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SYLABUS

rok akademicki 2020/2021 -  cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Profilaktyka uzależnień Kod modułu DT.1.051

Wydział: NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności: —

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) III (jednolite magisterskie) (doktoranckie)

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne

Rok studiów: , TT_ i i i  rv  v  V iP  Semestr 1 2 0  3E 4 -  5 □ 6 □ 7 1 8 9 I □ II-  Ilia  IV C V u  VI c  studiów: 10 □ J ! □ 12 □

Typ modulu/przedmiotu: obowiązkowyi_ fakultatywny ■

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) -

Seminarium (S) 15

Ćwiczenia (Ć) -

E-wykłady (eW) -

Zajęcia praktyczne (ZP) -

Praktyki zawodowe (PZ) -

Inne: samokształcenie 15

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 15

2. Czas pracy własnej studenta
•  Samokształcenie
•  Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

15
20

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 50

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia:

Celem kształcenia w tym  przedmiocie jes t zapoznanie studentów ze współczesnymi kierunkami profilaktyki, 
diagnozowania i leczenia uzależnień.

Omówienie form oddziaływań profilaktycznych zapobiegającym  uzależnieniom oraz wybranych m etod i program ów  
terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych.
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Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:_______________________________ __________________ ______________

Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

*  w p i s z  s y m b o l

WIEDZA

K_W 41 Ma podstawową wiedzę na temat działań i środków 

stosowanych w celu zapobiegania uzależnieniom. 

Dysponuje wiedzą niezbędną do planowania działań 

mających na celu profilaktykę uzależnień.

Test W

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić
się do innych specjalistów. Test W

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)-,
Egzamin pisemny -  student generuje/rozpoznaje odpowiedź {esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi); 
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini -  clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:

1. Farmakologiczne i psychologiczne aspekty zaburzenia używania substancji psychoaktywnych.

2. Zaburzenia używania alkoholu -  etiologia. Zaburzenia używania alkoholu -  definicje, klasyfikacje 
międzynarodowe (ICD 10, DSM5).

3. Alkohol a zaburzenia psychiczne i choroby somatyczne. Leczenie zaburzeń psychicznych związanych z 
używaniem alkoholu. Prewencja zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

4. Zaburzenia używania benzodiazepin. Uzależnienie od nikotyny
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5. Uzależnienie od kanabinoidów. Inne substancje uzależniające

6. Uzależnienia behawioralne.

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
1. Bohdan T. Woronowicz Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowianl^Poznań 2009, wyd. 1 ISBN: 978- 

83-7278-369-1
2. Bohdan T. Woronowicz HAZARD historia, zagrożenia i drogi wyjścia - Bohdan Woronowicz Wyd. MEDIA 

RODZINA 2013 ISBN 978-83-7278-666-1

3. Uzależnienia od narkotyków  podręcznik dla te ra p e u tó w  pod redakcją Piotr Jabłoński, Bogusława Bukowska, 

Jan Czabała ISBN 9 7 8 -8 3 -9 3 4 3 3 4 -8 -3

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

notebook, rzutnik multimedialny, drukarka, kserokopiarka

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Obecność na wykładach
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego, testowego (min 70%)

W -100%,__________________________________________________________________________________

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)

Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedrze Psychiatrii UM w Lublinie, ul. Głuska 2

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:
Dr hab. n. med. Jolanta Masiak

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
Dr hab. n. med. Jolanta Masiak

Data sporządzenia sylabusa: 25.06.2019r.


