
                               Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii 

                                          Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 

                                                    Wydział Nauk Społecznych 

                                            Plan pracy na rok akademicki 2021/2022 

Opiekun koła: mgr Milena Durasiewicz 

Kontakt: mdurasiewicz@wsh.pl 

Terminy spotkań: ostatni czwartek miesiąca godz. 18.00 

Terminy spotkań mogą ulec zmianie. 

Miejsce spotkań: w obecnej sytuacji epidemiologicznej spotkania koła będę realizowane w 

formie hybrydowej, zarówno za pośrednictwem platformy TEAMS jak również w warunkach 

stacjonarnych  

Rok 2021 

Październik: 28.10.2021 r. 

Listopad: 25.11.2021 r. 

Grudzień: 16.12.2021 r. 

Rok 2022 

Styczeń: 27.01. 2022 r.  

Luty: 24.02. 2022 r. 

Marzec: 31.03. 2022 r.  

Kwiecień: 28.04.2022 r. 

Maj: 26.05.2022 r. 

Czerwiec: 02.06.2022 r.  

                                          Plan pracy na rok akademicki 2021/2022 

 

1.) 28.10. 2021 r. 

• Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami 

• Omówienie spraw organizacyjnych 

• Ćwiczenia rozwijające umiejętności interpersonalne i integrujące członków Koła 

• Omówienie pomysłów dotyczących aktywności podejmowanych w ramach 

działalności koła w roku akademickim 2021/2022 

•  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – omówienie powyższego wydarzenia 

2.) 25.11. 2021 r.  

• Analiza artykułu dotyczącego pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 

• Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu. 
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3.) 16.12. 2021 r.  

• Kształtowanie umiejętności diagnostycznych – studium przypadku 

• Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu 

4.) 27.01. 2022 r. 

• Kształtowanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych– odgrywanie ról 

• Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu 

5.) 24.02.2022 r.  

• Kliniczne studium przypadku 

• Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu 

• Światowy Dzień Chorego – organizacja powyższego wydarzenia 

•  Międzynarodowego Dzień Psychologa – organizacja powyższego wydarzenia 

• Światowy Dzień Walki z Depresją – organizacja powyższego wydarzenia 

6.) 31.03. 2021 r.  

• Kształtowanie umiejętności terapeutycznych – zapoznanie się z wybranymi 

technikami terapeutycznymi  

• Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu 

7.) 28.04. 2022 r.  

•  Ćwiczenia praktyczne – analiza przypadków.  

•  Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu 

•  Światowy Dzień Trzeźwości – organizacja powyższego wydarzenia 

8.) 26.05. 2022 r.  

• Praca z pacjentem/klientem – jak odpowiednio motywować do zmiany? 

• Dyskusja grupowa nawiązująca do powyższego tematu 

• Światowy Dzień Schizofrenii – organizacja powyższego wydarzenia 

9.) 02.06.2022 r. 

           •       Farmakoterapia i psychoterapia – kompleksowe leczenie 

           •       Omówienie całorocznej działalności koła  

 

Organizacja powyższych wydarzeń:  

1.) Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

2.) Światowy Dzień Chorego  

3.) Międzynarodowy Dzień Psychologa 

4.) Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją 

5.) Światowy Dzień Trzeźwości 

6.) Światowy Dzień Schizofrenii 

 

       mgr Milena Durasiewicz 

  


