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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień
Sylabus modułu: Profilaktyka uzależnień (11-R2N-14-r2_7)
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
letni
niestacjonarne
Ocena końcowa modułu jest oceną z kolokwium. W przypadku oceny
niedostatecznej – następnie poprawionej – okm to średnia arytmetyczna obu
ocen.
Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny
własnego projektu programu profilaktycznego oraz pozytywna ocena
aktywności na ćwiczeniach.
W indeksie wpisana zostanie jedynie ocena końcowa modułu.

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

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

wykład

kod

r2_7_fns_1

dr Marek Wójtowicz
1. Podstawowe informacje nt. profilaktyki.
2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Grupy ryzyka i poziomy profilaktyki.
3. Strategie profilaktyczne: założenia, cele, działania, skuteczność.
4. Tworzenie programów profilaktycznych.
5. Skuteczność programów profilaktycznych.
6. Czynniki zmniejszające skuteczność programów profilaktycznych. Szkodliwość
programów profilaktycznych.
jak w opisie modułu
10
15
lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia): 5 x 4h
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literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień
Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień
J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
K. Wojcieszek, Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki
A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie do profilaktyki domowej
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków
W zgodzie z sobą i z innymi, red. J. Szempruch
http://el2.us.edu.pl/wt/

nazwa

ćwiczenia

prowadzący
grupa(-y)

dr Marek Wójtowicz

treści zajęć

1. Realizacja elementów istniejących programów profilaktycznych.
2. Tworzenie własnego programu profilaktycznego.
3. Realizacja elementów własnego programu profilaktycznego.

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

kod

r2_7_fns_2

jak w opisie modułu
10
40

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie realizacji
istniejącego i własnego programu, tworzenie własnego programu profilaktycznego.
zajęcia w blokach (wykłady i ćwiczenia): 5 x 4h
J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki
A. Arendarska, K. Wojcieszek, Przygotowanie do profilaktyki domowej
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków
W zgodzie z sobą i z innymi, red. J. Szempruch
http://el2.us.edu.pl/wt/

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa

kod
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kolokwium pisemne

r2_7_w_1

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

r2_7_fns_1
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Znajomość zagadnień wyszczególnionych w pliku: tematyka wykładów (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

praca pisemna

kod
r2_7_w_1; r2_7_w_2

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

r2_7_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie, w grupie trzyosobowej (wyjątkowo dwuosobowej), własnego
projektu programu profilaktycznego.
Program ma być poprawnie skonstruowany zarówno pod względem formalnym,
jak i treściowym. Projekt zostaje oceniony pozytywnie bądź negatywnie.
Grupa oddaje swój projekt. Podczas konsultacji z prowadzącym, studenci
dowiadują się o ocenie oraz o szczegółowych uwagach dotyczących projektu.

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

nazwa

ocena aktywności na ćwiczeniach

kod

r2_7_w_3

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

r2_7_fns_2
dr Marek Wójtowicz

wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

Przygotowanie fragmentów istniejącego i własnego programu profilaktycznego i
przedstawienie ich podczas ćwiczeń.
Obecność na zajęciach; włączanie się w przebieg zajęć (realizacja fragmentów
programów profilaktycznych, udział w dyskusji, udzielanie informacji zwrotnych).
Aktywność studenta zostaje oceniona pozytywnie bądź negatywnie.
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str. 4

Regularne sprawdzanie obecności. Kontrola stopnia aktywności studenta.

