S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:

USWT-Fam-O-I-S-19/20Z-PS
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

programy profilaktyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

US95AIWT_19S

Nazwa kierunku:

familiologia
Forma studiów:

Profil studiów:

I stopnia lic., stacjonarne

Specjalność:

profilaktyka społeczna

ogólnoakademicki

Status przedmiotu:

Język przedmiotu:

semestr: 6 - język polski

obowiązkowy

Liczba godzin
Rok

Semestr

Forma zajęć

Forma zaliczenia

ECTS

w tym e-learning

3

6

ćwiczenia

15

0

ZO

wykład

15

0

ZO

Razem

2

30

2

Koordynator
przedmiotu:

dr IGOR KOZAK

Prowadzący zajęcia:

dr IGOR KOZAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat metod konstruowania programów profilaktycznych i przygotowanie do
praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu profilaktyki.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad konstruowania
programów profilaktycznych

K_W11

2

EP2

definiuje podstawowe obszary życia społecznego
wymagające prowadzenia działań profilaktycznych

K_W05
K_W11

1

EP3

2

EP4

przewiduje efekty skuteczności programów
profilaktycznych, potrafi dokonać analizy tych efektów i
wyciąga wnioski do dalszej pracy

K_U02
K_U09

1

EP5

jest pozytywnie zmotywowany do rozpoznawania potrzeb
oraz zagrożeń w środowisku lokalnym i do prowadzenia
w nim pracy profilaktycznej

K_K05

2

EP6

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego

K_K01

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

planuje i organizuje przebieg działań profilaktycznych w
wybranym obszarze życia społecznego

K_U02
K_U08

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: programy profilaktyczne
Forma zajęć: wykład
1. Istota działań profilaktycznych

6

1

2. Rodzaje profilaktyki

6

1

3. Zadania stawiane programom profilaktycznym

6

2

4. Rodzaje programów profilaktycznych

6

3

1/2

5. Etapy i zasady tworzenia programów profilaktycznych

6

8

1. Analiza życia społecznego współczesnej rodziny pod kątem obszarów wymagających prowadzenia
działań profilaktycznych

6

2

2. Planowanie i organizacja działań profilaktycznych w wybranym obszarze życia rodzinnego

6

5

3. Konstruowanie programów profilaktycznych

6

8

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

wykład informacyjny
praca w grupach
opracowanie projektu
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP4,EP5,EP6
Zaliczenie wykładów (na ocenę) - pisemne. Warunkiem dopuszczania do zaliczenia z zakresu wiadomości
teoretycznych jest zaliczenie ćwiczeń (na ocenę). Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest aktywna obecność
na nich oraz przygotowanie i prezentacja projektu grupowego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,754,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie ocen
pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z form
zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)
Sem.
6

Metoda obliczania oceny
końcowej

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
programy profilaktyczne

6

programy profilaktyczne [ćwiczenia]

6

programy profilaktyczne [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną
zaliczenie z
oceną

0,50
0,50
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

4

Udział w konsultacjach

5

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

0

2/2

