Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2015 Senatu UPJPII
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZESPOŁOWEJ OPIEKI
DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO

Tabela efektów kształcenia dla studiów podyplomowych (EKPK)
Nazwa studiów podyplomowych: PODYPLOMOWE STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI
DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO
Obszar kształcenia: NAUKI SPOŁECZNE
Symbol
EKPK

ODPK_W01
ODPK_W02
ODPK_W03
ODPK_W04
ODPK_W05
ODPK_W06
ODPK_W07
ODPK_W08
ODPK_W09
ODPK_W10
ODPK_W11
ODPK_W12
ODPK_W13
ODPK_W14

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych (EKPK)
Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej
św. Jana Bożego absolwent:
WIEDZA
posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego funkcjonowaniu w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej
charakteryzuje podstawowe choroby i zaburzenia zdrowia pacjenta, zna sposoby zwalczania choroby oraz przeciwdziałania jej skutkom
rozróżnia i identyfikuje interdyscyplinarne uwarunkowania funkcjonowania
pacjenta w domu, szpitalu, hospicjum i domu pomocy społecznej
charakteryzuje organizację systemu wsparcia, rozróżnia oraz objaśnia metody
opieki w instytucjach pomocowych i ochrony zdrowia
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych w aspekcie funkcjonowania duszpasterskiej opieki nad chorymi
posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy socjalnej
i ochronie zdrowia
zna i definiuje ogólne oraz szczegółowe założenia bioetyki
objaśnia strukturę cierpienia, przybliża sens choroby i śmierci rozumianych w
znaczeniu interdyscyplinarnym
ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości oraz zakłóceń powstałych wskutek choroby
zna wybrane koncepcje stresu i wypalenia zawodowego oraz wskazuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach obciążających
charakteryzuje filozoficzno-teologiczne podstawy duchowego i religijnego
wsparcia w chorobie, śmierci i żałobie
wymienia podstawowe aspekty wsparcia psychopedagogicznego chorych i ich
rodzin
objaśnia zasady funkcjonowania zespołów duszpasterskich, wylicza podstawowe zasady działań wolontaryjnych i ich koordynacji
objaśnia zasady realizacji projektu specjalistycznego i jego uwarunkowania
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dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska oraz procesy społeczne związane
z funkcjonowaniem chorego człowieka, wskazując czynniki optymalizujące
zaspokajanie potrzeb i osiąganie celów oraz zagrażające im
identyfikuje instytucje zgodnie z potrzebami chorego i jego rodziny oraz nawiązuje współpracę z tymi instytucjami
dobiera narzędzia i metody społecznego wsparcia chorej osoby i jej rodziny
oraz umie je zastosować
analizuje i interpretuje normy etyczno-prawne związane z pomocą społeczną
i ochroną zdrowia
posługuje się podstawową wiedzą medyczną dotyczącą wybranych chorób
oraz formułuje i rozwiązuje kazusy bioetyczne
analizuje środowiskowe i osobowościowe czynniki stresogenne i określa ich
wpływ na funkcjonowanie zawodowe oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu
podejmuje rozmowy z pacjentem i jego rodziną na istotne tematy dotyczące
ludzkiej egzystencji, a także wykorzystuje wiedzę interdyscyplinarną do opisu
i interpretacji zjawiska choroby, śmierci i żałoby
dobiera metody religijnego wsparcia chorych i ich rodzin, a także opracowuje
formy wsparcia osób w żałobie
stosuje metody psychopedagogicznego wsparcia rozwoju chorego dziecka oraz
samowychowania dorosłego pacjenta
rozpoznaje i wykorzystuje własne oraz zespołowe zasoby społeczne do refleksyjnej analizy zachowań zarówno własnych, jak i innych członków zespołu
duszpasterskiego
stosuje metody zespołowego wsparcia duszpasterskiego realizowanego
w różnorodnych środowiskach życia pacjentów, a także koordynuje działania
wolontaryjne w zespole duszpasterskim
przedstawia wyniki badań i analiz w postaci samodzielnie przygotowanej pracy projektowej zawierającej wszystkie niezbędne założenia metodologiczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość swoich kompetencji, chętnie współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi
ma świadomość własnych zasobów psychospołecznych w relacjach z innymi
ludźmi i jest dbały o kształtowanie wzmacniających relacji z osobami potrzebującymi pomocy
ma świadomość znaczenia aktywnego słuchania i jest zorientowany na wykorzystanie tej umiejętności w toku rozmowy z chorymi i ich bliskimi
jest chętny do współpracy w interdyscyplinarnych zespołach duszpasterskich,
inicjując ich powstanie, oraz konstruktywnie uczestniczy w podejmowaniu
optymalnych działań pomocowych, jednocześnie będąc otwartym na twórcze
rozwiązywanie sytuacji problemowych w grupie
jest otwarty na współpracę z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami
w zespołach w instytucjach pomocy społecznej i ochrony zdrowia, a także jest
zorientowany na służenie pomocą przez członkostwo w komisjach
(bio)etycznych
jest przygotowany do rozpoznawania elementów sytuacyjnych i osobowościowych stanowiących obciążenia zawodowe oraz aktywnie im przeciwdziała
jest zorientowany na nieustanne podnoszenie swoich kompetencji i troszczy
się o własny rozwój duchowo-religijny
jest chętny do pracy wolontaryjnej i koordynacji wolontariatu

Objaśnienie oznaczeń:
ODPK (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla studiów podyplomowych (PK) – dla Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (OD)
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

