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WPROWADZENIE
Zagadnienia realizowane w ramach specjalności Neurobiopsychologia zakwalifikowano do 5 bloków tematycznych:
1. Neurobiologia
2. Neuropsychologia
3. Psychologia zdrowia
4. Psychologiczne aspekty rehabilitacji
5. Psychologia kliniczna
Program studiów uwzględnia standardy kształcenia dla kierunku psychologia (jednolite 5-letnie studia magisterskie) i dla studiów IIgo stopnia na kierunku biologia (dwuletnie studia magisterskie). W związku z tym absolwent makrokierunku Neurobiopsychologia
rozumie obustronne zależności między psychiką człowieka i jej zaburzeniami, strukturą i funkcją mózgu, złożonymi formami
zachowania się organizmu i zdolnością do adaptacji środowiskowej. Absolwent zna fizjologiczne, genetyczne i molekularne
uwarunkowania psychiki oraz powiązanie procesów psychicznych z procesami plastycznymi mózgu (rozwój, pamięć, uczenie się,
restytucja funkcji). Zna także uwarunkowania psychosomatyczne zaburzeń psychicznych oraz wybranych chorób układu nerwowego
w tym patologicznych uzależnień i zachowań agresywnych. Posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i
ustnego przekazywania informacji. Zna język obcy na poziomie pozwalającym na korzystanie ze specjalistycznych tekstów
naukowych z zakresu psychologii i neurobiologii. Posiada umiejętność analizy i interpretacji publikacji naukowych oraz dyskusji i
krytycznej oceny piśmiennictwa, a także wyników własnej pracy. Absolwent kierunku posiada także wiedzę oraz umiejętności
praktyczne z zakresu: psychologii klinicznej osób dorosłych, (chociaż realizacja modułu Psychologia kliniczna młodzieży i dzieci
poszerzy tą wiedzę i umiejętności na cykl całego życia), w tym psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, neuropsychologii,
klinicznej psychologii zdrowia (w tym psychoprofilaktyki i promocji zdrowia), psychologii rehabilitacji. Absolwent posiada także
podstawowe kompetencje diagnostyczno - terapeutyczne odnoszące się zarówno do normy, jak i patologii według obowiązujących
systemów klasyfikacyjnych ICD-10 i DSM-IV-TR, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym
i somatycznym, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek.
Absolwent zdobytą wiedzę i umiejętności powinien wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Zintegrowana, specjalistyczna wiedza psychologa i neurobiologa połączona z praktycznymi umiejętnościami z zakresu
nowoczesnych metod badawczych, m. in. elektroencefalografii, technik histologicznych, molekularnych, immunologicznych,
behawioralnych oraz technik psychometrycznych, stwarza atrakcyjną i oczekiwaną ofertę zatrudnienia m. in. w charakterze
psychologa i neurobiologa w wielu instytucjach, np. w gabinetach psychologicznych, placówkach służby zdrowia (szpitalach, klinikach
oraz instytucjach medycznych, zajmujących się diagnostyką, terapią i rehabilitacją pacjentów z różnymi schorzeniami somatycznymi,
psychicznymi, zaburzeniami sensorycznymi poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach rehabilitacyjnych), laboratoriach
diagnostycznych, placówkach naukowo–badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, w placówkach pedagogicznych i
resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, sądownictwie, a także w wojsku i w policji.
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