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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: Szczegółowe zagadnienia 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_W01 Posiada 
specjalistyczną wiedzę z 
zakresu psychoterapii, 
budowania relacji 
terapeutycznej i 
specyficznych fenomenów 
zachodzących w 
psychoterapii w 
szczególności w 
psychoterapii grupowej.  
 

P7S_WG Zakres i głębia/ 
kompletność perspektywy 
poznawczej i zależności   

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K_W02 Posiada 
specjalistyczną wiedzę z 
zakresu psychopatologii, 
diagnostyki i kwalifikacji 
pacjentów psychiatrycznych 
do leczenia 
psychoterapeutycznego. 
 
K_W03 Zna regulację 
prawne i  norm etycznych w 
psychoterapii. 

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 

K_W04 Zna czynniki 
indywidualne, rodzinne i 
kulturowe predysponujące 
do zachorowania. 
 
K_W05 Zna podstawowe 
zagadnienia społeczne i 
etyczne. 

P7S_WK 
Kontekst/uwarunkowania, 
skutki   

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 Potrafi ocenić 
zagadnienia i problemy 
etyczne w relacji 
terapeutycznej. 
  
K_ U02 Potrafi 
odróżnić aktualne zakłócenia 
procesów psychicznych od 
okoliczności, stanowiących 
predyspozycję do ich 
powstawania.  
 
K_U3 Potrafi komunikować 
się swobodnie z pacjentami 
z różnymi rodzajami 
zaburzeń psychicznych.  
 
K_U4 Potrafi postawić 
diagnozę i ocenić 
możliwości lecznicze. 

P7S_UW Wykorzystanie 
wiedzy/rozwiązywane 
problemy i wykonywane 
zadania  

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 

K U5 Potrafi ocenić efekty 
oddziaływań 
terapeutycznych, wyciągać 
wnioski z przebiegu 
przeprowadzanych procesów 
psychoterapii i krytycznie 
oceniać swoje działania. 
 
 

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

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 
 
 



K_U6 Potrafi 
zidentyfikować zjawiska w 
relacjach pomiędzy 
pacjentami w grupie i 
pomiędzy pacjentami a 
terapeutą, oraz zastosować 
adekwatne techniki 
terapeutyczne w grupie. 

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 

K_U7 Potrafi zaplanować z 
innymi specjalistami 
program leczenia.  

P7S_UO Organizacja 
pracy/planowanie i praca 
zespołowa 

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 

K_U8Potrafi samodzielnie 
zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje profesjonalne 
umiejętności, korzystając z 
różnych źródeł.  
K_U9 Ma świadomość 
ograniczenia swojej wiedzy i 
umiejętności. 
K_U10 Rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się 
zawodowego                         
i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny 
własnych kompetencji, 
wyznacza kierunki własnego 
rozwoju i kształcenia. 

P7S_UU Uczenie 
się/planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K1Potrafi współpracować 
z przedstawicielami innych 
zawodów medycznych 
zaangażowanymi w leczenie 
pacjenta.  

P7S_KK Oceny/krytyczne 
podejście 

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 

K_K2Odnosi się 
obiektywnie i nieoceniająco 
do treści psychicznych 
wnoszonych w procesie 
psychoterapii przez pacjenta. 
K_K3 Posiada świadomość 
znaczenia procesów 
emocjonalnych dla 
funkcjonowania człowieka. 

K_K4 Potrafi 
współpracować z 
przedstawicielami innych 
zawodów medycznych 
zaangażowanymi w leczenie 
pacjenta. 

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

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  



K_K5Przestrzega w swoich 
działaniach zasad etycznych, 
w tym nie wchodzenia             
z pacjentem w relacje 
intymne lub towarzyskie, 
przestrzegania 
konsekwentnie kontraktu 
terapeutycznego, nie 
wpływania sugestiami na 
decyzje życiowe pacjenta. 
 

P7S_KR Rola 
zawodowa/niezależność 
i rozwój etosu 

egzamin końcowy (teoria i 
praktyka)  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


