
PLAN ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DIAGNOZA KLINICZNA (PK7) 2022/23 – SEMESTR III
SOBOTA NIEDZIELA

data 10.00 - 13.15 (4 g.) 13.45 - 17.00 (4 g.) data 09.00 - 12.15 (4 g.) 12.45 - 16.00 (4 g.)

01.10.2022
Diagnoza(...):konflikty między 

małżonkami, nastawienie lękowe 
rodziców                                                

dr Olga Kriegelewicz

Superwizja procesu diagnostycznego
prof. Agnieszka Maryniak gr. 1                              

prof. J. Radoszewska gr. 2 02.10.2022 Diagnoza w toku terapii dziecka 
dr E. Kiepura

Diagnoza w toku terapii dziecka - 
prof. Święcicka

15.10.2022
Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Smutek w rodzinie - rola 

żałoby i depresji                                                      
dr M.Górska - Michałowska

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i 

wykorzystanie seksualne dzieci w rodzinie                                      
mgr Jolanta Zmarzlik

16.10.2022 Etyka zawodowa 
dr M. Toeplitz-Winiewska

Diagnoza w toku terapii dziecka
dr hab. Grażyna Kmita

29.10.2022 Etyka zawodowa 
dr M. Toeplitz-Winiewska

Superwizja procesu diagnostycznego
prof. Agnieszka Maryniak gr. 1                              

prof. J. Radoszewska gr. 2 30.10.2022

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i 
wykorzystanie seksualne dzieci w 
rodzinie                                      

mgr Jolanta Zmarzlik

Diagnoza dzieci z zaburzeaniami 
zachowania - prof. Święcicka

19.11.2022 Diagnoza w procesie terapii rodzin - dr 
Chrząstowski

Diagnoza w procesie terapii rodzin  -          
dr Chrząstowski 20.11.2022

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych:problem alkoholowy w 

rodzinie 
dr hab. M.Dragan

Diagnoza dzieci z zaburzeaniami 
zachowania - cz. 2.  - prof. Święcicka

26.11.
Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Smutek w rodzinie - rola 

żałoby i depresji 
dr M.Górska - Michałowska

Superwizja procesu diagnostycznego
prof. Agnieszka Maryniak gr. 1                              

prof. J. Radoszewska gr. 2 27.11

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych:problem alkoholowy w 

rodzinie 
dr hab. M.Dragan

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i 
wykorzystanie seksualne dzieci w 
rodzinie                                      

mgr Jolanta Zmarzlik

10.12.2022

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Przemoc wobec dzieci i 
wykorzystanie seksualne dzieci w 

rodzinie                                      
mgr Jolanta Zmarzlik

Superwizja procesu diagnostycznego
prof. Agnieszka Maryniak gr. 1                              

prof. J. Radoszewska gr. 2 11.12.2022

Diagnoza(...):konflikty między 
małżonkami, nastawienie lękowe 

rodziców                                                
dr Olga Kriegelewicz

Diagnoza specyficznych konstelacji 
rodzinnych: Smutek w rodzinie - rola 
żałoby i depresji                                 

dr M.Górska - Michałowska

21.01.2023 Diagnoza w procesie terapii rodzin  - 
dr Chrząstowski

Superwizja procesu diagnostycznego
prof. Agnieszka Maryniak gr. 1                              

prof. J. Radoszewska gr. 2 22.01.2023

Diagnoza(...):konflikty między 
małżonkami, nastawienie lękowe 

rodziców                                                         
dr Olga Kriegelewicz

Etyka zawodowa 
dr M. Toeplitz-Winiewska

04.02.2023 Etyka zawodowa 
dr M. Toeplitz-Winiewska

Superwizja procesu diagnostycznego
prof. Agnieszka Maryniak gr. 1                              

prof. J. Radoszewska gr. 2


