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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Uzależnienia i współuzależnienie (11-R2N-14-r2_6)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

informacje
dodatkowe

dr Marek Wójtowicz, marekw0000@poczta.onet.pl
2014/2015
zimowy
niestacjonarne
Średnia arytmetyczna dwóch ocen: z kolokwium oraz z egzaminu ustnego.
Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane
są do średniej.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności
studenta na ćwiczeniach oraz pozytywna ocena z kolokwium z języka
angielskiego
W indeksie wpisane zostaną: ocena końcowa modułu, ocena z kolokwium,
ocena z egzaminu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

wykład

prowadzący
treści zajęć

dr Marek Wójtowicz

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć

jak w opisie modułu

kod

r2_6_fns_1

1. Definicje uzależnienia.
2. Rodzaje problemów alkoholowych. Objawowa definicja uzależnienia od alkoholu.
3. Uzależnienie od alkoholu: diagnoza, etiologii, cechy.
4. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu.
5. Pomoc osobie uzależnionej: typowe błędy, pomoc profesjonalna.
6. Wspólnota Anonimowych Alkoholików: historia, program 12 Kroków, 12 Tradycji.
7. Współuzależnienie.
8. Rodzina z problemem alkoholowym.
9. Narkomania.

25
100
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium i
egzaminu
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia): 6 x 6h + 1 x 4h
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S. Brown, Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia
L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka
V.E. Johnson, Od jutra nie piję
W. Sztander, Poza kontrolą
Anonimowi Alkoholicy
G.G. May, Uzależnienie i łaska
E. Woydyłło, Początek drogi

http://el2.us.edu.pl/wt/

Podczas wykładu student jest zaznajamiany ze specjalistyczną terminologią z zakresu
uzależnień w języku angielskim.

nazwa

ćwiczenia

kod

r2_6_fns_2

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

1. Interwencja wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
2. Terapia uzależnienia od alkoholu: etapy, aspekty moralne i duchowe.
3. Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików.
4. Programy trzeźwienia.
5. Rodzina z problemem alkoholowym.
6. Dorosłe Dzieci Alkoholików.
7. Inne uzależnienia.
8. Ćwiczenie umiejętności praktycznych: interwencja wobec osoby uzależnionej od
alkoholu; zachowanie w sytuacji nietrzeźwości klienta; kierowanie klienta na poradę w
placówce terapii uzależnień; psychodrama: rodzina alkoholowa.
jak w opisie modułu

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony

15
35
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia): 6 x 6h + 1 x 4h
V.E. Johnson, Od jutra nie piję
W. Sztander, Interwencja wobec osoby uzależnionej
E. Woydyłło, Początek drogi
Przesłanie nadziei. Przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości, red. M. Dziewiecki
W. Sztander, Poza kontrolą
J.G. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików

http://el2.us.edu.pl/wt/
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kolokwium pisemne

kod

r2_6_w_1

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r2_6_fns_1, r2_6_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w plikach: plan wykładów i plan ćwiczeń
(dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
Poszczególne zadania są punktowane. O ocenie decyduje suma uzyskanych
punktów.
Student otrzymuje test o charakterze mieszanym (test wielokrotnego wyboru, test
prawda/fałsz, test lukowy, zadania opisowe) i ma 40 minut na jego rozwiązanie.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

egzamin ustny

kod

r2_6_w_2

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r2_6_fns_1, r2_6_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Znajomość wiedzy i opanowanie umiejętności wyszczególnionych w pliku: tezy do
egzaminu (dostępne na: http://el2.us.edu.pl/wt/)
O ocenie decyduje jakość odpowiedzi na zadane pytania.
Student otrzymuje dwa pytania dotyczące podanych uprzednio zagadnień i ma około 10
minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

nazwa
kod(-y) zajęć
osoba

ocena aktywności na ćwiczeniach
r2_6_fns_2
dr Marek Wójtowicz

kod

r2_6_w_3
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przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

zaangażowanie w przebieg zajęć, przygotowanie referatu
Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (np. odgrywanie
wyznaczonych ról w ćwiczeniach umiejętności i psychodramach), przygotowanie
wyznaczonego zagadnienia i przedstawienie go podczas ćwiczeń. Aktywność
studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.
Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.

kolokwium z języka angielskiego

kod

r2_6_w_4

kod(-y) zajęć
osoba
przeprowadzająca
weryfikację
grupa(-y)

r2_6_fns_1
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość terminologii z zakresu uzależnień w j. angielskim, umiejętność
tłumaczenia tekstu dotyczącego uzależnień.
Oceniona zostanie poprawność tłumaczenia: terminologii oraz tekstów.
Kolokwium zostaje ocenione pozytywnie bądź negatywnie.
Student otrzymuje test i ma 20 minut na wypełnienie go.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

