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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100 Rektora UJ z 2 października 2017 r. 

 
Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

Tabela odniesienia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 
6-7, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 
2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) oraz do charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym 
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537).    
 
Nazwa studiów podyplomowych: PSYCHOONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ 
Obszar kształcenia: obszar nauk medycznych, nauk  o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Poziom PRK: 7 
 

 
 
 
 
 
 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych 
w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4.  
W przypadku studiów 
podyplomowych 
prowadzących do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych – 
odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji o charakterze 
zawodowym.  

 
 
 
 
 
 

Sposoby weryfikacji 
efektów kształcenia 

WIEDZA 
K_W01 Zna kluczowe 
zagadnienia psychoonkologii i 
ich znaczenie dla personelu,  
pacjenta i jego rodziny. 
K_W02 Zna sytuację 
epidemiologii opisowej 
chorób onkologicznych w 
Polsce i na świecie.  
K_W03 Zna podstawowe 
czynniki odpowiedzialne za 
występowanie chorób 

P7S_WG Zakres i głębia/ 
kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności   
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onkologicznych.  
K_W04 Ma podstawową 
wiedzę na temat 
mechanizmów powstawania, 
znaczenia wczesnego 
rozpoznawania  oraz podstaw 
patologii  chorób 
onkologicznych.  
K_W05 Zna  metody 
obrazowania stosowane w 
diagnostyce nowotworów: 
badania radiologiczne, 
tomografię komputerową, 
medycynę nuklearną, 
nuklearny rezonans jądrowy i 
ultrasonografię.   
K_W06 Zna podstawowe 
metody leczenia stosowane w 
onkologii (chirurgia, 
radioterapia / brachyterapia, 
chemioterapia, 
hormonoterapia) oraz ich 
mechanizmy działania. 
K_W07 Zna zasady 
stosowania terapii 
skojarzonych, a także 
algorytmy postępowania 
diagnostyczno-leczniczego w 
najczęstszych chorobach 
nowotworowych u ludzi. 
K_W08 Zna kluczowe 
zagadnienia Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem. 
K_W09 Zna proces 
przekazywania 
niepomyślnych informacji 
pacjentowi choremu 
onkologicznie o jego stanie 
zdrowia.  
K_W10 Zna zakres opieki 
pielęgniarskiej nad chorym 
onkologicznie.   
K_W11 Zna wybrane 
koncepcje psychosomatyczne 
i ich implikacje dla procesu 
zdrowienia z choroby 
somatycznej. 
K_W13 Zna oddziaływanie 
choroby onkologicznej na 
funkcjonowanie 
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psychospołeczne pacjenta. 
K_W14 Zna teorie dotyczące 
radzenia sobie ze stresem w 
chorobie onkologicznej   i 
adaptacją do choroby.    
K_W15 Zna cele i zasady 
przeprowadzania diagnozy 
psychoonkologicznej  
 u chorych dzieci i dorosłych. 
K_W16 Zna zasady 
wyznaczania kierunków 
pomocy psychospołecznej 
wobec dzieci  i dorosłych 
chorych onkologicznie.  
K_W17 Zna zagadnienia 
dotyczące składu żywności, 
jej podstawowych składników 
odżywczych i ich wpływu na 
stan zdrowia pacjenta chorego 
onkologicznie.  
K_W18 Zna procesy 
motywacyjne w 
podejmowaniu zmian w 
zachowaniach zdrowotnych 
pacjenta.   
K_W19 Zna problematykę 
funkcjonowania rodziny 
pacjenta w zaawansowanej 
chorobie onkologicznej. 
K_W20 Zna fazy adaptacji 
rodziny w sytuacji choroby 
onkologicznej.   
K_W21 Zna mechanizmy 
radzenia sobie z kryzysem 
choroby w rodzinie chorego.  
K_W22 Zna podstawowe 
zasady prowadzenia rozmowy 
z rodziną  chorego i relacji 
między lekarzem, a rodziną 
chorego.  
K_W23 Zna cele i zasady 
funkcjonowania grup 
wsparcia. 
K_W25 Zna specyfikę chorób 
nowotworowych u dzieci i 
młodzieży.   
K_W26 Zna główne 
koncepcje i modele 
teoretyczne wpływu choroby 
przewlekłej na rozwój 
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dziecka.  
K_W27 Zna metody radzenia 
sobie z chorobą onkologiczną 
i jej leczeniem oraz 
predyktorów dobrej adaptacji 
do choroby u dzieci i 
młodzieży.  
K_W28 Zna zagadnienia 
psychopedagogiczne oraz 
metody wspomagania rozwoju 
dzieci i młodzieży w trakcie 
leczenia choroby 
nowotworowej.  
K_W29 Zna zasady 
rozmawiania z dziećmi i 
młodzieżą o rozpoznanej 
chorobie onkologicznej. 
K_W30 Zna cechy kontaktu z 
dzieckiem i nastolatkiem oraz 
zasady nawiązywania relacji 
potrójnej (rodzic-dziecko-
personel).  
K_W31 Zna biologiczne i 
psychologiczne mechanizmy 
powstawania bólu w chorobie 
onkologicznej.  
K_W32 Zna farmakologiczne 
i niefarmakologiczne metody 
leczenia bólu.  
K_W33 Zna mechanizmy 
współwystępowania zaburzeń 
depresyjnych i bólu.  
K_W34 Zna objawy zaburzeń 
psychicznych często 
występujących w grupie osób 
chorych onkologicznie. 
K_W35 Zna możliwości 
farmakologicznego i 
niefarmakologicznego 
leczenia zaburzeń 
psychicznych u osób chorych 
onkologicznie.  
K_W37 Zna metody 
niefarmakologicznego 
radzenia sobie z 
dolegliwościami 
somatycznymi 
doświadczanymi przez osoby 
chore onkologicznie.  
K_W38 Zna korzyści 
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wynikające ze  stosowania 
opieki paliatywnej w zakresie 
i okresie terminalnym chorego 
onkologicznego.   
K_W39 Zna medyczne 
aspekty stosowania 
kontrolowanej odwracalnej 
sedacji terminalnej.  
K_W40 Zna mechanizmy 
łagodzenia psychologicznych i 
psychopatologicznych 
następstw choroby i leczenia u 
pacjentów terminalnie 
chorych i ich rodzin.  
K_W41 Zna zjawiska 
„zmowy milczenia”  i 
znaczenie otwartej 
komunikacji dla rodziny 
pacjenta z zaawansowaną 
chorobą onkologiczną. 
K_W43 Zna koncepcję 
jakości życia i jakości życia 
uwarunkowanej stanem 
zdrowia.  
K_W44 Zna rolę stereotypów 
i stygmatyzacji w postawach 
społecznych wobec osób  z 
chorobami onkologicznymi. 
K_W46 Zna sposoby 
zapobiegania i radzenia sobie 
z wypaleniem zawodowym.  
K_W47 Zna podstawowe 
mechanizmy jakimi rządzi się 
proces leczenia pacjenta 
onkologicznego zgodny z 
prawami pacjenta.   
K_W49 Zna podstawy teorii 
komunikacji interpersonalnej: 
zasady komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej, problemy w 
komunikacji, elementy 
ułatwiające porozumiewanie 
się.  
K_W50 Zna źródła błędów 
jatrogennych oraz czynniki 
istotne dla budowania 
terapeutycznej relacji z 
pacjentem i jego rodziną. 
K_W51 Zna zasady 
budowania systemów 
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wsparcia dla pacjenta i jego 
rodziny.  
K_W52 Zna zasady 
budowania systemów 
przeciwdziałających 
wypaleniu zawodowemu  w 
zespole leczącym.  
K_W53 Zna cele korzystania 
z systemu superwizji pracy 
własnej.  

 
 
Egzamin końcowy – test 
 
 
 
 
Egzamin końcowy – test 
 
 
 

K_W08 Zna kluczowe 
zagadnienia Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem. 
K_W12 Zna osobowościowe, 
sytuacyjne i behawioralne 
czynniki ryzyka chorób 
onkologiczych. 
K_W24 Zna czynniki i 
mechanizmy sprzyjające 
powstawaniu nowotworów u 
dzieci  i młodzieży.   
K_W36 Zna bio-psycho-
społeczne uwarunkowania 
objawów somatycznych 
doświadczanych przez osoby 
chore onkologicznie. 
K_W42 Zna uwarunkowania 
rozumienia przez dzieci 
pojęcia śmierci. 
K_W45 Zna wymiary 
holistycznego modelu 
zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu 
duchowości człowieka. 
K_W48 Zna zastosowanie 
technik Racjonalnej Terapii 
Zachowań pracy  w 
rozwijaniu racjonalnych 
przekonań własnych,  pacjenta 
oraz jego rodziny na temat 
choroby i procesu leczenia. 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki   
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UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 Potrafi określić 
znaczenie wiedzy 
psychoonkologicznej w 
praktyce klinicznej.   
K_U02 Potrafi opisać 
najczęściej występujące 

P7S_UW Wykorzystanie 
wiedzy/rozwiązywane 
problemy i wykonywane 
zadania  
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choroby onkologiczne.  
K_U03 Potrafi rozpoznać 
problem zgłoszony przez 
pacjenta i zapisać go używając 
semantyki stosowanej w 
nurcie Racjonalnej Terapii 
Zachowań. 
K_U05 Potrafi wskazać 
czynniki ryzyka nowotworów 
w oparciu o Europejski 
Kodeks Walki z Rakiem. 
K_U06 Potrafi określić zasady 
programów profilaktycznych i 
wczesnego wykrywania 
nowotworów.  
K_U07 Potrafi powiązać 
zagadnienia onkologii 
klinicznej z potrzebami 
chorego  w zakresie wsparcia 
psychologicznego.  
K_U08 Potrafi wskazać 
metody diagnostyki 
onkologicznej.  
K_U09 Potrafi udzielić 
informacji o możliwych 
badaniach przesiewowych w 
onkologii (skrining).  
K_U10 Potrafi wskazać 
metody leczenia 
onkologicznego.  
K_U11 Posiada umiejętność 
przekazywania 
niepomyślnych informacji.  
K_U12 Posiada umiejętność 
budowania postawy 
„zdystansowanej troski”.  
K_U13 Potrafi wskazać 
zakres i kompetencje 
pielęgniarki w opiece nad 
pacjentem onkologicznym.  
K_U14 Potrafi przedstawić 
syntetyczny obraz 
współczesnej onkologii w 
zakresie aktualnych wyników 
leczenia chorych na 
nowotwory w Polsce.    
K_U18 Potrafi opisać postawy 
i zachowania sprzyjające 
odporności na stres  i 
decydujące o zdrowiu.  
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K_U19 Potrafi określić 
kluczowe aspekty diagnozy 
psychoonkologicznej.   
K_U20 Potrafi określić 
główne kierunki interwencji 
psychoonkologicznej u dzieci  
i dorosłych chorych 
onkologicznie.  
K_U21 Potrafi 
scharakteryzować kryzysy 
występujące w chorobie 
onkologicznej.  
K_U22 Potrafi określić rolę 
neurobiologicznych i 
psychosomatycznych 
mechanizmów w metodach 
pracy z ciałem (m. in. technik 
relaksująco - koncentrujących, 
treningu uważności, innych 
metod behawioralnych). 
K_U23 Potrafi zastosować 
techniki pomocy 
psychologicznej i interwencji 
kryzysowej adekwatne do 
zidentyfikowanych potrzeb 
pacjenta.  
K_U24 Potrafi rozpoznać 
zapotrzebowanie chorego na 
składniki odżywcze wskazać 
rolę naturalnie występujących 
w żywności innych substancji 
chemicznych.  
K_U25 Potrafi wskazać 
odpowiednie techniki 
kulinarne przyrządzania 
potraw dla chorego 
onkologicznie.  
K_U26 Potrafi dobrać 
odpowiednie strategie 
wspierające gotowość do 
zainicjowania zmiany w 
zachowaniach zdrowotnych i 
ich podtrzymywania.  
K_U27 Potrafi przeprowadzić 
mikroedukację pacjenta 
dotyczącą modelu ABCD  i 
znaczenia myśli i przekonań w 
regulacji emocji i zachowań. 
K_U28 Potrafi sformułować 
propozycję zdrowego 
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przekonania jako alternatywę 
dla niezdrowego 
wypowiedzianego przez 
pacjenta.  
K_U29 Potrafi rozpoznawać 
problemy komunikacyjne w 
rodzinie chorego 
onkologicznie.  
K_U30 Potrafi 
scharakteryzować typy 
wsparcia psychospołecznego 
oraz jego wpływ na 
funkcjonowanie osób chorych 
onkologicznie. 
K_U32 Posiada kompetencje 
terapeutyczne w zakresie 
rozwiązywania problemów 
emocjonalnych i poprawy 
komunikacji w rodzinie 
chorego.  
K_U33 Potrafi 
scharakteryzować rodzaje 
wolontariatu.  
K_U34 Potrafi promować idę 
wolontariatu i grup wsparcia.   
K_U35 Potrafi przedstawić 
wybrane koncepcje i modele 
teoretyczne wyjaśniające  
zależności między chorobą, a 
rozwojem dzieci i młodzieży.  
K_U36 Potrafi wskazać 
psychologiczne skutki  
bezpośrednich następstw 
leczenia 
przeciwnowotworowego w 
okresie rozwojowym.  
K_U37 Potrafi zdiagnozować 
potrzeby pacjentów z 
uwzględnieniem ich wieku i 
etapu leczenia choroby 
onkologicznej.   
K_U38 Rozumie wpływ 
choroby dziecka na 
funkcjonowanie rodziny 
(reakcje rodziców  i zdrowego 
rodzeństwa, problemami 
psychospołecznymi w 
przebiegu leczenia oraz 
predyktorami dobrej adaptacji 
systemu rodzinnego).  
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K_U39 Potrafi rozpoznać 
objawy depresyjne i inne 
zaburzenia psychiczne u 
pacjentów z przewlekłym 
bólem.  
K_U40 Rozumie mechanizm 
powstawania doznań 
bólowych.    
K_U41 Potrafi rozróżnić ból 
ostry i przewlekły.  
K_U42 Potrafi  zdiagnozować 
psychologiczne 
uwarunkowania bólu 
nowotworowego.   
K_U43 Posiada umiejętność 
posługiwania się 
psychologicznymi metodami 
pomiaru bólu.  
K_U44 Posiada umiejętność 
adekwatnego zastosowania i 
posługiwania się technikami 
psychologicznymi 
wspomagającymi leczenie 
bólu w chorobie 
onkologicznej.  
K_U45 Potrafi wskazać 
możliwości leczenia 
problemów psychicznych u 
osób chorych onkologicznie. 
K_U46 Ma świadomość 
etycznych dylematów 
związanych z leczeniem 
zaburzeń psychicznych osób 
chorujących onkologicznie. 
K_U47 Potrafi dobrać metody 
niefarmakologicznego 
leczenia dolegliwości 
somatycznych 
doświadczanych przez 
chorego onkologicznie. 
K_U48 Potrafi wykorzystać 
podstawowe techniki 
psychoterapeutyczne 
sprzyjające radzeniu sobie z 
dolegliwościami 
somatycznymi.  
K_U49 Rozumie potrzeby 
medyczne i psychospołeczne 
pacjentów objętych opieką 
paliatywną.  

Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
Egzamin końcowy – test 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
Egzamin końcowy – test 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
 
 
Egzamin końcowy – test 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
Egzamin końcowy – test 
 
 
 



11 
 

K_U50 Rozumie zadania 
lekarza – specjalisty 
medycyny paliatywnej wobec 
pacjenta  w okresie 
terminalnym.  
K_U51 Rozumie rolę 
psychoonkologa oraz innych 
członków zespołu opieki 
paliatywnej.  
K_U52 Potrafi diagnozować 
potrzeby pacjenta i członków 
jego rodziny w przebiegu 
okresu terminalnego.  
K_U54 Potrafi zastosować 
techniki pomocy 
psychologicznej w pracy z 
pacjentem  w okresie 
terminalnym.  
K_U56 Potrafi przeciwdziałać 
stereotypom dotyczącym 
chorób onkologicznych.  
K_U57 Potrafi wskazać 
znaczenie stygmatyzacji dla 
przebiegu adaptacji chorego i 
jego rodziny do nowej 
sytuacji życiowej 
wyznaczonej chorobą lub 
interwencją medyczną.  
terminalnym.  
K_U67 Potrafi identyfikować 
potrzeby chorego, rozwijania 
z pacjentem repertuaru 
sposobów radzenia sobie ze 
stresem z uwzględnieniem 
czynności podnoszących 
poziom energii, tworzenie 
planu zdrowienia. 
K_U60 Potrafi aktywnie 
przeciwdziałać naruszaniu 
praw pacjenta oraz 
egzekwować przestrzeganie 
praw pacjenta onkologicznego 
K_U61 Potrafi wskazać 
objawy wypalenia 
zawodowego u 
profesjonalistów 
pomagających chorym 
onkologicznie i ich rodzinom. 
K_U62 Potrafi przedstawić 
wyniki diagnozy 

Egzamin końcowy – test 
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psychoonkologicznej 
pacjentowi oraz innym 
specjalistom w zespole 
terapeutycznym.  
K_U63 Posiada umiejętności 
oddzielania faktów od ich 
interpretacji, identyfikacji 
przekonań oraz pracy nad 
przekonaniami wobec choroby 
nowotworowej. 
K_U66 Potrafi zastosować 
techniki pomocy 
psychologicznej w pracy z 
pacjentem 
K_U67 Potrafi identyfikować 
potrzeby chorego, rozwijania 
z pacjentem repertuaru 
sposobów radzenia sobie ze 
stresem z uwzględnieniem 
czynności podnoszących 
poziom energii, tworzenie 
planu zdrowienia.  
K_U68 Potrafi przeprowadzić 
diagnozę gotowości i poczucia 
własnej kompetencji osoby 
chorej w zakresie podjęcia 
zmiany zachowania 
zdrowotnego.   
K_K01 Wykorzystuje wiedzę 
na temat czynników ryzyka, 
procesów 
diagnostycznoterapeutycznych 
istotnych w chorobie 
onkologicznej w ramach 
działań na rzecz profilaktyki i 
prewencji. 

 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K_U04 Potrafi zadawać 
pytania ukierunkowane na 
uzyskanie wypowiedzi 
pacjenta dotyczące opisu 
sytuacji, emocji, zachowań 
lub przekonań. 
K_U11 Posiada umiejętność 
przekazywania 
niepomyślnych informacji. 
K_U15 Potrafi rozmawiać o 
sytuacji zdrowotnej chorego w 
zaawansowanej chorobie 

P7S_UK Komunikowanie 
się/odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym   
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onkologicznej oraz o 
możliwościach 
terapeutycznych.  
K_U16 Potrafi przekazać 
choremu w przystępny sposób 
informacje na temat celu 
stosowania określonych badań 
w diagnostyce nowotworów i 
monitorowaniu efektów 
terapii.  
K_U17 Potrafi wyjaśnić 
choremu rolę i sposób 
działania metod terapii 
stosowanych  w procesie 
leczenia onkologicznego. 
K_U27 Potrafi przeprowadzić 
mikroedukację pacjenta 
dotyczącą modelu ABCD  i 
znaczenia myśli i przekonań w 
regulacji emocji i zachowań. 
K_U31 Potrafi zadawać 
pytania cyrkularne w 
rozmowie z rodziną chorego. 
K_U53 Rozumie sposoby 
reagowania osób 
umierających w kontakcie z 
personelem leczącym i 
bliskimi. 
K_U55 Potrafi określić 
własne przekonania na temat 
śmierci. 
K_U58 Potrafi wskazać 
rodzinie główne zadania 
wynikające z funkcji 
opiekuńczozabezpieczającej w 
sytuacji choroby 
onkologicznej.  
K_U59 Potrafi rozmawiać o 
przemijaniu i śmierci z 
pacjentem i jego rodziną.  
K_U64 Posiada umiejętności 
budowania dobrego kontaktu 
terapeutycznego, aktywnego 
słuchania, poszukiwania 
źródeł oporu, 
bezkonfliktowego 
przekazywania informacji i 
argumentów, redukowania 
napięć w kontakcie  z 
pacjentem, rozwiązywania 
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konfliktów.  
K_U65 Posiada umiejętności 
rozpoznawania problemów 
komunikacyjnych w rodzinie  
z chorobą nowotworową oraz 
kompetencje  terapeutyczne w 
zakresie rozwiązywania 
problemów emocjonalnych i 
poprawy komunikacji  w 
rodzinie chorego, 
wpływających na poprawę 
funkcjonowania  systemu 
wsparcia.  
K_U69 Potrafi w dialogu 
wspólnie z pacjentem tworzyć 
propozycje racjonalnych 
przekonań dotyczących 
wzmacniania prozdrowotnych 
zachowań. 
K_K02 Rozumie znaczenie 
ciągłego doskonalenia 
zawodowego i rozwoju 
osobistego oraz konieczność 
korzystania z superwizji. 
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K_K03 Potrafi podjąć 
współpracę w zespole 
terapeutycznym, identyfikując 
udział pielęgniarki oraz 
innych członków zespołu w 
opiece nad chorym.  
K_K18 Potrafi pracować oraz 
sprawnie funkcjonować jako 
psychoonkolog w zespole 
terapeutycznym składającym 
się z przedstawicieli różnych 
zawodów. 

P7S_UO Organizacja 
pracy/planowanie i praca 
zespołowa 
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K_K06 Pogłębia swoją 
wiedzę w zakresie badań nad 
jakością życia chorych 
onkologicznie. 
K_K19 Stale doskonali swoją 
wiedzę w zakresie badań nad 
jakością życia chorych 
onkologicznie. 

P7S_UU Uczenie 
się/planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 P7S_KK Oceny/krytyczne 

podejście 
 

K_K04 Potrafi wspierać 
postawy i zachowania 

P7S_KO 
Odpowiedzialność/wypełnianie 

Aktywność na zajęciach 
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pacjenta sprzyjające 
podejmowaniu racjonalnych 
decyzji w procesie 
diagnostyczno-
terapeutycznym. 
K_K09 Potrafi uruchomić 
system wsparcia dla członka 
zespołu terapeutycznego.  
K_K10 Potrafi wspierać, 
służyć pomocą członkom 
zespołu terapeutycznego.  
K_K11 Rozwija asertywne 
zachowania i podejmuje 
działania zapobiegające 
wystąpieniu zespołu 
wypalenia zawodowego. 
K_K14 Kształci kompetencje 
nawiązywania kontaktu 
terapeutycznego z pacjentem  
i jego rodziną. 
K_K16 Okazuje szacunek dla 
pacjenta i troskę o jego dobro.  
K_K17 Jest świadomy 
prawnego wymiaru pracy z 
pacjentem. 

zobowiązań społecznych 
i  działanie na rzecz interesu 
publicznego 
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K_U49 Rozumie potrzeby 
medyczne i psychospołeczne 
pacjentów objętych opieką 
paliatywną.  
K_U50 Rozumie zadania 
lekarza – specjalisty 
medycyny paliatywnej wobec 
pacjenta  w okresie 
terminalnym.  
K_U51 Rozumie rolę 
psychoonkologa oraz innych 
członków zespołu opieki 
paliatywnej.  
K_K05 Rozwija  empatyczne 
reagowanie  w kontakcie  z 
pacjentem w okresie 
terminalnym chorym 
onkologicznie i członkami 
jego rodziny. 
K_K07 Rozumie znaczenie 
duchowości i religijności w 
życiu człowieka, szczególnie  
w odniesieniu do pacjenta 

P7S_KR Rola 
zawodowa/niezależność 
i rozwój etosu 
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onkologicznego.  
K_K08 Rozumie i przestrzega 
prawa pacjenta 
onkologicznego do 
sakramentów, szczególnie 
sakramentu pojednania. 
K_K12 Stosuje przykłady 
dobrych praktyk, których 
stosowanie ma zapewnić 
poszanowanie praw pacjenta. 
K_K13 Pogłębia rozumienie 
zasad rządzących 
komunikacją międzyludzką, 
zwiększenie poziomu empatii. 
K_K15 Przestrzega w swoich 
działaniach zasad etyki 
zawodowej, prawa pacjenta  w 
tym do ochrony danych 
osobowych, poufności.  
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