STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE
w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
w Poznaniu
Psychodietetyka
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Umiejscowienie w obszarach kształcenia: studia podyplomowe w zakresie Psychodietetyki lokują się w obszarze nauk
humanistycznych oraz nauk o zdrowiu.
Nazwa studiów:

PSYCHODIETETYKA
Typ studiów: DOSKONALĄCE

Symbol

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
Absolwent:
WIEDZA

K_W01

Posiada wiedzę z zakresu podstaw psychologii, psychiatrii i neurologicznym

K_W02

Zna podstawy schorzeń o podłożu psychosomatycznym

K_W03

Zna i rozumie rolę neuroprzekaźników w etiopatogenezie zaburzeń odżywiania

K_W04

Zna różne metody motywacji pacjenta w procesie leczenia żywieniowego

K_W05

Zna nomenklaturę medyczną w stopniu umożliwiającym efektywną komunikację z innymi członkami zespołu
multidyscyplinarnego

K_W06

Posiada wiedzę na temat efektywnej współpracy z zespołem multidyscyplinarnym celem diagnozowania i leczenia
żywieniowego jednostek chorobowych o różnej etiologii

K_W07

Zna metody efektywnej komunikacji z pacjentem i potrafi dostosować się do profilu psychologicznego pacjenta

K_W08

Zna problemy psychologiczne dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi i onkologicznymi

K_W09

Zna problemy psychologiczne dorosłych z chorobami przewlekłymi i onkologicznymi

K_W10

Przyswoił podstawy leczenia żywieniowego w opiece paliatywnej

K_W11

Opanował podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej schorzeń wymagających leczenia żywieniowego

K_W12

Zna podstawy teoretyczne diagnostyki zaburzeń psychicznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

Posiada umiejętność rozpoznawania schorzeń o podłożu psychosomatycznym lub neuropsychiatrycznym

K_U02

Posiada umiejętność zastosowania różnych metod motywacyjnych w procesie leczenia żywieniowego

K_U03

Posiada zdolność efektywnej komunikacji z pacjentem w zależności od profilu psychologicznego pacjenta

K_U4

Potrafi zastosować podstawowe techniki behawioralne w trakcie leczenia zaburzeń żywieniowych o podłożu psychicznym

K_U5

Potrafi identyfikować nieprawidłowe wyniki laboratoryjne i obrazowe

K _U6

Potrafi wstępnie identyfikować problemy psychiczne w kontakcie z pacjentem leczonym żywieniowo

K_U7

Potrafi stosować terminologię medyczną w trakcie pracy jako członek zespołu interdyscyplinarnego

K_U8

Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu multidyscyplinarnego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Rozumie potrzebę stosowania efektywnych metod komunikacji z pacjentem celem skutecznej terapii żywieniowej

K_K02

Rozumie potrzebę efektywnej współpracy z zespołem multidyscyplinarnym w procesie diagnozowania i leczenia zaburzeń
żywieniowych o podłożu psychosomatycznym lub neuropsychiatrycznym

K_K03

Rozumie potrzeby psychologiczne dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą lub nowotworową

K_K04

Rozumie potrzeby psychologiczne dorosłych z chorobą przewlekłą lub nowotworową

