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Statusi lëndës:
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Vlera në kredi – ECTS:
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Për t’u definuar
Prof. Dr. HennricJokeit and Dr. Victoria Reed, Swiss

Përshkrimi i lëndës

Kjo lëndë konsiston në përdorimin e instrumenteve
diagnostike në një mjedis klinik.

Qëllimet e lëndës:

Kjo lëndë është njëra prej dy lëndëve të tilla në dy
semestra. Lënda do të mbulojë rëndësinë e
diagnostifikimit, qasjet kryesore diagnostifikuese,
psikometrinë e aplikuar, një përmbledhje të
instrumenteve diagnostike dhe thelbin e të shkruarit e
një raporti me vlerësime psikologjike. Në shprehje do të
jetë përdorimi i instrumenteve diagnostike në një
mjedis klinik.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Studenti do të marrë përvojë në zbatimin dhe të
kuptuarit arsyeshëm, duke marrë në konsideratë
administrimin e pesë instrumenteve të ndryshme, duke
përfshirë intervistën klinike dhe instrumentet e
standardizuara.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit
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Aktiviteti
Orë
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Ligjërata
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Ushtrime teorike/laboratorike
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15

30

Punë praktike

8

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

5

Kollokfiume,seminare

2

5

Detyra të shtëpisë

10
15

Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim

3

15

45
10

Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

5

Totali

175

2

Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjëratat do të jenë interaktive ku studentëve do të ju
mundësohet të kuptuarit e përdorimit të metodave dhe
mjeteve të ndryshme diagnostiko në psikologjinë
klinike. Studentët poashtu do të punojnë në adaptimin
e mjeteve të standardizuara klinike në kontekstin
Kosovar për ti adaptuar për kontekstin tonë kulturor.

Metodat e vlerësimit:

Pjesëmarrja dhe konsultimet e rregullta: 10%
Punim seminarik: 30%
Provimi final: 60%

Literatura
Literatura bazë:

Barlow, D., Nathan, P. (2010).The Oxford Handbook of Clinical
Psychology. Oxford University.

Literatura shtesë:
Artikuj nga zhurnalet tw ndwrlidhura me temat javore

Plani i detajizuar i punës për një semestër
Javwt

Temat

Java 1

Histori e shkurtë e psikologjisë klinike dhe e ardhmja e saj

Java 2;

Metodat e hulumtimit në psikologjinë klinike

Java 3;

Praktika e bazuar në të dhëna në psikologjinë klinike

Java 4;

Intervistimi dhe formulimi i rastit

Java 5;

Diagnostifikimi dhe dimenzionet, DMS 4 (me një shikim në DSM 5)

Week 6;

Spektri i ankthit-depresionit

Week 7;

Natyra e trajtimit të cregullimeve bipolare dhe spektrit bipolar

Week 8;

Spektri i cregullimeve obsessive - kompulsive

Week 9;

Trauma, Disasociimi dhe CSPT

Week 10;

Crregullimet e të ngrënit

Week 11;

Skizofrenia

Week 12;

Crregullimet e personalitetit

Week 13;

Crregullimet cognitive tek të rriturit

Week 14;

Crregullimet gjinore dhe të seksit

Week 15;

Crregullimet somatoforme dhe fizike

Definimi i përbashkët i rregullave me studentët:
-

-

-

Mësimdhënësi do të ndihmojë të nxënit e studentëve dhe arritjet e qëllimeve të lëndës
përmes vlerësimit të progresit të studentëve në vazhdimësi dhe në një mënyrë që ju
ofron atyre prapaveprim (feedback) të përdorshëm;
Studentët janë fuqimisht të inkurajuar që të bëjnë pyetje, të komentojnë dhe të marrin
pjesë në diskutimet klasore;
Sjellja e duhur akademike është e domosdoshme. Kopjimi i punës së të tjerëve,
përdorimi i materialeve të pa-aprovuara gjatë provimeve dhe kuizeve, apo marrja
(duplifikimi) e/i punës së tjetrit paraqet mashtrim dhe nuk do të tolerohet;
Përdorimi i lap-topëve (kompjuterëve) lejohet vetëm me aprovimin paraprak të
mësimdhënësit;
Përdorimi i telefonave mobil nuk është i lejuar;

