EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA KIERUNKU
TERAPIA ARTYSTYCZNA
STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY, FORMA STUDIÓW: STACJONARNE I NIESTACJONARNE
Kierunkowe
efekty
kształcenia
w GWSP

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
WIEDZA

TA_W01

Wie jak powiązać wiedzę teoretyczną z artystycznych i naturalnych sposobów terapii z praktyką
terapeutyczną.

TA_W02

Zna znaczenie improwizacji i symboliki w procesie oddziaływania poprzez sztukę.

TA_W03

Posiada wiedzę z zakresu technik manualnych stosowanych w obszarze działań artystycznych i
naturalnych służących poprawie stanu zdrowia, bądź jako uzupełnienie terapii medycznej. Zna anatomię,
fizjologię oraz zaburzenia funkcjonowania organizmu ludzkiego z uwzględnieniem czynników je
wywołujących

TA_W04

Wie jakie znaczenie ma pedagogika w terapiach artystycznych i naturalnych.

TA_W05

Posiada wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych zarówno w terapiach artystycznych, jak i
naturalnych. Zna i rozumie na czym polegają poszczególne rodzaje terapii artystycznych i naturalnych w
procesie utrzymania zdrowia i przywracania równowagi w organizmie.

TA_W06

Wie jak przedstawiają się najważniejsze linie rozwojowe w poszczególnych dyscyplinach związanych z
terapiami artystycznymi i naturalnymi na przestrzeni wieków.

TA_W07

Ma wiedzę dotyczącą podstawowych nurtów z zakresu artystycznych i naturalnych sposobów terapii,
potrafi je umiejscowić w historii i obszarze kulturowym.

TA_W08

Wie jak przeprowadzić działania diagnostyczne osoby, wobec której stosuje odpowiednią terapię w
zakresie niezbędnym dla kierunku.

TA _W09

Definiuje pojęcia związane ze zdrowiem, profilaktyką, produktami naturalnymi, nawykami żywieniowymi,
czynnikami psychologicznymi i środowiskiem. Posiada wiedze z zakresu promowania świadomości i
postawy proaktywnej i zna narzędzia do radzenia sobie i życia z chorobą oraz radzenia sobie z kryzysami.
Zna metody i techniki umożliwiające zmianę zachowań i nastawień związanych z chorobą oraz poprawnie
komunikacji.

TA _W10

Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauki o żywieniu, zaburzeń czynnościowych i metabolicznych
zachodzących w organizmie oraz zasad zrównoważonej i spersonalizowanej diety w aspekcie szeroko
pojętej profilaktyki zdrowia. Wie jakie znaczenie dla osiągnięcia równowagi w organizmie ma właściwe
odżywianie, stan psychoemocjonalny i styl życia.

TA _W11

Posiada wiedzę co do miejsca nauk medycznych i przyrodniczych w systemie nauk o zdrowiu oraz o jej
przedmiotowych związkach z innymi dyscyplinami naukowymi zajmujących się analizą stanu zdrowia
człowieka.

TA _W12

Ma uporządkowaną wiedzę na temat oceny stanu zdrowia oraz zaburzeń i chorób wynikających z tych
zaburzeń. Rozumie pojęcie choroby jako następstwo zmiany w narządach z następowym upośledzeniem
ich funkcji. Zna nawyki propagujące zdrowy styl życia oraz podnoszenie świadomości ekologicznej oraz
znaczenie całościowego podejścia do problematyki zdrowia.

TA_W13

Zna główne nurty filozoficzne i potrafi je odnieść do nurtów religijnych i światopoglądowych z
uwzględnieniem ich regionalnych zróżnicowań oraz praktycznego przełożenia ich na działalność
terapeutyczną w obszarach kluczowych dla kierunku.

TA_W14

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii,
socjologii.

TA_W15

Wie jak powiązać wiedzę z zakresu etnologii i etnografii z ogólnym stosunkiem do zdrowia i choroby w
wybranych obszarach kulturowych.

TA_W16

Zna i rozumie na czym polegają nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.

TA_W17

Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, związanych z działaniem na rzecz innych osób, związanych
z poprawą ich stanu zdrowia.

TA _W18

Zna jakie towary z zakresu produktów naturalnych są produktami wartościowymi i w pełni spełniającymi
kryteria jakości.

TA _W19

Zna i rozumie podstawowe przepisy prawa oraz normy i standardy regulujące funkcjonowanie organizacji.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i wie jak ją
chronić.

TA _W20

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Wie na czym polega
budowanie wizerunku firmy, zna zasady public relations.
UMIEJĘTOŚCI

TA _U01

Odwołując się do podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na kierunku, potrafi posługiwać się
odpowiednim sprzętem, wykorzystywać właściwe do stosowanej terapii metody, techniki i narzędzia, w
tym analityczne i diagnostyczne.

TA_U02

W toku procesu kształcenia nabywa umiejętności, zdolności manualne i techniczne, jak i kształtuje
właściwą postawę niezbędną dla kierunku.

TA_U03

Potrafi prowadzić edukację dla osób zdrowych i chorych zgodną z nabytymi umiejętnościami. Potrafi
pracować w profesjonalnym zespole wielospecjalistycznym.

TA_U04

Potrafi realizować projekty artystyczne w ramach terapii w oparciu o umiejętności plastyczne, muzyczne,
teatralne i inne.

TA_U05

Posiada podstawowe umiejętności w realizowaniu własnych koncepcji artystycznych w procesie
terapeutycznym z wykorzystaniem szerokiego wachlarza umiejętności artystycznych.

TA_U06

Posiada umiejętności pedagogiczne i edukacyjne pozwalające na zrozumiałe przedstawienie informacji i
realizację zadań terapeutycznych oraz zachęcające do wzięcia współodpowiedzialności za swoje działania
i terapię.

TA_U07

Umie współdziałać z innymi specjalistami, terapeutami, choreografami, plastykami i muzykami, aktorami
w ramach różnych projektów terapeutycznych.

TA_U08

Potrafi posługiwać się umiejętnościami warsztatowymi odpowiednimi dla danej dziedziny nauki w
procesie terapeutycznym.

TA_U09

Potrafi planować i korygować sposoby żywienia z zastosowaniem nowoczesnych i naturalnych technik i
narzędzi. Potrafi prowadzić poradnictwo żywieniowe oraz zaplanować i prowadzić opiekę żywieniową.

TA_U10

Potrafi stosować zasadę kompleksowego podejścia do problematyki zdrowia poczynając od analizy i
oceny zaburzeń, przeżywanych emocji przez symptomy fizyczne oraz proces przywracania równowagi
organizmu, po szeroko pojętą profilaktykę i edukację z wykorzystaniem tak metod tradycyjnych, jak i
nowoczesnych trendów i narzędzi terapeutycznych w zakresie niezbędnym dla kierunku.

TA_U11

Potrafi prowadzić poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stresem, modyfikacji stylu życia oraz zmian
nawyków, w tym żywieniowych.

TA_U12

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji z jednostką i grupą społeczną; potrafi w sposób
przystępny, logiczny i spójny przekazać posiadaną wiedzę związaną z kierunkiem studiów w kontaktach z
osobami potrzebującymi pomocy, a także ze środkami społecznego przekazu w języku rodzimym i
obcym, uznanym za podstawowy na omawianym kierunku.

TA_U13

Posiada umiejętności ruchowe oraz wykorzystuje narzędzia terapeutyczne, techniki manualne i redukcji
stresu z zakresu wybranych form aktywności rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych w
zakresie niezbędnym dla kierunku.

TA_U14

Posiada umiejętności z zakresu technik manualnych stosowanych w obszarze działań naturalnych i
artystycznych, służących poprawie stanu zdrowia i wzmacnianiu endogennych sił obronnych organizmu.

TA_U15

Posiada umiejętności w zakresie gromadzenia i interpretacji danych, potrafi korzystać z różnych źródeł i
nośników informacji.

TA_U16

Potrafi podjąć działania w stanie zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Potrafi wybrać i zastosować
metody profilaktyczne i/lub zastosować terapię stosowne do studiowanego kierunku.

TA_U17

Potrafi przeanalizować dany problem z szerszej perspektywy, uwzględniając w nim zarówno wątek
fizyczny, duchowy, społeczny i kulturowy.

TA_U18

Potrafi samodzielnie kierować swoim rozwojem zawodowym, umie zdobywać wiedzę śledząc i analizując
najnowsze osiągnięcia w zakresie studiowanego kierunku.

TA_U19

Umie trafnie określić jakość działań i umiejętności w obszarze aktywności kulturalnej.

TA_U20

Posiada umiejętności językowe w zakresie niezbędnym dla kierunku; potrafi przygotować opracowanie
pisemne lub wystąpienie zarówno w języku polskim, jak i obcym, uznanym za podstawowy dla
studiowanego kierunku.

TA_U21

W wyniku praktyk zawodowych posiada umiejętność posługiwania się dokumentacją, w tym medyczno żywieniową w celu analizy i oceny stanu organizmu świadczeniobiorcy

TA_U22

W wyniku praktyk zawodowych potrafi ocenić sytuację zdrowotną świadczeniobiorcy

TA_U23

W wyniku praktyk zawodowych posiada umiejętność stawiania i rozwiązywania konkretnego problemu
świadczeniobiorcy i jego skutki zdrowotne oraz wdrażania proponowanego rozwiązania w konkretnej
terapii

TA_U24

W wyniku praktyk zawodowych posiada umiejętność stymulowania ekspresji twórczej wśród
świadczeniobiorców oraz w celu zastosowania odpowiedniej terapii

TA_U25

W wyniku praktyk posiada umiejętność rozumienia i analizowania problemów społecznych oraz
proponowania konkretnych rozwiązań z użyciem technik artystycznych i terapii naturalnych

TA_U26

W wyniku praktyk posiada umiejętność tworzenia i realizowania własnych projektów artystycznych oraz
dysponowania umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

TA_K01

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, ma potrzebę dalszego uzupełniania
wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności i rozwoju zawodowego.

TA_K02

Potrafi efektywnie współpracować z zespołem, przyjmować w nim różne role, łącząc doświadczenia
własne z ciekawością i pasją związaną z nowymi zawodowymi wyzwaniami.

TA_K03

Okazuje szacunek wobec osób, z którymi współpracuje i na rzecz których świadczy swoje usługi.

TA_K04

Ma przekonanie o randze zachowania profesjonalnego z poszanowaniem zasad etyki i respektowania praw
osób, wobec których świadczy usługi.

TA_K05

Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

TA_K06

Odpowiednio do sytuacji określa priorytety związane z realizacją działań.

TA_K07

Rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu korzystając z całości zdobytej wiedzy i
doświadczenia wyniesionego z procesu edukacji i praktyki zawodowej.

TA_K08

Wypowiada świadome i przemyślane opinie dotyczące osób, na rzecz których świadczy usługi w
kontekście związanym z wykonywaniem zawodu.

TA_K09

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, (m.in. uwzględniając zasady przedsiębiorczości) i korzystać
z możliwości jakie daje współpraca z szeroko rozumianym profesjonalnym, wielodyscyplinowym
środowiskiem zawodowym.

TA_K10

Posiada świadomość wyborów i konsekwencji swojego działania zarówno dla siebie, jak i osób na rzecz
których świadczy usługi.

TA_K11

Szanuje opinie innych osób oraz uwzględnia różnorodność kontekstów podejścia do rozpatrywanego
problemu.

TA_K12

Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia się i potrafi doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności w
trakcie całego okresu aktywności zawodowej.

TA_K13

Wykorzystuje wyobraźnię w działaniach terapeutycznych w obszarze różnych technik artystycznych.

TA_K14

Okazuje szacunek wobec świadczeniobiorcy, przestrzega jego praw, w tym prawa do informacji dotyczącej
proponowanej terapii oraz jej możliwych następstw i ograniczeń. Potrafi taktownie i skutecznie
zasugerować świadczeniobiorcy potrzebę konsultacji z innym specjalistą.

TA_K15

Okazuje wrażliwość i emocjonalność, potrafi działać intuicyjnie w realizacji projektów terapeutycznych,
posiada zdolności elastycznego myślenia i dostosowywania się do zmieniających się warunków.

TA_K16

Zachowuje obiektywizm w wydawaniu opinii, jest zdolny do stosowania konstruktywnej krytyki, potrafi
podjąć refleksyjne rozważania na temat społecznych, estetycznych i poznawczych aspektów swojej pracy.

TA_K17

Posiada umiejętności komunikowania się, jest otwarty na kontakt z innymi ludźmi, potrafi funkcjonować
w społeczeństwie w sposób bezkonfliktowy z poszanowaniem opinii innych.

TA_K18

Rozumie na czym polega ochrona praw autorskich, zna podstawowe pojęcia i zasady w tym zakresie

TA_K19

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując określone role i zadania w procesie terapii
naturalnych i artystycznych

TA_K20

Potrafi określać priorytety oraz koncentrować zasoby i środki służące do realizacji wynikających z nich
zadań i działań.

TA_K21

Potrafi zarządzać sobą i swoimi zasobami dla budowania i rozwijania kariery zawodowej.

TA_K22

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy będąc kreatywnym pracownikiem lub podejmując pracę
na własny rachunek.

Objaśnienie oznaczeń:
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia
TA - Terapia Artystyczna

