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Obszar kształcenia Medyczny ( Elementy społecznego, Humanistycznego, Nauk o Sztuce) 
Warunki wst ępne Podstawowa wiedza z zasad funkcjonowania organizmu w warunkach zdrowia i 

choroby 
Cel kształcenia Zwrócenie uwagi na specyfikę pacjentów starszych. W szczególności oznacza to: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu geriatrii, 
• pokazanie konsekwencji procesu starzenia na poziomie populacyjnym 
• poznanie konsekwencji procesem starzenia dla organizmu definiujące 

możliwości zastosowania arteterapii 
• zapoznanie z elementami oceny geriatrycznej 
• pokazanie ograniczeń funkcjonowania wynikających z wybranych patologii 

i wskazanie przykładowych możliwości zastosowania arteterapii 
Treści programowe 1. Wprowadzenie do geriatrii i gerontologii. 

2. Starzenie się społeczeństw 
3. Demografia starzenia 
4. Definicja starzenia 
5. Konsekwencje starzenia na poziomie narządowym 
6. Sprawność funkcjonalna i metody jej oceny 
7. Wybrane patologie i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie (np. udar, 

depresja, otępienie, choroba zwyrodnieniowa) 
8. Arteterapeuta jako członek zespołu geriatrycznego 
9. Zastosowanie arteterapii w geriatrii 

Formy i metody 
dydaktyczne 

Wykład z elementami dyskusji 

Formy i warunki zaliczenia Obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział 
Przygotowanie pracy pisemnej - podsumowującej 

Literatura podstawowa 1. Wieczorowska-Tobis K, Talarska D. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. 
PZWL 2008 (rozdziały poświęcone geriatrii) 

2. Szatur-Jaworska B, Błędowski P, Dzięgielewska M. Podstawy gerontologii 
społecznej. Oficyna Wydawcza Aspra 2006 

Literatura uzupełniaj ąca 1. Hayflick L. Jak i dlaczego się starzejemy; Książka i wiedza 1998 
2. Tobis S, Kropińska S, Cylkowska-Nowak M. Arteterapia jako forma terapii 

zajęciowej w aktywizacji osób starszych. Geriatria 2011; 5: 194-198 
3. Wieczorowska-Tobis K, Talarka D. Pozytywna starość. UM Poznań 2010 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_03_PW1 

 
 

PSA_03_PW2 
 

PSA_03_PW3 
 

PSA_03_PW4 
 

Zna podstawowe konsekwencje procesu 
starzenia na poziomie społecznym 
 
Definiuje zmiany narządowe wywołane 
upływem czasu  
 
Zna zasady oceny sprawności funkcjonalnej 
 
Charakteryzuje podstawowe patologie w starości 
i zna ich konsekwencje 

K_W06 
 
 

K_W06 
 

K_W07 
 

K_W06 

M2W01 
 
 

M2W01 
 

M2W02 
 

M2W02 

PSA_03_PU1 
 
 

Potrafi przedstawić konsekwencje procesu 
starzenia na poziomie społecznym i 
biologicznymnarządowym 

K_U15 
 
 

M2U05 
 
 



 
PSA_03_PU2 

 
 

PSA_03_PU3 
 
 

PSA_03_PU4 
 
 

PSA_03_PU5 
 

 
Potrafi przedstawić zasady oceny sprawności 
funkcjonalnej i wykorzystać jej elementy w 
praktyce 
 
Potrafi scharakteryzować rolę arteterapeutyty w 
zespole geriatrycznym  
 
Potrafi scharakteryzować najważniejsze 
patologie w starości i ich konsekwencje dla 
sprawności funkcjonalnej 
 
Potrafi wskazać możliwości zastosowania 
arteterapii w wybranych problemach klinicznych 
występujących u osób starszych 

 
K_U09 

 
 

K_U08 
 
 

K_U06 
 
 

K_U07 
 

 
M2U11 

 
 

M2U08 
 
 

M2U05 
 
 

M2U05 
 

PSA_03_PK1 
 
 

PSA_03_PK2 

Rozumie konieczność dbania o własny rozwój i 
poszerzanie posiadanej wiedzy 
 
Posiada świadomość własnych ograniczeń i 
konieczności stałego poszukiwania nowych 
rozwiązań istniejących problemów 

K_K01 
 
 

K_K02 

M2K01 
 
 

M2K02 
 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

10  

Udział w wykładach 10  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach -  

   

Samodzielna praca słuchacza 20  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń -  

Łączny nakład pracy słuchacza 
30 2 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

30  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

-  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_03_PW1-4 
PSA_03_PU1-5 
PSA_03_PK1-2 

Udział w dyskusji  

PSA_03_PW1-4 
PSA_03_PU1-5 
PSA_03_PK1-2 

 
Przygotowanie pracy 

pisemnej 

Data opracowania 
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