętności: 

1 odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
ćwiczenia, 
sprawdziany 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista aktywności  
kolokwia 

2 odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
ćwiczenia, 
sprawdziany 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista aktywności  
kolokwia 

3 odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
ćwiczenia, 
sprawdziany 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista aktywności  
kolokwia 

4 odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
ćwiczenia, 
sprawdziany 

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista aktywności  
kolokwia 

Kompetencje społeczne: 

1 Udział w 
dyskusjach na 
zajęciach i 
konsultacjach   

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista obecności  
Lista aktywności  

2 Udział w 
dyskusjach na 
zajęciach i 
konsultacjach   

Indywidualnie określone przez prowadzącego Lista obecności  
Lista aktywności 

 
7 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
8 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

zaliczenia ćwiczeń. 
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Ogólne 
wskazówki do 
warunków 
zaliczenia 
przedmiotu: 

• Warunki zaliczenia przedmiotu powinny być zgodne ze wskazanym w tabeli z 
efektami uczenia się (powyżej na s. 1-2) sposobem weryfikacji efektów 
uczenia się oraz formą zaliczenia przedmiotu.  

• Każdy sposób weryfikacji efektów uczenia się (formy zaliczeń) wskazany w 
sylabusie powinien być odpowiednio udokumentowany, a prace zaliczeniowe 
studentów (lub listy zagadnień/pytań w przypadku zaliczenia ustnego; listy 
aktywności itd.) wraz z listami obecności i uzasadnieniami wystawienia ocen 
(na pracach zaliczeniowych) potwierdzające właściwą weryfikację efektów 
uczenia się powinny być złożone w odpowiednim Wydziale.   

• W przypadku weryfikacji efektów uczenia się w postaci 
referatów/esejów/dłuższych prac pisemnych itp. należy w sylabusie podać ich 
temat/y. 

• Ocenę końcową z zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem wylicza 
się na podstawie procentowego udziału oceny z ćwiczeń i egzaminu w ocenie 
końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowi 40%, a ocena z egzaminu 60% oceny 
końcowej 

 

Literatura: 

Podstawowa (dostępna w bibliotece WSB/bibliotece wydziału): 

1. Czabała Cz., Kluczyńska S., Poradnictwo psychologiczne, Warszawa 2015 

2. Feltham C., Horton I., Psychoterapia i poradnictwo, tom 1, Gdańsk 2013 

3. Grzesiuk, L. (red.), Psychoterapia, t. I – III, Warszawa 2005. 
4. Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, Kraków 2007 
5. Mudyń K., Kubacka- Jasiecka D., Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i 

możliwości, Toruń 2003 
6. Piorunek M., Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Toruń 2011 

7. Nęcki Z., Błaszczyk K. Uździcki R., Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, 
Toruń 2009 

Uzupełniająca: 

1. Borecka- Biernat D., Zachowanie agresywne dzieci i młodzieży, Warszawa 2013 
2. Liberska H., Malina A., Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Warszawa 2011 

Zalecana literatura dostępna jest również w polskich bazach e-czasopism i e-książek takich jak 
libra.ibuk.pl, epnp.pl, depot.ceon.pl, isip.sejm.gov.pl, journals.bg.agh.edu.pl, otworzksiazke.pl, polona.pl, 
google scholar, zasoby WBN oraz w bazach archiwalnych czasopism specjalistycznych udostępnianych w 
Internecie. Elektroniczną wersję materiałów dydaktycznych z wykładów i ćwiczeń, instrukcje i objaśnienia 
do zadań prowadzący mogą umieszczać na uczelnianej platformie e-learning (e-learning.wsb.net.pl). 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta:  
Obciążenie studenta [liczba godzin] 

S N 

udział w wykładach - 8 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w sali 
(S) 

- 6 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

- 6 

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć 

bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze 

studentem9 (przynajmniej 60% godzin zajęć 

realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem) 

- 24 

samodzielne studiowanie (przygotowanie do zajęć, - 16 

 
9 Suma godzin zajęć praktycznych realizowanych bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem oraz 

przeznaczonych na samodzielne studiowanie studenta powinna stanowić 100% wszystkich godzin bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem określonych w planach studiów. 
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egzaminów, zaliczeń itp.) w ramach godzin bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (do 
40% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela ze studentem) 

konsultacje, instruktaże, narady, seminaria, egzaminy, 
zaliczenia 

- 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 75 

Punkty ECTS za przedmiot: - 3 

Uwagi: 

 

      Podpis wykładowcy: 
Data złożenia sylabusa: 

 


