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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: Podstawy psychoterapii  
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_W01Zna założenia 
psychoterapii mającej 
charakter leczenia  
i oddziaływań mających 
charakter pomagania.    
K_W02Zna zasady 
rozumienia niejawnych 
treści wypowiedzi pacjenta i 
formułowa-nia interwencji 

P7S_WG Zakres i głębia/ 
kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności   

Test modułowy, egzamin 
końcowy,  
 
 
 
Test modułowy, egzamin 
końcowy,  
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terapeutycznych. 
K_W03Zna różnice 
pomiędzy leczeniem 
psychoterapią a pomaganiem 
oddziaływa-niami 
psychoterapeutycznymi. 
K_W04Zna różnice między 
diagnozą 
psychoterapeutyczną, 
diagnozą medyczną                 
i diagnozą psychologiczną. 
K_W05Zna zasady 
formułowania diagnozy 
psychoterapeutycznej i 
kwalifikowania do 
psychoterapii. 
K_W07Zna podstawowe 
pojęcia i teorie psychologii 
człowieka (w szczególności 
teorie osobowości i zasady 
podejścia humanistycznego). 
K_W08Zna modele i zasady 
diagnozy psychologicznej 
oraz zasady posługiwania się 
narzędziami 
diagnostycznymi.     
K_W09Zna zasady 
klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych i diagnozy 
stanu somatycznego. 
K_W10Zna zasady terapii 
farmakologicznej zaburzeń 
psychicznych oraz 
niektórych chorób 
somatycznych (najczęściej 
stosowane leki). 
K_W11Zna zasady 
postępowania w stanie 
zagrożenia życia. 
K_W13Zna podstawowe 
założenia teorii 
psychoanalitycznej. 
K_W14Zna podstawowe 
pojęcia stosowane w 
psychoanalizie, takie jak: 
popęd, libi-do, trauma, 
przedświadomość, 
nieświadomość, ego, id, 
superego, itp. 
K_W15Zna ograniczenia 

 
 
 
 
 
Test modułowy, egzamin 
końcowy 
 
 
 
Test modułowy, egzamin 
koncowy 
 
 
Test modułowy, egzamin 
końcowy 
 
 
 
Test modułowy, 
interpretacja testów 
diagnostycznych, egzamin 
końcowy 
 
 
Test modułowy, 
interpretacja testów 
diagnostycznych, egzamin 
końcowy 
Uczestnictwo i aktywność 
na zajęciach, egzam.końc. 
 
 
Uczestnictwo i aktywność 
na zajęciach, egzam.końc. 
 
 
 
 
Uczestnictwo i aktywność 
na zajęciach, egzam.końc. 
 
Test modułowy, 
egzam.końc. 
 
Test modułowy, 
egzam.końc. 
 
 
 



3 
 

założeń teoretycznych 
podejścia 
psychoanalitycznego. 
K_W16Zna założenia teorii 
behawioralnych i 
poznawczych oraz 
związanych z nimi technik 
oddziaływania.  
K_W17Zna ograniczenia 
założeń teoretycznych 
podejścia behawioralno - 
poznaw-czego. 
K_W18Zna zasady 
prowadzenia dialogu 
psychoterapeutycznego. 
K_W19Posiada wiedzę z 
zakresu aktualnych 
postępów psychopatologii.  
K_W20Posiada wiedzę z 
zakresu leków 
psychotropowych. 
K_W21Posiada wiedzę z 
zakresu działania leków 
nowych generacji. 
K_W22Zna zasady 
interpretacji wyników badań 
neuropsychiatrycznych. 
K_W23Zna podstawowe 
założenia terapii 
psychodynamicznych. 
K_W24Zna podstawowe 
pojęcia oraz szkoły 
psychoterapii systemowej i 
innych ro-dzajów terapii 
rodzin i par. 
K_W26Zna założenia 
technik stosowanych w 
terapii rodzin,  
w szczególności techniki 
genogramu. 
K_W27Zna zasady 
funkcjonowania w roli 
psychoterapeuty podczas 
terapii indywidualnej. 

 
 
Test modułowy, 
egzam.końc. 
 
Ocena wykonywanych 
podczas zajęć zadań, 
egzam.końc. 
 
 
Ocena wykonywanych 
podczas zajęć zadań, 
egzam.końc. 
Egzam.końc. 
 
Uczestnictwo i aktywność 
na zajęciach, egzam.końc. 
 
Test modułowy. 
egzam.końc. 
 
Test modułowy, 
egzam.końc. 
 
Test modułowy,egzam.końc. 
 
 
Test modułowy, 
egzam.końc. 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, egzam.końc. 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, egzam.końc. 
 
 
Uczestnictwo i aktywność 
na zajęciach 

K_W06Zna zasady etyki 
zawodowej psychoterapeuty. 
K_W12Zna zasady użycia 
aparatu do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, tętna, 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki   

Test modułowy, 
uczestnictwo i aktywność na 
zajęciach, egzam.końc. 
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automatycznego 
defibrylatora zewnętrznego 
itp. 
K_W25Zna współczesne 
sposoby integracji teorii 
psychoterapii  
i czynniki leczące wspólne 
dla różnych podejść 
teoretycznych. 

 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, egzam.końc. 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 Potrafi zastosować 
teorie osobowości w 
interpretacji przypadków 
występujących w praktyce 
klinicznej.  
K_U02 Potrafi posługiwać 
się narzędziami 
diagnostycznymi. 
 
K_U03 Potrafi ocenić wyniki 
badań somatycznych i 
badania psychiatrycznego.    
 
K_U04 Potrafi rozpoznać 
stan bezpośredniego 
zagrożenia życia, zmierzyć 
ciśnienie tętnicze krwi oraz 
tętno. 
 
K_U05 Potrafi rozpoznać 
działanie leków 
psychotropowych i innych 
leków najczęściej 
stosowanych przez 
pacjentów. 
K_U06 Potrafi rozpoznać 
działania niepożądane i 
skutki przedawkowania 
leków.   
K_U07 Potrafi stosować 
techniki behawioralne i 
poznawcze: zaplanować 
przebieg ekspozycji, 
eksperyment behawioralny. 
K_U08 Potrafi stosować 
wybrane techniki terapii 
poznawczej. 
 
 
K_U09 Umie tworzyć relację 

P7S_UW Wykorzystanie 
wiedzy/rozwiązywane 
problemy i wykonywane 
zadania  

Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach,  
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
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terapeutyczną i związek 
umożliwiający skuteczne 
oddziaływanie. 
 
K_U10 Potrafi dostrzegać 
ukryte treści komunikatów 
zawarte  
w wypowiedziach i 
zachowaniu pacjenta.   
 
K_U11 Potrafi konstruować 
hipotezy dotyczące zakłóceń 
w przeżywaniu. 
 
K_U12 Potrafi sprawdzać 
zasadność hipotez, 
dotyczących zakłóceń w 
przeżywaniu, odpowiednimi 
interwencjami 
pobudzającymi interpretację 
przeżywania. 
 
K_U13 Potrafi krytycznie 
ocenić użyteczność 
istniejących podejść 
teoretycznych  i 
wykorzystywać je w 
dostosowywaniu 
psychoterapii do 
indywidualnych zaburzeń i 
potrzeb pacjenta. 
K_U14 Potrafi posługiwać 
się techniką genogramu, 
technikami pytań 
cyrkularnych, interwencji 
paradoksalnych i in. 
 
K_U15 Potrafi dostrzegać 
możliwe przyczyny zakłóceń 
w przeżywaniu. 
 
K_U16 Potrafi realizować 
zadania wynikające z 
funkcjonowania w 
społecznej roli 
psychoterapeuty w sytuacji 
leczenia zaburzeń zdrowia i 
w sytuacjach pomagania 
pacjentowi. 

zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
 
 



6 
 

 
 

 P7S_UK Komunikowanie 
się/odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, upowszechnianie 
wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym   

Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 

K_U07 Potrafi stosować 
techniki behawioralne i 
poznawcze: zaplanować 
przebieg ekspozycji, 
eksperyment behawioralny. 
K_U13 Potrafi krytycznie 
ocenić użyteczność 
istniejących podejść 
teoretycznych i 
wykorzystywać je w 
dostosowywaniu 
psychoterapii do 
indywidualnych zaburzeń i 
potrzeb pacjenta. 

P7S_UO Organizacja 
pracy/planowanie i praca 
zespołowa 

Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 

 P7S_UU Uczenie 
się/planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 P7S_KK Oceny/krytyczne 

podejście 
 

K_K01 Rozumie 
indywidualną problematykę 
pacjenta i jego sposobu 
ekspresji 
nieuświadamianych przeżyć. 
K_K03 Potrafi dostrzegać 
ograniczenia założeń 
teoretycznych oraz stawiać 
na pierwszym miejscu 
realność indywidualnej 
specyfiki pacjenta i jego 
zabu-rzeń. 
K_K04 Posiada umiejętność 
rozumienia indywidualnej 
problematyki pacjenta i spo-
sobu ekspresji 
nieuświadamianych przeżyć. 
 
K_K06 Potrafi przestrzegać 
praw pacjenta (w 
szczególności praw 
wynikających z ustawy o 

P7S_KO 
Odpowiedzialność/wypełnianie 
zobowiązań społecznych 
i  działanie na rzecz interesu 
publicznego 

Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na 
zajęciach,egzam.końc. 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
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ochronie zdrowia 
psychicznego), chronić jego 
dane osobowe, szanować 
jego intymność oraz 
przestrzegać zasady 
tajemnicy terapii. 

 
 
 

K_K02 Zachowuje 
neutralność wobec obcych 
mu systemów wartości 
pacjenta i po-wstrzymuje się 
od etycznych ocen jego 
przeżywania i 
funkcjonowania. 
K_K05 Zachowuje 
neutralność wobec obcych 
mu systemów wartości 
pacjenta i  powstrzymuje się 
od etycznych ocen jego 
przeżywania i 
funkcjonowania. 
K_K07Potrafi dostrzegać 
ograniczenia założeń 
teoretycznych oraz stawiać 
na pierwszym miejscu 
realność indywidualnej 
specyfiki pacjenta i jego 
zaburzeń, ma świadomość 
ograniczenia swojej wiedzy i 
umiejętności. 
K_K08 Potrafi odróżniać 
funkcjonowanie w relacji 
terapeutycznej od pełnienia 
innych ról społecznych.   

P7S_KR Rola 
zawodowa/niezależność 
i rozwój etosu 

Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach, 
egzam.końc. 
 
 
 
Test modułowy, ocena 
wykonywanych podczas 
zajęć zadań, uczestnictwo i 
aktywność  na zajęciach 
 

  

 

 


