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PODYPLOMOWE STUDIA RELACJI
INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu
kształcenia
Nazwa kierunku studiów i kod
programu według USOS
Poziom kształcenia

Podyplomowe Studia Relacji Interpersonalnych i
Profilaktyki Uzależnień WF-PD-PSRIiPU
Studia podyplomowe

Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

60

Liczba semestrów

4

Obszary kształcenia

Nauki społeczne

Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

Dziedziny: nauki społeczne Dyscyplina: psychologia

Liczba punktów ECTS konieczna
dla dyplomu studiów
podyplomowych

60

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych:

Symbol

Efekty kształcenia dla
absolwenta

WIEDZA

Odniesienie do
efektów kształcenia
w obszarach
kształcenia w
zakresie nauk
humanistycznych i
społecznych

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04
K_W05

K_W06

K_W07

K_U01

K_U02

K_U03

Posiada wiedzę i rozumie, na
czym polega odmienność
koncepcji psychologicznych w
interpretacji zachowań
człowieka oraz mechanizmów
i praw rządzących zjawiskami
psychicznymi
Jest w stanie analizować i
interpretować różne procesy
psychiczne (poznawcze,
emocjonalne, itd.)
Rozumie i potrafi
interpretować zmienność
zachowań jednostkowych w
kontekście społecznym i w
zależności od zróżnicowanych
struktur, instytucji i interakcji
społecznych
Posiada wiedzę na temat
znaczenia procesu
wychowania
Ma wiedzę dotyczącą
znaczenia duchowości oraz
systemów wartości w rozwoju
człowieka
Rozumie znaczenie stresu,
kryzysów, konfliktów w życiu
człowieka oraz posiada wiedzę
na temat zapobiegania i
przeciwdziałania tym
zjawiskom
Jest w stanie analizować i
interpretować rolę czynników
sprzyjających zachowaniom
zdrowotnym, uzależnieniom,
zapobiegającym potencjalnym
zaburzeniom rozwoju i
patologii w zakresie procesów
psychicznych
UMIEJĘTNOŚCI
Umie tworzyć opinie i sądy na
temat wartości różnych
podejść i interpretacji
psychologicznych w stosunku
do zachowań ludzkich
Jest w stanie dobrać
odpowiednie programy
profilaktyczne dotyczące
funkcjonowania w różnych
relacjach społecznych
Umie dobrać techniki i
sposoby pomocy odpowiednie
dla danych form
dysfunkcjonalnych

Nie określono

j.w.

j.w.

j.w.
j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

K_U04

K_U05

Potrafi rozpoznać problemy
specyficzne dla różnych form
uzależnienia oraz udzielić
odpowiedniej pomocy
Potrafi zaplanować i
przeprowadzić oddziaływania
psychoprofilaktyczne i
psychoedukacyjne

j.w.

j.w.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

Posiada kompetencje
pozwalające na otwartość i
gotowość wchodzenia w
relacje z innymi osobami
Jest w stanie organizować i
planować działania
zmierzające do rozwiązywania
konkretnych zadań i
problemów życiowych
Potrafi samodzielnie uzupełnić
wiedzę i umiejętności w
zależności od pojawiających
się potrzeb, zmian
Jest w stanie organizować
szkolenia prezentujące
problemy psychologiczne
(analizować zagadnienia
zdrowia, uzależnień, stresu
itd.)
Rozumie potrzebę
ustawicznego pogłębiania
swoich umiejętności
językowych oraz potrafi
samodzielnie wykorzystywać
w tym celu dostępne mu
źródła. Potrafi czytać ze
zrozumieniem teksty ogólne i
specjalistyczne oraz oceniać je
krytycznie pod względem
przydatności do swojej pracy
akademickiej.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

