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WPROWADZENIE
Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna
zakwalifikowano do 6 bloków tematycznych:
1. Psychologia sądowa
2. Psychologia penitencjarna
3. Patologie społeczne
4. Psychopatologia
5. Seksuologia kliniczna i sądowa
6. Terapia i pomoc psychologiczna
Absolwent ścieżki posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu: psychologii klinicznej, rozwojowej i społecznej
wykorzystywane w zakresie psychologii sądowej, penitencjarnej i seksuologii, które potrafi odnieść zarówno do cyklu rozwoju
człowieka, jak i specyfiki związanej z wykorzystaniem posiadanej wiedzy dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Absolwent posiada
także podstawowe kompetencje diagnostyczno - terapeutyczne odnoszące się zarówno do normy, jak i patologii według
obowiązujących medycznych systemów klasyfikacyjnych ICD-10 i DSM-IV-TR, psychologicznych modeli etiologii i rozwoju różnego
rodzaju zaburzeń, mechanizmów ich powstawania, standardów formalnych i merytorycznych sporządzania opinii psychologicznych
dla organów wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych i pomocowych, posiada orientację, co do obowiązujących uregulowań
prawnych oraz etycznych związanych z pracą z osobami naruszającymi normy prawne i poszkodowanymi oraz ich rodzinami.
Realizacja tej ścieżki ma na celu przygotowanie studentów do pracy psychologa zarówno z osobami naruszającymi normy prawne,
jak i osobami poszkodowanymi działaniami przestępczymi i ich rodzinami. Ścieżka stawia sobie również za cel zapoznanie słuchaczy
ze specyfiką pracy placówek wymiaru sprawiedliwości i wynikającymi z tej pracy psychospołecznymi konsekwencjami dla
profesjonalistów, których aktywność zawodowa polega na pracy z osobami mającymi dotkniętymi traumatycznymi wydarzeniami.
Miejscem pracy dla absolwenta ścieżki Patologie Społeczne i Psychologia sądowo-penitencjarna są wszystkie placówki
resocjalizacyjne dla młodzieży (ośrodki szkolno-wychowawcze,) i osób dorosłych (areszty śledcze i zakłady karne), ośrodki
diagnostyczno-konsultacyjne, kliniki oraz instytucje medyczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych ( m.in.
oddziały psychiatrii sądowej), terapią, pomoc i edukację pacjentów z różnymi problemami psychicznymi i zdrowotnymi a także ośrodki
terapeutyczne i wsparcia kryzysowego, poradnie zdrowia psychicznego, rodzinne i małżeńskie, domy pomocy społecznej, warsztaty
terapii zajęciowej oraz szkoły specjalne i integracyjne, organizacje pozarządowe, firmy świadczące usługi psychoedukacyjne,
rozwojowe, wsparcia. Innymi słowy, miejscem pracy dla absolwentów ścieżki są zarówno placówki resocjalizacyjne i medyczne
powołane do pracy z osobami mającymi problemy prawne, jak i placówkach przeznaczonych do pracy dla absolwentów ścieżki
Psychologia kliniczna.
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