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Psychologia kulturowa a zagadnienia zdrowia i choroby
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Kierunek Lekarski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2021/22

Rok realizacji
2023/24

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Grupa zajęć standardu
D. Nauki behawioralne i społeczne z elementami
profesjonalizmu

Koordynator
przedmiotu

Grzegorz Wójcik

Prowadzący zajęcia Grzegorz Wójcik

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 21, wykłady e-learning: 9

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pokazanie, w jaki sposób osiągnięcia teoretyczne i empiryczne współczesnej psychologii kulturowej są
wykorzystywane do analizy zagadnień zdrowia i choroby.

C2 Nabycie przez przyszłych profesjonalistów medycznych kompetencji międzykulturowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

społeczny wymiar zdrowia i choroby, wpływ
środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji
społecznych) i nierówności społecznych oraz
społeczno-kulturowych różnic na stan zdrowia, a także
rolę stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych
i autodestrukcyjnych

D.W1
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta

W2
społeczne czynniki wpływające na zachowania
w zdrowiu i w chorobie, szczególnie w chorobie
przewlekłej

D.W2
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta

W3

postawy społeczne wobec znaczenia zdrowia, choroby,
niepełnosprawności i starości, konsekwencje
społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery
społeczno- kulturowe, a także koncepcję jakości życia
uwarunkowaną stanem zdrowia

D.W4
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta

W4
zasady i metody komunikacji z pacjentem i jego
rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej
na zaufaniu relacji

D.W5
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta

W5
znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
w procesie komunikowania się z pacjentem oraz
pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem

D.W6
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta

W6 podstawowe psychologiczne mechanizmy
funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie D.W9

egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta

W7 rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz
mechanizmy radzenia sobie ze stresem D.W12

egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta, projekt

W8 kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania
zachowań ludzkich D.W19

egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
uwzględniać w procesie postępowania
terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania
pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno-
kulturowych

D.U1 obserwacja pracy
studenta

U2 dostrzegać oznaki zachowań antyzdrowotnych
i autodestrukcyjnych oraz właściwie na nie reagować D.U2 obserwacja pracy

studenta

U3 budować atmosferę zaufania podczas całego procesu
diagnostycznego i leczenia D.U4 obserwacja pracy

studenta

U4
przeprowadzać rozmowę z pacjentem dorosłym,
dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki
aktywnego słuchania i wyrażania empatii oraz
rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej

D.U5 obserwacja pracy
studenta

U5
informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym
ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub
terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę
na podjęcie tych działań

D.U6 obserwacja pracy
studenta, projekt
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U6
wykazywać umiejętność pracy w zespole
wieloprofesjonalnym, w środowisku wielokulturowym
i wielonarodowościowym

D.U21 obserwacja pracy
studenta, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego
szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania
zrozumienia dla różnic światopoglądowych
i kulturowych

O.K1 obserwacja pracy
studenta, projekt

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 21

wykłady e-learning 9

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Psychologia zdrowia z perspektywy kulturowej –
podstawowe założenia, pojęcia i terminy. W6, W8, U2, U3, K1 seminarium

2. Kompetencje międzykulturowe. Psychologiczne
wymiary kultur wg Hofstede. W1, W4, W6, W8, U2, U3 seminarium

3.
Zjawisko akulturacji, stres akulturacyjny i radzenie
sobie z nim. Zdrowie psychiczne mniejszości
etnicznych i migrantów. Osobowość w badaniach
międzykulturowych.

W7, W8, U1, U6, K1 seminarium, wykłady e-
learning

4. Zdrowie somatyczne w kontekście psychologii
kulturowej. W1, W5, W8, U1, K1 seminarium, wykłady e-

learning

5. Zaburzenia psychiczne w badaniach
międzykulturowych.

W1, W2, W3, W6, W7,
U1, U2, U6, K1

seminarium, wykłady e-
learning

6. Kultura a leczenie zaburzeń psychicznych, kulturowe
aspekty diagnozy psychologicznej, psychoterapia.

W1, W3, W7, U1, U4, U5,
U6, K1

seminarium, wykłady e-
learning
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Metoda przypadków, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin ustny 1. Obecność na zajęciach. 2. Aktywność na zajęciach. 3.
Rozmowa zaliczeniowa po zakończeniu zajęć.

wykłady e-learning obserwacja pracy studenta, projekt Przygotowanie projektu grupowego i jego prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego.

Literatura
Obowiązkowa

Boski P. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN: Warszawa 2009.1.
Matsumoto D., Juang L. Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2007.2.
Berry, J. W., Poortinga, H. Y., Breugelmans, S. H., Chasiotis, A., Sam, L. D. Cross-Cultural Psychology. Research and3.
Applications. Third Edition. Cambridge University Press: New York 2011

Dodatkowa

Cultural Consultation. Encountering the Other in Mental Health Care, L. J. Kirmayer, J. Guzder, C. Rousseau, Springer1.
Science+Business Media: New York 2014.
Forced Migration and Mental Health. Rethinking the Care Refugees and Displaced Persons, D. Ingleby (ed.), Springer2.
Science + Business Media: Dordrecht 2005.
Handbook of Multicultural Mental Health: Assessment and Treatment of Culturally Diverse Populations, F. A. Paniagua, A-3.
M Yamada (eds.). Second Edition. Elsevier: San Diego-London-Waltham 2013.
Heine S.J. Cultural Psychology, 3rd edition. Norton & Company: New York 2016.4.
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Standard kształcenia - efekty uczenia się

Kod Treść

D.U1 uwzględniać w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające
z uwarunkowań społeczno-kulturowych

D.U2 dostrzegać oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych oraz właściwie na nie reagować

D.U4 budować atmosferę zaufania podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia

D.U5 przeprowadzać rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego
słuchania i wyrażania empatii oraz rozmawiać z pacjentem o jego sytuacji życiowej

D.U6 informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub
terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie tych działań

D.U21 wykazywać umiejętność pracy w zespole wieloprofesjonalnym, w środowisku wielokulturowym i
wielonarodowościowym

D.W1
społeczny wymiar zdrowia i choroby, wpływ środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i
nierówności społecznych oraz społeczno-kulturowych różnic na stan zdrowia, a także rolę stresu społecznego w
zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych

D.W2 społeczne czynniki wpływające na zachowania w zdrowiu i w chorobie, szczególnie w chorobie przewlekłej

D.W4
postawy społeczne wobec znaczenia zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości, konsekwencje społeczne
choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno- kulturowe, a także koncepcję jakości życia uwarunkowaną
stanem zdrowia

D.W5 zasady i metody komunikacji z pacjentem i jego rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej na zaufaniu
relacji

D.W6 znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentem oraz pojęcie zaufania
w interakcji z pacjentem

D.W9 podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie

D.W12 rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz mechanizmy radzenia sobie ze stresem

D.W19 kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań ludzkich

O.K1 nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania
zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych


