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Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/
pedagogika opiekuńcza, andragogika, socjologia
Kierunek: Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Forma kształcenia: studia podyplomowe

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów

Odniesienie do efektów
kształcenia dla obszarów
nauk humanistycznych
i społecznych

WIEDZA
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_W01

- ma elementarną wiedzę o systemie nauk
społecznych i humanistycznych i o usytuowaniu
w tym systemie gerontologii

H1P_W03
S1P_W01

K_W02

- ma wiedzę na temat trendów demograficznych,
w tym dotyczących zmian związanych ze
starzeniem się społeczeństw

S1P_W05

K_W03

- zna i rozumie różne koncepcje rozwoju
człowieka: od naturalistycznych – medycznych i
biologicznych, po społeczno-kulturowe, z
uwzględnieniem okresu starzenia się

S1P_W05

K_W04

- ma wiedzę z zakresu istoty, przyczyn i
konsekwencji procesu starzenia się

S1P_W05

K_W05

- zna zasady działania polityki społecznej wobec
osób starszych

S1P_W02
S1P_W03

K_W06

- wie, na czym polega przystosowanie do starości

H1P_W08
S1P_W04

K_W07

- zna podstawowe zasady promocji zdrowia w
odniesieniu do starości

H1P_W02

K_W08

- wie, jakie są podstawowe zasady usprawniania
osób starszych w aspekcie fizycznym,
psychicznym i społecznym

H1P_W01
H1P_W02

K_W09

- zna podstawowe metody oceny potrzeb
podopiecznych oraz ich sprawności funkcjonalnej

H1P_W07

K_W10

Na temat różnych form organizacji opieki nad
osobami starszymi

H1P_W04

UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:
K_U01

- na podstawie własnej obserwacji potrafi
analizować różne przejawy zachowań osób
starszych i formułować opinie dotyczące działań
wspierających

S1P_W01
S1P_W08

K_U02

- potrafi zastosować podstawowe teksty, skale
oraz kwestionariusze do oceny sprawności i
potrzeb osób starszych

H1P_U05

K_U03

- posiada umiejętności techniczne, ruchowe oraz
manualne i w oparciu o nie planuje i organizuje
formy aktywizacji ruchowej, psychicznej i
społecznej podopiecznych

S1P_U05

K_U04

- potrafi przeprowadzić modyfikację środowiska
osób starszych pod kątem niezakłóconego i
ergonomicznego przebiegu ich aktywności

H1P_U11

K_U05

- umie posługiwać się podstawowym sprzętem i
narzędziami stosowanymi w wybranych formach
aktywizacji osób starszych
- umie wybierać metody i formy pracy z osobami
starszymi, biorąc pod uwagę ich adekwatność do
wieku podopiecznych

H1P_U03
S1P_U04

K_U07

- potrafi inicjować i utrzymywać interakcje
komunikacyjne z podopiecznym,
rodziną/opiekunem i grupą społeczną

H1P_U11

K_U08

- potrafi przeprowadzić rozmowę z
podopiecznym, rodziną/opiekunem w celu
zdiagnozowania potrzeb podopiecznych

S1P_U08

K_U09

- praktykuje rutynowe metody badawcze
pozwalające na dokonanie pełnej diagnozy
sytuacji osoby starszej

S1P_U03
S1P_U04
S1P_U07

K_U10

- potrafi przygotować raport o sytuacji osób
starszych w oparciu o dane zebrane w ramach
własnej działalności, lub na podstawie
materiałów żródłowych i ustosunkować się do
nich

H1P_U1

K_U11

- umie wprowadzić w życie założenia profilaktyki S1P_U02

K_U06

H1P_U09

zdrowotnej w odniesieniu do osób starszych

S1P_U06

K_U12

- potrafi rozwiązać problemy etyczne
występujące w obszarze opieki nad osobami
starszymi

S1P_U05

K_U13

- jest zdolny do samooceny własnych działań
podejmowanych wobec osób starszych, potrafi je
modyfikować i korygować

S1P_U03
S1P_U06

- potrafi ocenić krytycznie i wieloaspektowo
działania podejmowane wobec osób starszych
oraz identyfikować błędy i zaniedbania w
praktyce

S1P_U08

- umie stosować przepisy regulujące różnorodne
aspekty działalności placówek opiekujących się
osobami starszymi

S1P_U02
S1P_U06

K_U14

K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:
K_K01

- posiada samowiedzę dotyczącą własnego
profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, dostrzega potrzebę uzupełnienia i
aktualizowania posiadanej wiedzy z zakresu
gerontologii i opieki nad osobami starszymi

H1P_K01
S1P_K01

K_K02

- postępuje w sposób etyczny i odpowiedzialny w
pracy z osobami starszymi, propaguje takowe
zachowania oraz je egzekwuje od innych

H1P_K04
S1P_K04

K_K03

- okazuje szacunek osobom starszym oraz
troszczy się o ich dobro; szanuje ich odmienność
kulturową, etniczną, światopoglądową oraz
wyznaniową

H1P_K02
H1P_K04
S1P_K02
S1P_K04

K_K04

- podejmuje samodzielne i odpowiedzialne
decyzje w sytuacjach trudnych

H1P_K05
S1P_K05

K_K05

- jest inicjatorem różnego rodzaju zmian oraz
kreatywnego myślenia w działaniach
aktywizujących osoby starsze

H1P_K03
S1P_K03

K_K06

- przestrzega i stosuje zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ergonomii

H1P_K04
S1P_K04

K_K07

- jest otwarty na współpracę i współdziałanie z

H1P_K02

innymi specjalistami zajmującymi się
problematyką osób starszych

H1P_K04
S1P_K02
S1P_K04

