Załącznik do Uchwały Nr 27/2017 Senatu UKSW
z dnia 23 marca 2017 r.

Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
na studiach podyplomowych z zakresu TERAPII ŚRODOWISKOWEJ prowadzonych
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
Nazwa kierunku studiów
i kod programu wg
USOS

TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Poziom kształcenia

STUDIA PODYPLOMOWE

Profil kształcenia
Forma studiów

NIESTACJONARNE

Tytuł zawodowy
uzyskiwany
przez absolwenta

terapeuta środowiskowy

Obszar/-y kształcenia**

NAUKI SPOŁECZNE

Dziedzina nauki
i dyscyplina naukowa

Nauki społeczne, psychologia

Różnice w stosunku do
innych programów o
podobnie
zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia

program nie pokrywa się z innymi kierunkami studiów

Liczba punktów ECTS
konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

Tabela
odniesień
efektów
kierunkowych
do efektów
obszarowych

60
Symbol
efektu na
kierunku

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
charakterystyk
uniwersalnych i
drugiego stopnia PRK

wiedza: absolwent zna i rozumie …
TS_W_01

Objawy, przyczyny i mechanizmy zaburzeń i chorób psychicznych,
a także dysfunkcji społecznych oraz zna metody ich oceny

P6Z_WZ

TS_W_02

sytuację zdrowotną, psychospołeczną i prawną osoby z kryzysem
psychicznym

P6Z_WO

różne aspekty opieki psychiatrycznej, interwencji
TS_W_03 psychofarmakologicznych, psychoterapeutycznych , rodzinnych i
środowiskowych oraz pracy socjalnej
TS_W_04

uwarunkowania i procesy psychofizjologiczne, psychospołeczne i
socjokulturowe ważne dla zdrowia psychicznego i jego ochrony

P6Z_WO

P6Z_WO

umiejętności: absolwent potrafi ...
efektywnie komunikować się z osobą przeżywającą kryzys
psychiczny, z jej rodziną i lokalnym otoczeniem społecznym

P7Z_UU

identyfikować problemy zdrowotne, psychologiczne i socjalne klienta
TS_U_02 i jego rodziny lub grupy społecznej uwzględniając ich
uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne

P6Z_UI

integrować i koordynować odziaływania różnych placówek i
specjalistów

P6Z_UO

TS_U_01

TS_U_03

potrafi sformułować i realizować plan działań diagnostycznych,
TS_U_04 profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych odpowiadający
potrzebom pacjenta (klienta) oraz grupy społecznej

P6S_UO
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kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do ...
pracy indywidualnej z klientem i jego siecią społeczną, lokalnym
TS_K_01 środowiskiem oraz rozpoznawania swoich ograniczeń i zwrócenia się
do eksperta w sytuacji tego wymagającej
dyspozycyjności, umożliwiającej ciągłość właściwych form pomocy
TS_K_02
zdrowotnej i oparcia społecznego
pracy w grupie/zespole i współdziałania z różnymi osobami,
TS_K_03 ekspertami i instytucjami w ramach terapii, rehabilitacji i wsparcia
społecznego osób chorych psychicznie

P6Z_KW
P6Z_KW
P6Z_KO

* niepotrzebne skreślić
** program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów
procentowy udzaił liczby punktów ects w łącznej liczbie punktów ects.

