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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Opieka paliatywna 

Kod modułu: 11-R1N-14-r1_27 

1. Liczba punktów ECTS: 3 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_27_1 Student ma podstawową wiedzę o sytuacji i potrzebach osoby terminalnie chorej i jej rodziny. 

R1A_W5 
R1A_W6 

R1A_W11 
R1A_W16 
R1A_W17 

1 
1 
1 
1 
2 

r1_27_2 Student potrafi komunikować się z osobą terminalnie chorą i z jej rodziną. 

R1A_U4 
R1A_U7 
R1A_U8 
R1A_U9 

1 
1 
2 
2 

r1_27_3 Student rozumie konieczność udzielenia wieloaspektowej pomocy osobie terminalnie chorej. R1A_K4  
R1A_K5 

1 
1 

 

3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat opieki paliatywnej. Omówione zostaną następujące zagadnienia: przedmiot 
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opieki paliatywnej; historia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej w Polsce i na świecie; zasady i organizacja opieki paliatywnej; metody 
łagodzenia objawów bólu totalnego i cierpienia 
Student ma także możliwość zapoznania się z elementami psychotanatologii w opiece paliatywnej, z zasadami komunikacji z chorym w okresie 
terminalnym i z jego rodziną, z zagadnieniami bioetycznymi związanymi z terminalną fazą życia; z rozpoznaniem potrzeb chorych w okresie 
terminalnym. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Psychologia starości. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_27_w_1 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładach i 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r1_27_1, r1_27_2, r1_27_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_27_fns_1 wykład wykład prezentujący istotę opieki 
paliatywnej 
wielkość grupy: wszyscy studenci 

15 
lektura zadanych tekstów 
poszerzających wiedzę; 
przygotowanie do kolokwium 

60 r1_27_w_1 3 


