
Specjalizacja
Psychologia kliniczna dziecka 

i rodziny 
Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny

Spotkanie informacyjne 5 maja 2020 r.
Kierownik specjalizacji: dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.



Psychologia kliniczna 
dziecka i rodziny

Psychologia 
kliniczna 
dziecka

Terapia 
rodzin 

i małżeństw



Skrócony opis specjalizacji:
 Przygotowuje studentów do pracy z dziećmi 

z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami 
 Studenci:
 otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii 

rozwoju, zaburzeń rodziny i różnych form pomocy 
psychologicznej dla dzieci i rodzin w ujęciu relacyjnym 
i neuropoznawczym

 mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując 
materiał kliniczny oraz uczestnicząc w pracy diagnostycznej i 
terapeutycznej podczas ćwiczeń stażowych 

 Program specjalizacji obejmuje 480 godz. zajęć (48 
punktów ECTS)



Najważniejsze cechy programu

 Perspektywa teoretyczna 

 Podejście relacyjne i neuropoznawcze - wykłady 

 Problemy kliniczne dziecka w perspektywie rozwojowej 

i rodzinnej - cykl seminariów

 Program ćwiczeń: 

 Podział na ćwiczenia z technik swobodnych vs. 

standaryzowanych i eksperymentalnych

 Praca z wykorzystaniem własnego genogramu

 Ćwiczenia stażowe



Najważniejsze cechy programu

 Program ćwiczeń stażowych – trzy ścieżki:
 Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi
 Terapia rodzin
 Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego

 Zajęcia rozszerzające wiedzę studenta (do wyboru): 
trzy seminaria i jeden wykład 



IV rok 
semestr zimowy  

IV rok 
semestr letni

V rok  
semestr zimowy 

V rok 
semestr letni 

h/ p.

Wykłady Zaburzenia rozwoju 
dziecka. Cz. I. -
perspektywa relacyjna.
30 h, 4p.

Teorie zaburzeń rodziny
30 h, 3p.

Zaburzenia rozwoju 
dziecka. Cz. II. -
perspektywa 
neuropoznawcza
30 h, 3p.

*Neuropsychologiczne 
aspekty chorób układu 
nerwowego u dzieci 
- 30 h. 3 p.

90 (+30)/
10 (+3)

Seminaria Problemy kliniczne i 
pomoc psychologiczna 
dla małego dziecka i 
jego rodziny
30 h, 3p.

*Więź emocjonalna 
30 h, 3p.

Problemy kliniczne i 
pomoc psychologiczna 
dla dziecka w wieku 
szkolnym i jego rodziny
30 h, 3p.
*Podstawowe umiejęt-
ności terapeutyczne 
z wykorzystaniem
zabawy, 30 h, 3 p.

Problemy kliniczne i 
pomoc psychologiczna 
dla adolescentów i ich 
rodzin
30 h, 3p.

Psychoterapia dzieci i 
młodzieży - podstawowe 
zjawiska
30 h, 2p.

*Problematyka 
krzywdzenia dziecka 
w rodzinie, 30h, 3 p.

120 
(+30)/
12 (+3)

Ćwiczenia Metody diagnozy dzieci 
– techniki swobodne
30 h, 4p.

Metody diagnozy dzieci –
techniki standaryzowane 
i eksperymentalne
30 h, 4p.

Obserwacja - 30 h, 4p.

Genogram własny
30 h, 2p.

Ćwiczenia stażowe cz. I.  
60 h, 5p.

Ćwiczenia stażowe cz. II.
60 h, 5p.

240/
24

Razem 120 (+30)/ 14 (+ 3) 150/16 90 (+30)/ 8 (+3) 90 (+30)/ 7 (+3) 480/48


