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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

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

studiów 
niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Uzależnienia i współuzależnienie 

Kod modułu: 11-R2N-14-r2_6 

1. Liczba punktów ECTS: 7 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu 

Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-

5) 

r2_6_1 Student ma pogłębioną wiedzę na temat istoty, diagnozy i terapii uzależnień (zwłaszcza uzależnienia od alkoholu) oraz współuzależnienia. 

R2A_W3 
R2A_W5 
R2A_W7 

R2A_W10 
R2A_W11 

2 
2 
3 
5 
3 

r2_6_2 Student potrafi właściwie rozumieć sytuację osoby uzależnionej oraz sytuację jej rodziny, a także zastosować posiadaną wiedzę w celu 
zaplanowania pomocy środowiskom zagrożonym przez uzależnienie. 

R2A_U4 
R2A_U5 
R2A_U7 
R2A_U9 

R2A_U11 

2 
2 
3 
2 
1 

r2_6_3 Student rozumie konieczność starannego zaplanowania działań pomocowych. R2A_K1 
R2A_K3 

1 
2 

r2_6_4 
(opcjonalnie) Student potrafi korzystać z tekstów źródłowych w zakresie problematyki uzależnień w wybranym języku obcym nowożytnym. R2A_U11 2 
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3. Opis modułu 
Opis Celem modułu jest poznanie aktualnej wiedzy na temat uzależnień i współuzależnienia. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: definicja, 

rodzaje, objawy, skutki społeczne (zwłaszcza w odniesieniu do życia rodzinnego), diagnozowanie, mechanizmy psychologiczne uzależnień i 
współuzależnienia. 
Zajęcia przedstawiają także problematykę pomocy osobom uzależnionym i im rodzinom: metodę interwencji, funkcjonowanie placówek 
leczenia uzależnień w Polsce, profesjonalne i nieprofesjonalne metody terapii. 
Opcjonalnie moduł zawierać może zajęcia prowadzone w języku obcym nowożytnym lub z wykorzystaniem tego języka. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r2_6_w_1 egzamin ustny egzamin sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie i na 

ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 
r2_6_1,  r2_6_2 

r2_6_w_2 kolokwium pisemne kolokwium sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie i na 
ćwiczeniach oraz uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu 

r2_6_1,  r2_6_2 

r2_6_w_3 ocena aktywności na 
ćwiczeniach 

ocena ta sprawdzi poziom przygotowania do ćwiczeń oraz stopień 
zaangażowania w ich przebieg 

r2_6_3 

r2_6_w_4 
(opcjonalnie) 

kolokwium pisemne sprawdzenie znajomości specjalistycznej terminologii w wybranym języku 
obcym nowożytnym oraz umiejętności rozumienia tekstu w tym języku 

r2_6_4 
 

 

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 

r2_6_fs_1 wykład przedstawienie aktualnej wiedzy na temat 
uzależnień i współuzależnienia 25 lektura zadanych tekstów 

poszerzających wiedzę; 100 r2_6_w_1, r2_6_w_2 5 
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wielkość grupy: wszyscy studenci przygotowanie do kolokwium i 

egzaminu 

r2_6_fs_2 ćwiczenia 

ćwiczenia konwersatoryjne: wygłaszanie 
przez studentów referatów dotyczących 
wyznaczonych uprzednio problemów 
wielkość grupy: 20-30 studentów 

15 

przygotowanie, przez lekturę 
wskazanych tekstów, do wygłoszenia 
referatu na ćwiczeniach; 
przygotowanie do kolokwium 

35 r2_6_w_3 2 

suma godzin: 40 suma godzin: 135 suma punktów: 7 


