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I. SEMESTR PIERWSZY 
 

ANATOMIA 

 

Rok I, semestr I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cele szczegółowe: 

 Wzbogacenie posiadanej przez studenta wiedzy anatomicznej; 

 Rozwijanie umiejętności korzystania i pozyskiwania wiedzy z dostępnych źródeł; 

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych studentów; 

 Motywowanie do ciągłego doskonalenia, pogłębiania i samooceny wiedzy; 

 Ciągłe i świadome doskonalenie własnej osobowości. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W1., A.W2., A.U1 , D.K2. 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

Praca pisemna z zakresu anatomii na temat: Opis wybranych mięśni działających na stawy 

głowy, tułowia i kończyn.  

 

Wymagania dotyczące pracy pisemnej:  

Praca powinna zawierać: 

- opis podanych mięśni z uwzględnieniem:  

 nazwy mięśnia (podkreślonej lub pogrubionej), 

 przynależności do grupy  

  przyczepów początkowego  i końcowego,  

 przebiegu włókien mięśniowych oraz 

  działania mięśnia na stawy 

 współdziałania mięśni 

- bibliografię 

 

I. Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej);  

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, w kolejności alfabetycznej. 

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony.  

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową.  
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Kryteria oceny pracy samokształceniowej. 

1. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy (0-4 pkt) 

2. Analiza materiału (0-3 pkt) 

3.  Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa (0-2 pkt) 

 

Student otrzymuje zaliczenie pracy: 

- jeżeli dostarczy pisemne opracowanie tematu pracy zgodnie z ustalonymi wytycznymi  

i otrzyma co najmniej 5 pkt 

 

Student nie uzyskuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

- nie dostarczy pisemnego opracowania tematu pracy zgodnie z ustalonymi wytycznymi lub 

liczba otrzymanych punktów jest mniejsza od 5 pkt 

 

 

 

FIZJOLOGIA 

 

Rok I, semestr I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Opanowanie wiedzy i zrozumienie zasad na temat prawidłowego funkcjonowania organizmu 

człowieka. Wyrabianie umiejętności logicznej interpretacji faktów i wyników wykonywanych 

przez studentów doświadczeń.  

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W3. Rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz procesów 

elektrofizjologicznych; 

A.W4. Charakteryzuje specyfikację i znaczenie gospodarki wodnoelektrolitowej  

i kwasowozasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju; 

A.W5. Określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach 

wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki 

oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi; 

A.W6. Wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne 

nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne); 

A.W13. Wylicza enzymy biorące udział w trawieniu, objaśnia podstawowe defekty enzymów 

trawiennych oraz określa skutki tych zaburzeń;  

Forma pracy: praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

 

Temat do wyboru: 

1. Reakcja układu krążenia na zmianę pozycji ciała (próba ortostatyczna).  

2. Podstawowe mechanizmy regulujące czynność oddychania.  
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3. Reakcja organizmu na wysiłek fizyczny. Wysiłek dynamiczny i statyczny.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5cm; 

strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość  3-4  strony. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu,  

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

II. Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści - 2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe - 4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa - 2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy - 2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db 

  8 pkt  db 

 7 pkt   + dst 

 6 pkt   dst 

poniżej 6  ndst 
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GENETYKA 

 

Rok I semestr I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny: Poszerzenie wiedzy dotyczącej dziedziczenia oraz chorób przenoszonych 

genetycznie. Rozwijanie umiejętności szukania i korzystania z wszystkich dostępnych źródeł 

wiedzy. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W10.Omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe 

koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej;  

A.W11.Opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile 

metaboliczne podstawowych narządów; 

A.W12.Wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, 

niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji 

genetycznej; 
 

Forma pracy:  

praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

 

Temat do wyboru: 

1. Scharakteryzuj wybrane choroby przekazywane drogą dziedziczenia.  

2. Genetyczne badania przesiewowe.  

3. Zastosowanie terapii genowych.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 10- 15  stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać 

stronę internetową oraz datę cytowania.  
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Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. 1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści - 2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe -  pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa - 2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy - 2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db 

  8 pkt  db 

 7 pkt   + dst 

 6 pkt   dst 

poniżej 6  ndst 

 

 

 

BIOCHEMIA I BIOFIZYKA 

 

Rok I, semestr I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Formy zaliczenia samokształcenia:  

Udział w dyskusji i test z zagadnień zadanych do samodzielnego opracowania 

 

Celem pracy jest wykształcenie: 

 umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu biochemii i biofizyki,  

 umiejętności samodzielnej weryfikacji dostępnych treści naukowych pod kątem ich 

istotności, związku z kierunkiem kształcenia i potencjalnej przydatności w 

przyszłości; 

 umiejętności argumentacji doboru literatury i wagi różnorodnych aspektów 

zagadnienia proponowanego do samodzielnego opracowania na forum publicznym, 

jakim jest dyskusja w grupie 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W5.określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach 

wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki 

oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi; potrafi wyjaśnić podstawy fizyczne 

pomiaru ciśnienia krwi; zna elementy termodynamiki układów biologicznych; zna 

prawa dyfuzji i ich związek ze zjawiskami zachodzącymi w błonach biologicznych, 

umie określić pojęcia potencjału spoczynkowego i czynnościowego oraz powiązać je 

z funkcją układu nerwowego; zna fizyczne podstawy działania układu oddechowego i 

jego diagnostyki; zna podstawy fizyczne działania serca i elementy diagnostyki oraz 
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postępowania terapeutycznego (defibrylator, rozrusznik serca);  zna makrocząsteczek 

obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych,  zna 

podział i znaczenie witamin; 

A.W6. wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne 

nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne); 

A.W7. określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania; potrafi 

określić naturę promieniowania jonizującego, wymienić źródła tego promieniowania 

wykorzystywane w medycynie oraz określić jego oddziaływanie na materię ożywioną; 

A.W9. różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów 

karboksylowych i ich pochodnych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych 

w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych,  

A.U7.wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, 

tkanek oraz procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na 

organizm ludzki czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, grawitacja, 

ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące 

A.U3.prognozuje kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych; 

 

A.U17.ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony 

radiologicznej; 

D.K2.systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu. 

 

Ocena pracy samokształceniowej/punktowa/: 

Skala ocen  

100-90 % max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% max ilości punktów – plus dobry 

84 – 71% max ilości punktów – dobry 

70 – 66% max ilości punktów – plus dostateczny 

60 -65% max ilości punktów – dostateczny 

 

Literatura: 

1. Hames D.B., Hooper N.M., Biochemia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2010; 

2. Jaroszyk F.: Biofizyka, Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007; 

3. Jóźwiak Z. Bartosz G.: Biofizyka, Wybrane zagadnienia wraz z 

ćwiczeniami, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007 

1. Murray R.K i wsp Biochemia Harpera PZWL, 2008; 

2. Stryer L. Biochemia PZWL, 2008; 

3. Biofizyka, F. Jaroszyk, red., PZWL 2001; 

4. Podstawy biofizyki - podręcznik dla studentów medycyny, pod red. A. Pilawskiego, 

PZWL, 2005; 

5. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, Zofia Jóźwiak, Grzegorz Bartosz (red.), 

Wydawnictwo Naukowe PWN,2008; 

6. Koolman Jan Biochemia-ilustrowany przewodnik. PZWL Warszawa. 2005 
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PSYCHOLOGIA 

 

Rok I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Poszerzenie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z zakresu udzielania przez 

pielęgniarkę pomocy i wsparcia człowiekowi choremu w oparciu o najnowsze doniesienia 

naukowe. Uwrażliwienie na psychologiczne problemy człowieka chorego i role komunikacji 

w kształtowaniu terapeutycznej relacji pielęgniarka – pacjent.  

 

Cele szczegółowe:  

● aktywizowanie poznawcze studentów i stymulowanie ich rozwoju 

● motywowanie do doskonalenia umiejętności poszukiwania i korzystania z najnowszej 

wiedzy z zakresu opieki paliatywnej 

● wdrażanie do kształcenia ustawicznego i samooceny własnej wiedzy 

 

Umiejętności:  

Student: 

● uzasadni wybór tematu do samokształcenia 

● dokona trafnego doboru literatury i wykorzysta ją w pracy samokształceniowej 

● dokona samooceny wiedzy i umiejętności w procesie samokształcenia 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

B.W1.Zna podstawy psychologii w zakresie zachowania i rozwoju człowieka, uwarunkowań 

jego prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania; 

B.W2.Zna problematykę relacji człowiek środowisko społeczne; 

B.W3.Omawia mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; 

B.W4.Wymienia etapy i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka; 

B.W5.Różnicuje pojęcie emocji i motywacji oraz zna pojęcie osobowości i jej zaburzeń; 

B.W6.Charakteryzuje istotę i strukturę zjawisk zachodzących w procesie przekazywania  

i wymiany informacji; 

B.W7.Definiuje modele i style komunikacji interpersonalnej; 

B.W8.Zna techniki redukowania lęku i sposoby relaksacji oraz mechanizmy powstawania, 

działania i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego; 

B.W14.Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone  

i patologiczne; 

 

Forma pracy: praca pisemna do zaliczenia godzin dla studenta: 

Tematy prac (do wyboru): 

1. Wskazanie roli prawidłowego kontaktu pacjenta z personelem medycznym dla przebiegu 

choroby i kształtowania zachowań prozdrowotnych.  

2. Pomoc psychologiczna w chorobie i rola wsparcia w sytuacji choroby.  

3. Rola komunikowania w interakcji pielęgniarka – pacjent.  
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Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin dla studenta.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu, logiczny układ treści    2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy    2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db   

  8 pkt  db  

  7 pkt   + dst 

  6 pkt   dst     

  poniżej 6  ndst  
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SOCJOLOGIA 

 

Rok I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowia jako wartości dla człowieka. Rozwijanie 

umiejętności poszukiwania i korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

B.W9. Omawia mające zastosowanie w pielęgniarstwie wybrane teorie i metody 

modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii; 

B.W10. Omawia wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych; 

B.W11. Charakteryzuje zakres interakcji społecznej i procesu socjalizacji oraz działanie 

lokalnych społeczności i ekosystemu; 

B.W12. Definiuje pojęcia grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności i ekosystemu 

oraz zna zasady ich funkcjonowania; 

B.W15. Definiuje i interpretuje zjawisko nierówności klasowej, etnicznej i płci oraz 

dyskryminację; 

B.W27. Klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym; 

 

Forma pracy: praca pisemna do zaliczenia godzin dla studenta: 

Tematy prac (do wyboru): 

1. Scharakteryzuj czynniki i zmienne mające wpływ na postawy społeczne wobec zdrowia 

własnego i innych.  

2. Zdrowie jako wartość w ujęciu socjologiczno-medycznym.  

3. Społeczna rola pielęgniarki i jej uwarunkowania.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin dla studenta.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać w 

nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 
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6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu, logiczny układ treści    2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy    2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db   

  8 pkt  db  

  7 pkt   + dst 

  6 pkt   dst     

  poniżej 6  ndst  

 

 

 

PEDAGOGIKA 

 

Rok I Semestr I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdobywania umiejętności oddziaływania 

wychowawczego w różnych środowiskach i wobec różnych grup odbiorców. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

B.W14.Rozumie procesy poznawcze i różnicuje zachowania prawidłowe, zaburzone i 

patologiczne 

B.W16.Objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki 

stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, 

zdrowienia, hospitalizacji, umierania) 

B.W17.Wykazuje znajomość procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej; 

B.W18.Zna problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do danej grupy 

odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi). 

 

Forma pracy: - praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

Temat do wyboru: 

1. Wpływ środowiska na wychowanie człowieka. 

2. Problemy wychowawcze młodzieży i rodzaje oddziaływań wychowawczych. 
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Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość  3-4  strony. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu, logiczny układ treści    2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy    2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db 

  8 pkt  db 

 7 pkt   + dst 

 6 pkt   dst 

poniżej 6  ndst 

  

- 14 -



ZDROWIE PUBLICZNE 

 

Rok I, semestr. I. 

Ilość godzin samokształcenia: 20 godzin. 

 

Cel ogólny:  

Rozwijanie zainteresowań studentów problematyką zdrowia publicznego i jego miejsca w 

ochronie zdrowia. Poszerzanie wiedzy oraz określenie zadań pielęgniarstwa w stosunku do 

założeń polityki zdrowotnej i społecznej,realizowanie i koordynowanie działań promujących 

zdrowie. Nabycie umiejętności poszukiwania i korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

 

Cele szczegółowe: 

- scharakteryzuje wielowymiarowe uwarunkowania zdrowia, 

- określi warunki zdrowego środowiska w korelacji ze zdrowiem czlowieka, 

- wymieni zagrożenia zdrowia współczesnych społeczeństw świata, 

- zapozna się z aktami przemocy wobec dziecka w rodzinie, 

-przeanalizuje wpływ uzależnień na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. 

 

Umiejętności:  

- wskaże główne wyznaczniki zdrowia i ich zależności, 

- określi rolę rodziny oraz zapozna się z formami i organizacjami pomocy w przypadku 

dysfunkcjonalności rodziny, 

- scharakteryzuje choroby spoleczne jako problem zdrowia publicznego oraz przedstwi 

zasady profilaktyki i prewencji chorób społecznych, 

- przedstawi ogólną koncepcję profilaktyki uzależnień, 

- określi wpływ środowiska (miejsca zamieszkania) na stan zdrowia człowieka, 

- wyjaśni pojęcie negatywnych zachowań zdrowotnych oraz przedstawi ich wpływ na zdrowie 

fizyczne i psychiczne młodych ludzi. 

 

Efekty kształcenia: 

PL-B.W.24. Przedstawia wiedzę o genezie, założeniach i zadaniach zdrowia publicznego  

w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia 

PL-B.W.25. Wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia 

publicznego. 

PL-B.W.26. Zna pojęcia podstawowe dotyczące zdrowia i choroby oraz zagrożenia 

zdrowotne współczesnych społeczeństw świata. 

PL-B.W.27. Klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym.  

PL-B.W.28. Omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań 

naukowych. 

PL-B.W.29.Charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób.  

PL-B.W.30. Omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce. 

PL-B.W.31. Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny 

rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 
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PL-B.W.32. Wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz 

wybranych krajach UE. 

 

Forma pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Praca poglądowa z zakresu tematyki zdrowia publicznego, na jeden wybrany z podanych 

tematów (może być połączona z prezentacją multimedialną).  

 Wpływ stylu życia na zdrowie człowieka. 

 Karmienie piersią- promocja naturalnego karmienia piersią. 

 Problem dziecka krzywdzonego w rodzinie.  

 Choroby społeczne jako problem zdrowia publicznego (choroby zakaźne, gruźlica, 

choroby przenoszone drogą płciową). 

 Uzależnienia- alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania. 

 Wpływ zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby na zdrowie człowieka. 

 Negatywne zachowania zdrowotne dotyczace żywienia u ludzi młodych- otyłośc, bulimia, 

anoreksja. 

2. Udział w konferencji naukowej z zakresu zdrowia publicznego. 

 certyfikat potwierdzajacy udział w konferencji (orginał certyfikatu do wglądu, kserokopia 

do złożenia), 

 pisemne sprawozdanie z tematyki konferencji zawierajace: 

 tytuł, termin i miejsce konferencji, 

 tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych, 

 streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, uzasadnienie wyboru wystąpienia (1-2 str.) 

  

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość –minimum 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu,  

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  
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Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

 1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści (0-2 pkt). 

 Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe (0-4 pkt). 

 Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa (0-2 pkt). 

 Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy (0-2 pkt). 

 

Punktacja i zaliczenie: 

 - Powyżej 6 punktów - zaliczona 

 - Student nie otrzymuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

 nie przedstawi certyfikatu udziału w konferencji oraz pisemnego sprawozdania 

zgodnie z wytycznymi, 

 nie dostarczy pisemnego opracowania tematu pracy poglądowej. 

 

Literatura: 

2. Kulik T.B., Latalski M.- Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów 

wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Wydawnictwo Czelej, 

Lublin 2002. 

3. Paździoch S., Ryś A., Czupryna A., Włodarczyk W.C.(red)- Zdrowie publiczne, CMUJ, 

Kraków 2001.Tom I, Tom II. 

4. Leon Jabłoński, Irena Dorota Karwat. 2002.- Podstawy epidemiologii ogólnej, 

epidemiologia chorób zakaźnych. Wydawnictwo Folium. 

5. Emilia Kolarzyk - Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie I. Kraków 2000. 

6. Jan Kazimierz Karczewski. 2002.- Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. 

7. Anita Majchrowska. 2003.- Wybrane elementy socjologii. 

8. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz, Czelej. Lublin 2008.- Promocja zdrowia 

dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. 

9. B. Tobiasz-Adamczyk-Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków 2000. 

10. Kozierkiewicz A.(red. tłum.)- Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. 

Vesalius. Kraków 2001. 

11. Narodowy Program Zdrowia. 

12. Zofia Kawczyńska- Butrym- Rodzina-zdrowie-choroba. Wydanie I polskie. Lublin 2001. 

Wydawnictwo Czelej. 
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PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 

 

Rok I, semestr I 

Ilość godzin samokształcenia: 40 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu podstaw pielęgniarstwa (certyfikat 

potwierdzający udział w  konferencji, oryginał do wglądu, ksero dołączone do pisemnego 

sprawozdania z konferencji) 

2. Praca w charakterze woluntariusza w placówkach opiekuńczych dla dorosłych 

(zaświadczenie podpisane przez opiekuna woluntariatu z ramienia uczelni) 

3. Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 

 Pielęgniarstwo w ujęciu historycznym 

 Wzorce osobowe nestorek polskiego pielęgniarstwa 

 Holizm w opiece pielęgniarskiej 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

C.W.01.Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa z perspektywy czasu (przeszłość, 

teraźniejszość, przyszłość) na tle transformacji opieki 

C.W.02.Omawia istotę współczesnego pielęgniarstwa w wymiarze teoretycznym i 

praktycznym oraz procesu profesjonalizacji 

C.W.03.Definiuje pielęgnowanie oraz określa w nim miejsce wspierania, pomagania i 

towarzyszenia 

C.W.04.Charakteryzuje rolę i funkcje zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie 

realizacji opieki zdrowotnej 

 

Ocena pracy samokształceniowej : 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego do tematu wyboru zakresu wiadomości (0-3) 

 uzasadni wybór (0-3) 

 określi cel (0-3) 

 zgodnie z określonym celem zanalizuje problem (0-3) 

 

Punktacja: 

Powyżej 11 punktów - zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  
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3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać w 

nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok i 

strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura: 

Literatura podstawowa 

1. Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo - Ćwiczenia. W-wa, PZWL, 2001 

2. Górajek-Jóźwik J.(red): Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. W-wa, PZWL,2007 

3. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza pielęgniarska. W-wa, PZWL, 1999 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Kózka M. Płaszewska-Żywko: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. W-wa, PZWL, 

2008 

2. Poznańska S., Płaszewska-Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Kraków, Wyd. 

CMUJ, 2001 

3. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby, Kraków, CM UJ, 2000 

4. Zahradniczek K.(red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów 

medycznych, PZWL Warszawa 2004   

 

Czasopisma:  

1. Problemy dydaktyczno-medyczne. Wyd. CEM 

2. Pielęgniarka i Położna,  

3. Pielęgniarstwo XXI wieku, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 

4. Problemy pielęgniarstwa 
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ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 

 

ZAKAŻENIA SZPITALNE 

 

Rok, semestr: rok I. semestr I. 

Ilość godzin samokształcenia: 20 godzin 

 

Cel ogólny:  

Rozwijanie zainteresowań studentów problematyką zakażeń związanych z opieką 

zdrowotną oraz pogłębienie specjalistycznej teoretycznej wiedzy z zakresu nadzoru 

epidemiologicznego   i mikrobiologicznego nad zakażeniami. 

 

Cele szczegółowe: 

 przedstawi czynniki ryzyka predysponujące do występowania zakażeń szpitalnych 

 opisze sytuację epidemiologiczną w wybranym oddziale / szpitalu  

 zaproponuje  działania interwencyjne w wybranych formach klinicznych zakażeń 

szpitalnych 

 opisze proces  powstawania lekooporności i działania podejmowane w przypadku 

wykrycia wybranego alert patogenu 

 wymieni zagrożenia epidemiologiczne związane z hospitalizacją 

 przeanalizuje zasady stosowania izolacji z uwzględnieniem środków ochrony 

indywidualnej 

 opisze znaczenie szczepień ochronnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych 

Umiejętności: 

 potrafi zinterpretować  główne wskaźniki epidemiologiczne zakażeń szpitalnych 

 zna  rolę pielęgniarki w profilaktyce zakażeń  szpitalnych 

 scharakteryzuje czynniki ryzyka powstawania zakażeń szpitalnych  

 przedstawi zastosować skuteczną izolację  

 określi wpływ wykonywanych procedur medycznych na powstawanie zakażeń 

szpitalnych 

 potrafi chronić siebie i pacjenta przed zakażeniami szpitalnymi 

 umie wymienić podstawowe czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych 

 

Efekty kształcenia: 

C.W39. definiuje zakażenia związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, formy 

kliniczne tych zakażeń oraz sposoby zapobiegania i ich zwalczania.   

C.W40. zna czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem źródeł zakażenia 

i rezerwuarów drobnoustrojów w środowisku szpitalnym oraz drogi ich szerzenia 

C.W41. wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w poszczególnych formach zakażeń 

szpitalnych; zakażeniu krwi,  szpitalnym zapaleniu płuc,  zakażeniu dróg moczowych, 

zakażeniu miejsca operowanego i innych.   

C.W42. analizuje zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi, takich jak szkoły, 

przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, koszary wojskowe. 
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C.U61. wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym 

i zakażeniom w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego; 

C.U62. analizowania wykonanych badań mikrobiologicznych oraz lokalnej sytuacji 

epidemiologicznej 

C.U63. postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji zawodowej 

 

Forma pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Praca poglądowa z zakresu tematyki zakażeń związanych z opieką zdrowotną, na jeden 

wybrany z podanych tematów (może być połączona z prezentacją multimedialną).  

1) Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń:  (do wyboru jedna poztać 

zakażenia: zakażnia krwi, zapalenia płuc, zakażenia układu moczowego,  zakażenia 

przewodu pokarmowego. 

2) Postępowanie okołooperacyjnye z pacjentem z uwzględnieniem działań obniżających 

ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego. 

3) Stosowanie zasad izolacji standardowej w zapobieganiu wirusowym zapaleniom 

wątroby  

4) Zadania pielęgniarki w profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych u personelu  

i pacjentów. 

5) Narastanie oporności bakterii na antybiotyki  i ich konsekwencje dla pacjenta  

i społeczeństwa. 

6) Znaczenie szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu lub presentacji multimedialnej: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość –minimum 5 

stron. 

2. Prezentacja multimedialną przygotowana w programie Microsoft Office Power Point  

i dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez wykładowcę.  

3. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

4. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

5. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje  

w spisie piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go  

w cudzysłowiu, w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku 

numer strony cytatu.  

6. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

7. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową 

oraz datę cytowania.  
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II. Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści (0-2 pkt). 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe (0-4 pkt). 

3. Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa (0-2 pkt). 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy (0-2 pkt). 

 

Zaliczenie pracy samokształceniowej w formie pisemnej: 

1. powyżej 6 pkt - zaliczenie pracy samokształceniowej w formie pisemnej. 

2. poniżej 6 pkt - praca samokształceniowa nie zaliczona . 

 

Student nie otrzymuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

 nie dostarczy pisemnego opracowania tematu pracy poglądowej lub prezentacji  

w programie Microsoft Office Power Point 

 

Literatura: 

1. Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Urban & 

Partner, Warszawa 2006. 

2. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej - podsumowanie 

https//www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-ak-wytyczne-who-draft.pdf str. 13-24 i 28. 

3. Definicje zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI). 

http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Definicje-zakazen-szpitalnych.pdf 

4. Damani, Nizam N.: Praktyczne metody kontroli zakażeń. Kraków 1999. 

5. Brydak LB.: Narodowy program zwalczania grypy Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego-PZH. http://www.wp.npzg.pl/test/oprogramie.html 

6. Pilotażowy program profilaktyki zakażeń STOP! HCV. Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

http://www.stophcv.pl/ 

7. Krajowe Centrum ds. AIDS. http://www.aids.gov.pl/ 

8. Hryniewicz W.: Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów 

hospitalizowanych. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/wskazania_do_badan_okladka_int 

9. Hryniewicz W.: Rekomendacje profilaktyki zakażeń w OIT. 

http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Rekomendacje_profilaktyki_zakazen_w_OIT.pdf 

10. Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2008 
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II. SEMESTR DRUGI 
 

MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA 

 

Rok I, semestr II 

Ilość godzin samokształcenia: 20 

 

Formy zaliczenia samokształcenia:  

Udział w dyskusji i test z zagadnień zadanych do samodzielnego opracowania 

 

Celem pracy jest wykształcenie: 

 umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu mikrobiologii i 

parazytologii,  

 umiejętności samodzielnej weryfikacji dostępnych treści naukowych pod kątem ich 

istotności, związku z kierunkiem kształcenia i potencjalnej przydatności w 

przyszłości; 

 umiejętności argumentacji doboru literatury i wagi różnorodnych aspektów 

zagadnienia proponowanego do samodzielnego opracowania na forum publicznym, 

jakim jest dyskusja w grupie 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W14.definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii; 

A.W15.różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami, grzybami i pasożytami,  

z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania; 

A.W21.wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne  

i niemodyfikowalne; posiada wiedzę z zakresu immunoprofilaktyki zakażeń, reakcji 

nadwrażliwości, autoimmunizacji i podstawowych problemów transplantologii; 

A.U5. rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty u człowieka na podstawie ich budowy  

i cykli życiowych oraz objawów chorobowych; 

A.U14. klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych  

i obecnych we florze fizjologicznej; 

A.U15.wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania układu pasożyt - żywiciel dla 

prawidłowej terapii chorób wywołanych przez pasożyty; 

D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu. 

 

Ocena pracy samokształceniowej/punktowa/: 

Skala ocen  

100-90 % max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% max ilości punktów – plus dobry 

84 – 71% max ilości punktów – dobry 

70 – 66% max ilości punktów – plus dostateczny 

60 -65% max ilości punktów – dostateczny 
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Literatura: 

1. Heczko P. B.: Mikrobiologia lekarska. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału 

Lekarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 1999. 

2. Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa 

epidemiologicznego, C.K.P.P.i P., Warszawa, 2002 

3. Anusz Z.: Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych. PZWL, Warszawa .1990.  

4. Zaręba. M, Borowski. J: Mikrobiologia Lekarska, PZWL. W-wa 

19993. Biofizyka, F. Jaroszyk, red., PZWL 2001 

 

 

 

PRAWO 

 

Rok I 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Rozszerzenie umiejętności posługiwania się przepisami prawnymi w wykonywaniu pracy 

pielęgniarki w zakładach opieki zdrowotnej.  

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

B.W19.Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego miejsca w życiu społeczeństwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i praw pracy. 

B.W20.Zna na poziomie podstawowym problematykę ubezpieczeń zdrowotnych i ich 

systemu w Polsce i Unii Europejskiej, charakteryzuje ubezpieczenia obowiązkowe  

i dobrowolne oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce w państwach 

członkowskich UE. 

B.W21.Zna podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: prawa i obowiązki 

pielęgniarki, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania samorządu 

zawodowego pielęgniarek i położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania 

prawa wykonywania zawodu i wydawania pozwolenia na wykonywanie 

indywidualnej/grupowej praktyki pielęgniarskiej. 

B.W22.Różnicuje odpowiedzialność prawną, karną, cywilną i pracowniczą związaną  

z wykonywaniem zawodu pielęgniarki. 

B.W23.Zna kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw Człowieka, Kartę Praw Dziecka. 
 

Forma pracy: praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

Temat do wyboru: 

1. Formy pomocy i ochrony prawnej kobiet ciężarnych w Polsce.  

2. Dylematy etyczno-prawne w pracy pielęgniarki na podstawie wybranych artykułów  

z czasopism medycznych.  
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Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin dla studenta.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści     2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy     2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db   

  8 pkt  db  

  7 pkt   + dst 

  6 pkt   dst     

  poniżej 6  ndst  
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FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI 

 

Rok I, semestr II 

Ilość godzin samokształcenia: 20 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z  zakresu filozofii i etyki pielęgniarstwa (certyfikat 

potwierdzający udział w  konferencji, oryginał do wglądu, ksero dołączone do pisemnego 

sprawozdania z konferencji) 

2. Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 

 Pielęgniarstwo wobec wybranego problemu bioetycznego współczesnej medycyny. 

 Duchowość pacjenta  w holistycznej opiece  pielęgniarskiej 

 Wartości etyczne  w pielęgniarstwie polskim  

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

B.W43.- Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów 

moralnych w pracy pielęgniarki 

B.W44.- Zna problematykę etyki normatywnej w tym wartości, powinności i sprawności 

moralnych istotnych w pracy pielęgniarki 

B.W45.- Rozumie treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki 

 

Ocena pracy samokształceniowej : 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego do tematu wyboru zakresu wiadomości (0-3) 

 uzasadni wybór (0-3) 

 określi cel (0-3) 

 zgodnie z określonym celem zanalizuje problem (0-3) 

 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 11 punktów -  zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5cm; 

strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 
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piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu,  

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura: 

 

Literatura podstawowa 

1.Tatoń J.: Filozofia w medycynie. Warszawa PZWL 2003 

2. Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki 

paliatywnej. Katowice.2000 

3. Dunn P.H.: Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Krzyżanowska Łagowska U.: Wartości duchowe w etosie 

pielęgniarskim. Kraków 2005. 

2. Ślipko T.: Granice życia – dylematy współczesnej bioetyki. 

Kraków 1994 

3. Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej. Kraków 2004. 

4. Ślipko T.: Zarys etyki szczegółowej. Kraków 2005. 

 

Czasopisma:  

1. Problemy dydaktyczno-medyczne. Wyd. CEM 

2. Pielęgniarka i Położna,  

3. Pielęgniarstwo XXI wieku, 

4. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 

5. Problemy pielęgniarstwa 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA 

 

Rok I, semestr II 

Ilość godzin samokształcenia: 20 

 

Forma pracy do zaliczenia samokształcenia: 

Esej na temat artykułu w wybranym czasopiśmie, związanym z promocją zdrowia. 

Numery czasopism powinny być aktualne (z 2 lat wstecz). Nie mogą to być artykuły 

popularno - naukowe. Do pracy należy dołączyć kserokopię artykułu. 
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Cel ogólny:  

Student potrafi samodzielnie dokonać przeglądu literatury przedmiotu, wybrać i 

przeanalizować pod kątem przydatności do działań promocyjnych. 

 

Efekty kształcenia osiągane przez studentów w ramach samokształcenia: 

C.W16. zna strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i ponadnarodowym; 

C.U37. rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka 

chorób wynikających ze stylu życia; 

C.K02.Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu 

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

 Plan, uzasadnienie wyboru tematu, logiczny układ treści (2 pkt) 

 Analiza materiału, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy medycznej (4 pkt) 

 Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa (2 pkt) 

 Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy wnioski końcowe (2 pkt) 

 

Punktacja i zaliczenie: 

powyżej 6 pkt - praca zaliczona. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość do 2 stron 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia. 

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe. 

4. Na końcu podać skąd pochodzi wybrany artykuł w następujący sposób: nazwisko autora 

(ów), inicjały imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, numer, rok i strony. 

5. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

 

Literatura: 

Czasopisma: 

 Problemy Higieny i Epidemiologii 

 Hygeia Public Health 

 Medycyna Rodzinna 

 Zdrowie Publiczne 

 Pielęgniarstwo XXI wieku 

 Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne 
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 Nowa Medycyna (czytelnia medyczna Borgis - on line) 

 Nowa Pediatria (czytelnia medyczna Borgis - on line) 

 inne, wybrane przez siebie 

 

 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

 

Rok I, semestr II 

Ilość godzin samokształcenia: 25 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia:  

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu tematyki podstawowej opieki 

zdrowotnej(certyfikat potwierdzający udział w konferencji, oryginał do wglądu, ksero 

dołączone do pisemnego sprawozdania z konferencji) 

2. Praca poglądowa 

3. Przedstawienie konspektu zajęć wraz z przebiegiem (proponowanymi treściami) na temat 

szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Konspekt skierowany powinien być do 

dzieci lub młodzieży w wieku szkolnym 

 

Cel pracy: 

Zastosowanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na wykonywanie zadań w ramach 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w opiece nad dzieckiem, młodzieżą w środowisku 

zamieszkania, nauczania i wychowania. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

C.W24.Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów 

zdrowotnych dzieci i młodzieży 

C.W52.Wykaże się znajomością programów profilaktycznych realizowanych w stosunku do 

człowieka zdrowego i chorego 

C.U40. Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do 

rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 

C.U38. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do 

zachowań prozdrowotnych 

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu 

D.K14.Wykaże się poszanowaniem godności i praw pacjenta korzystającego z podstawowej 

opieki zdrowotnej, a także dziecka i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania 

D.K15. Przejawi w swoim zachowaniu postawę empatyczną ukierunkowaną na zrozumienie 

potrzeb dziecka 

D.K16. Podsumuje oraz wyciągnie wnioski z działań praktyczne podejmowane w kontakcie  

z człowiekiem zdrowym i chorym w POZ 

- 29 -



 

Ocena pracy samokształceniowej (punktowa): 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego wyboru zakresu wiadomości do tematu (0-3) 

 uzasadni wybór tematu edukacji zdrowotnej dzieci/młodzieży w aspekcie aktualnych 

problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży oraz możliwości ich zapobiegania (0-3) 

 zgodnie z nakreślonym celem opracuje sposób i zakres przekazu treści związanych  

z profilaktyką uwzględniając wiek odbiorców (0-3) 

 przygotuje pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć (0-3) 

 zapisze treści w formie konspektu (0-3) 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 

Punktacja: 

Powyżej 14  punktów -  praca zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość maksymalna 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać konspekt przeprowadzenia zajęć z zawartymi treściami do 

przekazania oraz pomoce wykorzystane do realizacji (rysunki, schematy, zagadki, i inne 

możliwe do wykorzystania) 

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

Literatura: 

1.. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa, 2002. 

2. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej t.I. Makmed, Lublin 2010 

rozdz.2.4.1 

3. Oblacińska A., red.: Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, IMiDz, 

Warszawa 2003 
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III. SEMESTR TRZECI 

PATOLOGIA 

 

Rok II semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Rozwijanie zainteresowań studentów problematyką zapobiegania występowania 

patologii w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Nabycie umiejętności poszukiwania i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W19. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej, w tym zaburzeń w 

krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, zapaleń i nowotworów; 

A.W20. omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, układu 

oddechowego, trawiennego, moczowopłciowego i nerwowego; 

A.W21. wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i 

niemodyfikowalne. 
 

Forma pracy: - praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

Temat do wyboru: 

1. Hipoksja. Rodzaje hipoksji. Mechanizmy przystosowawcze do hipoksji. Parametry 

tlenowe krwi w normie i patologii.  

2. Hipotermia naturalna i sztuczna. Hipertermia i jej stany kliniczne.  

3. Wpływ stresu na organizm człowieka. Charakterystyka zmian powstających w wyniku 

stresu.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 8-14 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowie, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 
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6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu, logiczny układ treści    2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy    2 pkt 

 

Ocena:  

bdb - 10 pkt.;  plus db - 9 pkt.; db - 8 pkt.; p  
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FARMAKOLOGIA 

 

Rok II semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Poznanie grup środków leczniczych, mechanizmów ich działania, przemian w ustroju 

oraz działań niepożądanych. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W16. charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy 

działania, przemiany w ustroju i działania uboczne; 

A.W17. omawia podstawowe zasady farmakoterapii; 

A.W18. charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady 

leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi; 

 

Forma pracy: praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

Tematyka prac związana z wpływem leków na organizm człowieka oraz rolą pielęgniarki w 

stosowaniu farmakoterapii. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

7. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

8. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin dla studenta.  

9. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

10. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

11. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

12. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści     2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 
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4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy     2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db   

  8 pkt  db  

  7 pkt   + dst 

  6 pkt   dst     

  poniżej 6  ndst  

 

 

 

RADIOLOGIA 

 

Rok II semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Student poszerzy wiedzę dotyczącą przeprowadzenia badań z zakresu diagnostyki 

obrazowej.  

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

A.W7.określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania; 

A.W8. posiada wiedze z zakresu diagnostyki radiologicznej. 

 

Forma pracy: praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

Temat do wyboru: 

1. Rola pielęgniarki w przeprowadzeniu badań z zakresu diagnostyki obrazowej. 

2. Opieka pielęgniarska nad chorym poddanym radioterapii. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 8-14 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowie, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  
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5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. 1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu, logiczny układ treści    2 pkt. 

2. 2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. 3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. 4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy    2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db 

  8 pkt  db 

 7 pkt   + dst 

 6 pkt   dst 

poniżej 6  ndst 

 

 

 

DIETETYKA 

 

Rok II, semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 15 

 

Cel ogólny:  

Wzbogacenie, uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy przez studenta z zakresu 

dietetyki. 

 

Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie zainteresowań z dolności poznawczych studentów problematyką dietetyki 

 Motywowanie studentów do doskonalenia, pogłębiania i samooceny własnej wiedzy 

 

Umiejętności:  

 Branie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy 

 Wzbogacenie, uzupełnienie i aktualizacja posiadanej przez studenta wiedzy z 

dietetyki, 

 Rozwijanie umiejętności korzystania i pozyskiwania wiedzy ze wszystkich 

dostępnych źródeł,  
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 Umiejętne korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych (nauki medyczne, 

humanistyczne), 

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych studentów, 

 Motywowanie do ciągłego doskonalenia, pogłębiania i samooceny wiedzy,  

 Ciągłe i świadome doskonalenie własnej osobowości. 

 

Efekty kształcenia: 

C.W8.Różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania 

zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji.  

C.W10.Różnicuje zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym 

chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu.  

C.W27.Definiuje zapotrzebowanie (ilościowe i jakościowe) organizmu na składniki 

pokarmowe niezbędne do utrzymania życia w warunkach zdrowia i choroby.  

C.W28.Wymienia zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i charakteryzuje istotę 

żywienia dojelitowego i pozajelitowego.  

C.W29.Zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz powikłania dietoterapii.  

 

Forma pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej lub wykładzie z zakresu dietetyki 

a. Certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji/wykładzie (oryginał 

do wglądu, kserokopia do złożenia). 

b. Pisemne sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji/wykładzie zawierające:  

 tytuł, termin i miejsce konferencji/wykładu 

 tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych 

 streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, uzasadnienie wyboru wystąpienia (1-2 str.) 

2. Zaświadczenie o udziale w kole naukowym. 

 

Student nie uzyskuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

 nie przedstawi certyfikatu udziału w konferencji/ wykładu 

 nie przedstawi pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji/wykładu napisanego 

zgodnie z wytycznymi. 

 nie przedstawi zaświadczenia o udziale w kole naukowym 
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BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE 

 

Rok II semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Cel ogólny:  

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej, uczestniczenia w badaniach 

naukowych i wykorzystania wyników badań w pracy zawodowej. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

C.W33.Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa. 

C.W34.Charakteryzuje etapy postępowania badawczego. 

C.W35.Opisuje metody i techniki badań. 

C.W36.Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania. 

C.W.37.Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 

intelektualnej 

C.W38. Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych 

 

Forma pracy:  

Udział w konferencji naukowej z zakresu pielęgniarstwa (certyfikat potwierdzający 

udział w konferencji, oryginał do wglądu, ksero dołączone do pisemnego sprawozdania z 

konferencji) 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

13. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

14. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin dla studenta.  

15. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

16. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

17. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

18. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści     2 pkt. 
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2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy     2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db   

  8 pkt  db  

  7 pkt   + dst 

  6 pkt   dst     

  poniżej 6  ndst  

 

 

 

BADANIE FIZYKALNE 

 

Rok II semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 25 

 

Forma pracy do zaliczenia samokształcenia: 

Praca pisemna dotycząca: 

 Zaplanowania badania fizykalnego podmiotowego i przedmiotowego w konkretnej 

jednostce chorobowej. 

 Tytuł pracy może brzmieć np. Plan badania fizykalnego podmiotowego i przedmiotowego 

u pacjenta z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. 

 Praca może dotyczyć jednostek chorobowych wybranych przez studenta np. dla pacjenta z 

chorobą wrzodową żołądka, z zakażeniem dróg moczowych, z zaostrzeniem choroby 

wieńcowej, z nadciśnieniem, z arytmią, z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z 

cukrzycą, z miażdżycą kończyn dolnych itd. 

 Praca powinna zawierać następujące elementy: 

 podstawy kliniczne jednostki chorobowej, którą student wybrał do opisu (patofizjologia, 

czynniki ryzyka, objawy, leczenie, powikłania) 

 zaproponowanie konkretnych pytań wywiadu z pacjentem dotyczących czynników ryzyka 

danej choroby, głównych dolegliwości i układu, którego dotyczy choroba zgodnie z 

techniką OLD CARD, powikłań choroby i samoopieki 

 zaplanowanie przydatnych w danej jednostce chorobowej technik badania fizykalnego 

przedmiotowego (np. w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego - jakie objawy będą 

badane przedmiotowo i w jaki sposób) 

 ustalenie planu działań diagnostycznych (badań dodatkowych potwierdzających daną 

jednostkę chorobową), terapeutycznych, edukacyjnych. 
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Cel ogólny:  

Student potrafi samodzielnie zrealizować badanie fizykalne podmiotowe i 

przedmiotowe w zakresie układu badanego u pacjenta wykorzystując zdobytą wiedzę i 

umiejętności oraz przestrzegajac zasad etyki zawodowej i praw pacjenta. 

 

Efekty kształcenia osiągane w ramach samokształcenia: 

C.W30. omawia badanie podmiotowe ogólne i szczegółowe, zasady jego prowadzenia i 

dokumentowania; 

C.W31. charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego 

pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; 

C.U49. przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i interpretuje wyniki dla 

potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej dokumentowania; 

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

 Zachowanie podanej struktury pracy (strona tytułowa, plan, rozwinięcie tematu, 

bibliografia) (3 pkt.) 

 Poprawność merytoryczna pracy (czytelny, jasny opis jednostki chorobowej 

uwzględniający patofizjologię, czynniki ryzyka, objawy, powikłania; prawidłowo zadane, 

kompleksowe pytania wywiadu, przejrzysty plan badania fizykalnego przedmiotowego; 

pełny plan działań diagnostycznych, leczniczych, edukacyjnych) (8 pkt.) 

 Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa (2 pkt.) 

 Poprawność stylistyczna, estetyka pracy (2 pkt.) 

 W przypadku prac oddanych po wyznaczonym terminie od ogólnej sumy punktów 

zostanie odjęty 1 pkt 

 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 9 punktów - zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego, napisany czcionką Times 

New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5cm; strony 

ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia. 

3. Praca powina zawierać plan 

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać w 

nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu. 

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony. W przypadku 

czasopism, numer, rok i strony. 
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6. Piśmiennictwo powinno być aktualne 

7. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura 

Literatura podstawowa: 

1. Bates B.: Wywiad i badanie fizykalne. PWN Warszawa 2001 

2. Krajewska-Kułak E.: Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych. Wyd. 

Czelej, Lublin 2008 

3. Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL Warszawa 2007 

4. Dacre J., Kopelman P.: Badanie kliniczne. PZWL Warszawa 2003 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Pawlaczyk B.: Pielęgniarstwo pediatryczne.PZWL.W-wa.2007 

2. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2009 

3. Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2010 

 

 

 

CHOROBY WEWNĘTRZNE I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

 

Rok II semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Cel ogólny:  

Poszerzenie, utrwalenie wiedzy z przedmiotu i przygotowanie studentów do 

wykorzystania teorii w praktycznym działaniu oraz kształtowanie refleksyjnego myślenia 

poprzez realizację procesu samokształcenia 

 

Cele szczegółowe:  

1. Wyzwolenie inicjatywy i aktywności poznawczej studentów 

2. Wykorzystanie refleksyjnego myślenia w przygotowaniu studentów do opieki nad 

chorymi internistycznie 

3. Planowanie, ustalanie i wprowadzanie kryteriów własnej oceny oraz przyjmowanie za nią 

odpowiedzialności 

4. Kształtowanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań zawodowych 

związanych z opieką nad pacjentem internistycznym 

5. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy i bieżąca adaptacja do 

kontekstu sytuacyjnego pacjenta 

6. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do doskonalenia opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 
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7. Twórcze rozwiązanie zadania wynikającego z wybranego tematu samokształcenia 

8. Doskonalenie umiejętności prezentowania efektów pracy samokształceniowej wraz z 

uzasadnieniem celowości wybranego tematu 

9. Wykazanie się umiejętnością refleksyjnego myślenia 

10. Dokonanie samooceny umiejętności w procesie samokształcenia 

 

Umiejętności: 

D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu; 

 

Forma pracy  

1. Praca pisemna – tematy do wyboru: 

a) Znaczenie komunikacji z człowiekiem przewlekle chorym w oddziale nternistycznym 

i readaptacji w środowisku rodzinnym, 

b) Wpływ  sposóbu przekazywania trudnych informacji, o niepomyślnym przebiegu 

choroby na przeżycia chorego i jego bliskich. 

c) Opieka pielęgniarska nad wybranym schorzeniem internistycznym oraz 

przygotowanie do życia z chorobą w środowisku doomowym po zakończonej 

hospitalizacji. 

d) Dietoterapia w wybranym schorzeniu internistycznym. 

e) Przeszczepianie narządów i wskazówki edukacyjne dla pacjentów po transplantacji. 

2. Udział w konferencji naukowej obejmującej zagadnienia z zakresu interny i 

pielęgniarstwa internistycznego. 

Tematy prac, ksero certyfikatu + krótkie sprawozdanie z tematyki konferencji. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania pracy pisemnej: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość maks. 10 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać w 

nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 
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Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

 

Lp.  Kryterium  Liczba 

punktów 

1.  Uzasadnienie wyboru tematu  10 

2. Stopień zrozumienia zadania 15 

3. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem 

aktualnej wiedzy medycznej  

30 

4. Zgodność prezentowanych poglądów z zasadami etyki i 

kompetencjami pielęgniarki 

15 

5. Kreatywność proponowanych rozwiązań 10 

6. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa 10 

7. Logiczny, planowy układ pracy  5 

8. Poprawność, merytoryczna, terminologiczna, gramatyczna 5 

 

Kryteria szczegółowe 

94 - 100 pkt. – bdb 

86 - 93 pkt. – db + 

80 - 85 pkt. – db 

66 – 79 pkt. – dst + 

60 - 65 pkt. – dst 

0 – 59 pkt. – ndst 

 

 

 

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

 

Rok II, semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego 

(certyfikat potwierdzający udział w konferencji, oryginał do wglądu, ksero dołączone do 

pisemnego sprawozdania z konferencji) 

2. Praca w charakterze woluntariusza w placówkach opiekuńczych dla dzieci(zaświadczenie 

podpisane przez opiekuna woluntariatu z ramienia uczelni) 

3. Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 

 Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w pediatrii 

 Rola pielęgniarki w stymulowaniu rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą 
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 Edukacja dziecka/rodziców w wybranych schorzeniach układu: oddechowego, 

pokarmowego, moczowego, chorobach alergicznych 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

 D.W.2 charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych dziecka w różnym stanie i 

wieku 

 D.W.4 zna zasady oceny stanu dziecka w zależności od wieku 

 D.W.10 zna zasady przygotowania dziecka/rodziców do samoopieki 

 D.W.11 zróżnicuje reakcję dziecka na chorobę /hospitalizację z uwzględnieniem wieku i 

stanu zdrowia 

 D.U.2 rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym 

wieku i stanie zdrowia 

 D.K.2 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu 

 D.K.9 prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta 

 

Ocena pracy samokształceniowej : 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego do tematu wyboru zakresu wiadomości (0-3) 

 uzasadni wybór : chorób cywilizacyjnych, problemów w procesie rozwoju dziecka  

z chorobą przewlekłą, jednostek chorobowych w których przedstawi edukację(0-3) 

 określi cel: zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, problemom w procesie rozwoju 

dziecka z chorobą przewlekłą, edukacji dziecka/rodziców w wybranej jednostce 

chorobowej układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, chorobach alergicznych 

(0-3) 

 zgodnie z określonym celem zanalizuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych, zaproponuje 

stymulację procesu rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, edukację dziecka/rodziców  

(0-3) 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 11 punktów - zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 
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w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura: 

1. Bożkowa K.: Pediatria praktyczna. PZWL, Warszawa,1999. 

2. Baker M.: Rozwój psychiczny dziecka. GWP, Gdańsk, 1992. 

3. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa, 2002. 

4. Spock B.: Dziecko- pielęgnowanie i wychowanie, PZWL, 1990. 

5. Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PZWL .1990. 

6. Muscari M., E.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Czelej, Lublin, 2005. 

7. Pietrzyk J.: Wybrane zagadnienia z pediatrii .Wyd. UJ, Kraków, 2004. 

 

 

 

POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-

POŁOŻNICZE 

 

Rok II, semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Praca pisemna do wyboru: 

 Poradnik dla kobiety w ciąży. 

 Poradnik dla kobiety po porodzie fizjologicznym. 

 Poradnik dla kobiety po cięciu cesarskim. 

 Poradnik dla młodych rodziców. 

 Poradnik dla kobiety poddawanej zabiegowi ginekologicznemu drogą pochwową. 

 Poradnik dla kobiety poddawanej zabiegowi ginekologicznemu drogą brzuszną. 

 Poradnik dla kobiety w okresie menopauzy. 

 Poradnik dla pacjentki leczonej ginekologicznie- onkologicznie. 

 Poradnik dla dziewcząt w okresie dojrzewania. 

 Poradnik na temat pielęgnacji i rozwoju noworodka- przeznaczony dla rodziców. 

 Poradnik dla kobiety w okresie senium. 

 Poradnik dla kobiety po stracie dziecka. 

 Poradnik dla kobiety z endometriozą. 

 Poradnik dla kobiety ze stanem zapalnym narządu rodnego. 

 Poradnik dla kobiety z zaburzeniami miesiączkowania. 
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 Poradnik dla osób planujących dziecko. 

 Poradnik dla osób z niepowodzeniami z poczęciu dziecka. 

 Poradnik  dla kobiety z dzieckiem urodzonym przedwcześnie. 

 Poradnik dla kobiety która urodziła dziecko z wadą. 

2.Sprawozdanie z udziału w konferencji o tematyce położniczej, noworodkowej lub 

ginekologicznej, potwierdzone kserem certyfikatu uczestnictwa w konferencji. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

D.W2. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i 

stanie zdrowia; 

D.W5. zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, geriatrycznym, 

chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, 

anestezjologicznym, położniczo-ginekologicznym i opiece paliatywnej;  

D.W9. charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w 

zależności od jego wieku  

i stanu zdrowia;  

D.W10. zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu 

zdrowia;  

D.W12. zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta;  

D.W19. omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia 

noworodka i wcześniaka; 

D.W20. charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem;  

D.W21. wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej; 

D.W22. charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego; 

D.W23. zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu;  

D.W24. identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych 

 

Ocena pracy samokształceniowej : 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego do tematu wyboru zakresu wiadomości (0-3) 

 uzasadni wybór (0-3) 

 określi cel (0-3) 

 zgodnie z określonym celem zanalizuje problem (0-3) 

 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 11 punktów - zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 
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2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu,  

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura: 

Literatura podstawowa: 

1. Brębowicz G. H.(red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. 

Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2007 

2. Bałanda- Bałdyga A. Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2008 

3. Bień A. Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Łepecka-Klusek C: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. 

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010  

1. Malarewicz A. (red.) Położnictwo. Podstawy opieki położniczej. Podręcznik dla 

studentów licencjackich i magisterskich kierunków położnictwa i pielęgniarstwa 2009  

3. Bręborowicz G. Położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 

2. Opala T. (red.): Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek  i 

fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 

3. Pilewska- Kozak A.B. (red.) . Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2009 

4. Stadnicka G. Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2009 
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GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 

 

Rok II, semestr III 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Cel ogólny:  

Wzbogacenie, uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy przez studenta z zakresu opieki 

nad osobą starszą. 

 

Cele szczegółowe: 

 Rozwijanie zainteresowań z dolności poznawczych studentów problematyką okresu 

późnej dorosłości 

 Motywowanie studentów do doskonalenia, pogłębiania i samooceny własnej wiedzy 

 

Umiejętności:  

 Branie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy 

 Wzbogacenie, uzupełnienie i aktualizacja posiadanej przez studenta wiedzy z opieki 

geriatrycznej, 

 Rozwijanie umiejętności korzystania i pozyskiwania wiedzy ze wszystkich 

dostępnych źródeł,  

 Umiejętne korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych (nauki medyczne, 

humanistyczne), 

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych studentów, 

 Motywowanie do ciągłego doskonalenia, pogłębiania i samooceny wiedzy,  

 Ciągłe i świadome doskonalenie własnej osobowości. 

 

Efekty kształcenia: 

D.W2.Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w podeszłym 

wieku.  

D.W4. Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku; 

D.W5. Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie geriatrycznym.  

D.W6. Zna zasady planowania opieki nad chorymi w podeszłym wieku. 

D.W9. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem 

geriatrycznym. 

D.W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i 

stanu zdrowia; 

D.W11. Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i 

stanu zdrowia; 

D.W13.Charakteryzuje proces starzenia w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym.  

D.W14.Zna swoiste zasady organizacji opieki geriatrycznej w Polsce. 

D.W15. Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, 

nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, 

depresji. 
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D.W16.Charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin. 

D.W17.Zna zasady aktywizacji chorego objętego opieką geriatryczną. 

D.W25. Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia.  

 

Forma pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu opieki geriatrycznej 

 Certyfikat potwierdzający udział w konferencji (oryginał do wglądu, kserokopia do 

złożenia). 

 Pisemne sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji zawierające:  

 tytuł, termin i miejsce konferencji 

 tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych 

 streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, uzasadnienie wyboru wystąpienia (1-2 str.) 

2. Praca poglądowa z zakresu opieki geriatrycznej, na jeden wybrany z podanych poniżej 

tenatów:  

a) Znaczenie aktywności fizycznej dla seniorów, opracuj kwestionariusz do oceny 

aktywności seniora. 

b) Zaplanuj gimnastykę dla seniora na podstawie literatury, opracuj poradnik z 

ćwiczeniami.  

c) Ochrona wzroku u seniorów, opracuj poradnik.  

d) Osteoporoza u osób starszych, zaplanuj edukację.  

e) Przygotuj edukację dla seniora z zaparciami.   

f) Zaplanuj jadłospis dla seniora z uwzględnieniem zasad odżywiania osoby starszej.  

3. Praca w charakterze wolontariusza w opiece nad osobą starszą 

Wymagane zaświadczenie o aktywnym udziale w wolontariacie podpisane/podbite 

pieczątką instytucji, w której student uczestniczy w wolontariacie.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość  3-4  strony. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu,  

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  
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Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści (0 – 2 pkt.) 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe (0 – 4 pkt.) 

3. Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa (0 – 2 pkt.) 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy (0 – 2 pkt.) 

 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 6  punktów 

 

Student nie uzyskuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

W przypadku wyboru pierwszej formy samokształcenia: 

 nie przedstawi certyfikatu udziału w konferencji 

 nie przedstawi pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji napisanego zgodnie  

z wytycznymi. 

W przypadku wyboru drugiej formy samokształcenia: 

 nie dostarczy pisemnego opracowania tematu pracy poglądowej zgodnie z ustalonymi 

wytycznymi. 

W przypadku wyboru trzeciej formy samokształcenia: 

 nie przedstawi zaświadczenia o aktywnym udziale w wolontariacie 

podpisanego/podbitego pieczątką instytucji, w której student uczestniczył w 

wolontariacie.  
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IV. SEMESTR PIĄTY 

CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

 

Rok III, semestr V 

Ilość godzin samokształcenia: 30 godzin 

 

Cel ogólny: 

Ustawiczne podnoszenie i nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu chirurgii i 

pielęgniarstwa chirurgicznego w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie samodzielnej i aktywnej postawy studentów w poszukiwaniu nowych 

rozwiązań problemów zdrowotnych chorych leczonych operacyjnie w oparciu o 

najnowszą wiedzę. 

2. Ustawiczne podnoszenie wiedzy z zakresu chirurgii w aspekcie: epidemiologii, etiologii, 

patomechanizmu, diagnostyki, leczenia chirurgicznego oraz profilaktyki w oparciu o 

najnowsze doniesienia naukowe. 

3. Ustawiczne kształcenie. 

 

Umiejętności: 

1. Doskonalenie umiejętności oceny stanu pacjenta kwalifikowanego do leczenia 

chirurgicznego, formułowania diagnozy pielęgniarskiej, planowania i realizacji opieki 

przed i pooperacyjnej. 

2. Doskonalenie umiejętności sprawnego wykorzystania wiedzy z chirurgii do pielęgnacji 

pacjenta w okresie okołooperacyjnym oraz edukacji i profilaktyce. 

3. Doskonalenie umiejętności nabywania i wykorzystania najnowszej wiedzy z zakresu 

chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego. 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

D.W1. Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku, w oddziale 

chirurgicznym. 

D.W2. Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i 

stanie zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 

D.W3. Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę 

pielęgniarską w schorzeniach chirurgicznych: układu naczyniowego, układu 

nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), układu 

moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, 

układu dokrewnego oraz krwi. 

D.W4. Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku, w oddziale chirurgicznym. 

D.W5. Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie chirurgicznym. 

D.W6. Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia, 

w oddziale chirurgicznym. 

D.W7. Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach 
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diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, w 

oddziale chirurgicznym. 

DW8. Charakteryzuje grupy leków i ich działanie stosowanych w oddziale chirurgicznym, na 

układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu 

zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg 

podania. 

D.W9. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w 

zależności od jego wieku i stanu zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 

D.W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i 

stanu zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 

D.W11. Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i 

stanu zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 

D.W12. Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego dorosłego do oddziału chirurgicznego w 

zależności od wieku i stanu zdrowia. 

D.W14. Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej - chirurgicznej w Polsce. 

D.W30. Zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań 

przed - i pooperacyjnych. 

D.W31. Charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne. 

D.W32. Zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i 

planowym oraz w chirurgii jednego dnia. 

D.W33. Zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu zapobiegania 

wczesnym i późnym powikłaniom. 

D.W34. Wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych 

jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie. 

D.W35. Wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i innych stowarzyszeń 

na rzecz zdrowia. 

D.W40. Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących 

życie, w oddziale chirurgicznym. 

D.W41. Zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i 

regionalnym; 

D.W42. Charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, 

obejmuj ące monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym; 

D.W43. Zna przebieg procesu znieczulania oraz zasady i metody opieki nad pacjentem po 

znieczuleniu. 

D.W47. Zna zasady profilaktyki zakażeń w oddziale chirurgicznym i na bloku operacyjnym. 

D.W50. Zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób nowotworowych leczonych 

chirurgicznie. 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu chirurgii/pielęgniarstwa chirurgicznego. 

2. Pisemne sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji zgodnie z przyj ętym schematem dla 

pracy badawczej. 

3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji (okazanie oryginału, kserokopia do 

złożenia). 
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W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w konferencji naukowej Student/ka jest 

zobowiązany/a do: napisania pracy poglądowej z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, na 

temat wskazany przez koordynatora przedmiotu zgodnie z przyjętym schematem. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5 

cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 2 - 3 strony. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia. 

3. Praca powinna zawierać: 

 badawcza - udział w konferencji: 

 tytuł, termin i miejsce konferencji, 

 tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych, 

 streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, wstęp z uzasadnieniem wyboru wystąpienia, cel badań, materiał i 

metodyka, uzyskane wyniki badań, wnioski końcowe i konkluzję. 

 poglądowa - udział w konferencji: 

 tytuł, termin i miesjce konferencji, 

 tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych, 

 streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru wystąpienia, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe. 

 poglądowa - w sytuacji braku możliwości uczestniczenia w konferencji naukowej: 

 tytuł pracy, 

 wstęp, 

 cel, 

 metody, 

 omówienie, 

 podsumowanie 

 piśmiennictwo - zgodnie z obowiązujacym schematem zapisu: 

Podręcznik: 

[1] Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2012. 

Czasopismo: 

[1] Bazaliński D., Cipora E., Jakima M., Premik A., Zbiegień M. Występowanie 

powikłań dermatologicznych i ich uwarunkowania w grupie osób z definitywną 

przetoką jelitową. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011;3:132-139. 

Uwaga (!)  

Każdy rodzaj pracy, powinien zawierać krótką wypowiedź jakie korzyści naukowe student 

pozyskał w wyniku: uczestnictwa w konferencji, a w sytuacji braku takiej możliwości, ze 

studiowania materiałów do przygotowania pracy poglądowej - osobista refleksja. 

 

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez Studentów 
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w wyniku realizacji pracy samokształceniowej: 

Ocena pozytywna - student potrafi dobrać/ocenić/ zastosować wiedzę i umiejętności oraz 

reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do: 

 efektywnego wyboru konferencji naukowej i jego uzasadnienia (bądź napisania pracy 

poglądowej - w sytuacji braku możliwości uczestniczenia w konferencji naukowej) (0-3 

pkt.), 

 przygotowania logicznego sprawozdania (bądź pracy poglądowej) zgodnego z 

wymogami, osobistą refleksją, zgodnością poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, poprawną merytorycznie i stylistycznie, właściwym doborem i 

wykorzystaniem piśmiennictwa, z zachowaną estetyką pracy (0-6 pkt.). 

 przedstawi certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji (0-1 pkt.). 

 

Punktacja: 

Od 60 % - max ilości punktów - zaliczenie pracy samokształceniowej 

 

 

 

PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 

 

Rok III, semestr V 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego 

(certyfikat potwierdzający udział w konferencji, oryginał do wglądu, ksero dołączone do 

pisemnego sprawozdania z konferencji) 

2. Praca w charakterze woluntariusza w placówkach opiekuńczych dla osób z problemami 

psychicznymi (zaświadczenie podpisane/podbite pieczątką instytucji, w której student 

uczestniczy w woluntariacie) 

3 Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 

 udział pielęgniarki w nowoczesnych formach terapii: 

 psychoedukacja 

 trening umiejętności społecznych, 

 terapia zajęciowa 

 temat własny po akceptacji nauczyciela 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

D.W.6. zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia 

D.W.10 zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu 

zdrowia 

D.W.27 zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych 
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Ocena pracy samokształceniowej : 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego do tematu wyboru zakresu wiadomości (0-3) 

 uzasadni wybór (0-3) 

 określi cel (0-3) 

 zgodnie z określonym celem zanalizuje udział pielęgniarki w nowoczesnych formach 

terapii (0-3) 

 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 11 punktów - zaliczona 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1 Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2 Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3 Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4 Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5 Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6 Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura: 

1. Wilczek-Rużyczka E.: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Czelej, PZWL, 

Warszawa, 2007 

2. Kurpas D.(red): Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa, Continuo, 2010 

3. Krupka- Matuszczyk I, Matuszczyk M. (red.): Psychiatria- Podręcznik dla studentów 

pielęgniarstwa, wyd. ŚUM, 2007 

4. Heitzman J.: Psychiatria. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa, 2007 
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ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA 

 

Rok III, semestr V 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Cel ogólny:  

Przygotowanie studenta do opieki nad chorym w stanie zagrożenia życia oraz nad chorym 

znieczulanym 

 

Cele szczegółowe: 

● Wzbogacenie, uzupełnienie i aktualizacja posiadanej przez studenta wiedzy z zakresu 

opieki nad chorym w stanie zagrożenia życia, nieprzytomnym, w trakcie i po znieczuleniu 

● Rozwijanie umiejętności korzystania i pozyskiwania wiedzy ze wszystkich dostępnych 

źródeł, 

● Umiejętne korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych (nauki medyczne, 

humanistyczne), 

● Rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych studentów, 

● Motywowanie do ciągłego doskonalenia, pogłębiania i samooceny wiedzy,  

● Ciągłe i świadome doskonalenie własnej osobowości. 

 

 Efekty kształcenia osiągane w ramach samokształcenia:  

D.W1. Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku 

D.W5. Zna zasady diagnozowania chorych przygotowywanych do znieczulenia 

D.W14. Zna zasady organizowania opieki w intensywnej terapii 

D.W40. Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących 

życie. 

D.W41. Zna zasady przygotowania Sali Operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu ogólnym i 

regionalnym. 

D.W42. Charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta obejmującego monitorowanie w 

zakresie podstawowym i rozszerzonym 

D.W43.Zna przebieg procesu znieczulenia i wskazuje zasady i metody znieczulenia 

regionalnego i zadania pielęgniarki w trakcie znieczulenia i po znieczuleniu 

regionalnym. 

D.W45. Rozpoznaje stan zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami 

przyrządowymi i bezprzyrządowymi. 

D.W46. Objaśni algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych 

zabiegów resuscytacyjnych (BLS) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS) 

D. W47. Zna zasady profila.ktyki zakażeń w oddziale intensywnej terapii i bloku 

operacyjnego 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1.Udział w konferencji naukowej o tematyce z zakresu Anestezjologii i pielęgniartstwa w 

zazgrożeniu życia  
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a) Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji (oryginał do wglądu, kserokopia do 

złożenia). 

b) Pisemne sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji zawierające:  

- tytuł, termin i miejsce konferencji 

- tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych 

- streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, uzasadnienie wyboru wystąpienia (1-2 str.)  

2.Praca poglądowa z zakresu Anestezjologii i pielęgniarstwa w zazgrożeniu życia, na jeden 

wybrany temat mający związek z treściami przedmiotu. 

 

Schemat pracy. 

I. Wstęp. 

a) Uzasadnienie wyboru tematu. 

II. Opis problemu.  

a) Przedstawienie opisywanego problemu w świetle najnowszej literatury. 

b) Przedstawienie rozwiązywanego problemu w oddziale 

c) Ukazanie czy model sprawowanej opieki jest zgodny z tym, który przedstawia 

literatura. 

III. Podsumowanie. 

a) Jakie korzyści odniósł student rozpoznając problem od strony teoretycznej i 

praktycznej. 

b) Czego nauczył się student. 

c) Wnioski. 

IV. Literatura ( pozycje książkowe i czasopisma) 

Na pierwszej stronie pracy powinien być temat pracy a poniżej w prawym dolnym rogu 

należy napisać: 

Imię i Nazwisko studenta, rok akademicki, semestr 

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5cm; 

strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu,  

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 
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6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

3.Wolontariat.  

a) Wymagane zaświadczenie o aktywnym udziale w wolontariacie podpisane/podbite 

pieczątką instytucji, w której student uczestniczy w wolontariacie.  

 

Student nie uzyskuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

W przypadku wyboru pierwszej formy samokształcenia: 

-nie przedstawi certyfikatu udziału w konferencji 

-nie przedstawi  pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji napisanego zgodnie w 

wytycznymi 

W przypadku wyboru drugiej formy samokształcenia: 

- nie dostarczy pisemnego opracowania tematu pracy poglądowej zgodnie z ustalonymi 

wytycznymi  

W przypadku wyboru trzeciej formy samokształcenia: 

-nie przedstawi zaświadczenia o aktywnym udziale w wolontariacie podpisanego/podbitego 

pieczątką  instytucji, w której student uczestniczył w wolontariacie.  

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści 2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe 4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa 2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy 2 pkt 

 

Praca samokształceniowa w formie pracy pisemnej zaliczona: 

Powyżej 6 punktów 

 

 

 

NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE 

 

Rok III, semestr V 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1.Udział w konferencji naukowej z zakresu neurologii/ pielęgniarstwa neurologicznego 

(certyfikat potwierdzający udział w  konferencji, oryginał do wglądu, ksero dołączone do 

pisemnego sprawozdania z konferencji) 

2.Esej – temat do ustalenia z nauczycielem 

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 
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D.W.01. wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku 

D.W.02. charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku 

i stanie zdrowia 

D.W.03. wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę 

pielęgniarską w schorzeniach: układu nerwowego, 

D.W.05. zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie neurologicznym,  

D.W.06. zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia 

 

Ocena pracy samokształceniowej : 

 dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

 poszerzy wiadomości teoretyczne zdobyte podczas dotychczasowego studiowania (0-3) 

 dokona adekwatnego do tematu wyboru zakresu wiadomości (0-3) 

 uzasadni wybór (0-3) 

 określi cel (0-3) 

 zgodnie z określonym celem zanalizuje problem (0-3) 

 

Zaliczenie: 

Powyżej 11 punktów - zaliczona 

 

I. Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok i 

semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać w 

nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok i 

strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania. 

 

Literatura: 

 

Literatura podstawowa 

1. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008 

2. Ślusarz R.: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym. 

NRPiP, Warszawa 2008 
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3. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin Adamczyk K.: Turowski K.: 

Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. Neurocentrum, Lublin 2007 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Fuller G.: Badanie neurologiczne – to proste. PZWL, Warszawa 2005 

2. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2006 

3. Kozubski W., Liberski P.: Neurologia. PZWL, Warszawa 2008 

4. Laidler P.: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2004 

5. Lindsay K. W., Bone I. (wyd. I polskie, red. W. Kozubski): Neurologia i neurochirurgia. 

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006 

6. Mazur R.: Neurologia kliniczna. Via Medica, Gdańsk 2005  

 

Czasopisma: 

1. Neurologia Neurochirurgia 

2. Pielęgniarstwo XXI wieku 

 

 

 

OPIEKA PALIATYWNA 

 

Rok i semestr: III,  semestr V 

Ilość godzin samokształcenia: 10 

 

Formy pracy  do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w konferencji naukowej z zakresu opieki paliatywnej 

 Certyfikat potwierdzający udział w konferencji (oryginał do wglądu, kserokopia do 

złożenia). 

 Pisemne sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji zawierające:  

 tytuł, termin i miejsce konferencji 

 tytuły tematyczne poszczególnych sesji naukowych 

 streszczenie z jednego dowolnie wybranego wystąpienia, zawierające: autora, temat 

wystąpienia, uzasadnienie wyboru wystąpienia (1-2 str.) 

2. Praca poglądowa z zakresu opieki paliatywnej (temat do ustalenia z nauczycielem). 

3. Praca w charakterze wolontariusza w opiece nad chorym u schyłku życia 

 Wymagane zaświadczenie o aktywnym udziale w wolontariacie podpisane/podbite 

pieczątką instytucji, w której student uczestniczy w wolontariacie.  

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

D.W05.  Zna zasady diagnozowania w opiece paliatywnej; 

D.W14. Zna swoiste zasady organizacji opieki paliatywnej w Polsce; 

D.W50. Zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób nowotworowych; 
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Wymagania dotyczące przygotowania pracy pisemnej: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość 5 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały imion, 

tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, numer, rok  

i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy pisemnej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści (0-2 pkt.) 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe (0-4 pkt.) 

3. Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa (0-2 pkt.) 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy (0-2 pkt.) 

 

Punktacja i zaliczenie: 

Powyżej 6 punktów - zaliczona 

 

Student nie uzyskuje zaliczenia, w sytuacji gdy: 

W przypadku wyboru pierwszej formy samokształcenia: 

 nie przedstawi certyfikatu udziału w konferencji 

 nie przedstawi  pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji napisanego zgodnie  z 

wytycznymi. 

W przypadku wyboru drugiej formy samokształcenia: 

 nie dostarczy pisemnego opracowania tematu pracy poglądowej zgodnie z ustalonymi 

wytycznymi. 

W przypadku wyboru trzeciej formy samokształcenia: 

 nie przedstawi zaświadczenia o aktywnym udziale w wolontariacie 

podpisanego/podbitego pieczątką  instytucji, w której student uczestniczył w 

wolontariacie.  

 

Literatura 

Literatura podstawowa:  
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1. Kinghorn S., Gaines S.,( (red. wyd. pol. De Walden-Gałuszko K., Gaworska-Krzemińska 

A.: Opieka paliatywna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012. 

2. Krasuska M.E., Stanisławek A., Turowski K.: Standardy w pielęgniarstwie 

onkologicznym i opiece paliatywnej. Wyd. AM, Lublin 2005. 

3. De Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. 

PZWL, W- wa, 2005. 

4. Szermer P. (przekład materiału WHO): Leczenie objawowe w stanach terminalnych. 

ELIPSA-JAIM s.c., Kraków 2005. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. De Walden-Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej PZWL, W- wa, 2012 

2. Catane R., Cherny N., Kloke M., Tanneberger S.: Podręcznik postępowania w 

zaawansowanej chorobie nowotworowej. MediPage, Warszawa 2007. 

3. Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. PZWL, Warszawa 2007. 

4. De Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, W- wa, 2006. 

5. Schmitt E. E: Oskar i Pani Róża. Wyd. Znak, Kraków 2004. 

 

Czasopisma:  

1. Polska Medycyna Paliatywna  
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V. SEMESTR SZÓSTY  

REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Rok III, semestrVI 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Cel ogólny:  

Poszerzenie, utrwalenie wiedzy z przedmiotu i przygotowanie studentów do 

wykorzystania teorii w praktycznym działaniu oraz kształtowanie refleksyjnego myślenia 

poprzez realizację procesu samokształcenia 

 

Cele szczegółowe  

1. Wyzwolenie inicjatywy i aktywności poznawczej studentów 

2. Wykorzystanie refleksyjnego myślenia w przygotowaniu studentów do opieki nad 

chorymi niepełnosprawnymi  

3. Planowanie, ustalanie i wprowadzanie kryteriów własnej oceny oraz przyjmowanie za nią 

odpowiedzialności 

4. Kształtowanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań zawodowych 

związanych z opieką nad pacjentem niepełnosprawnym 

5. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy i bieżąca adaptacja do 

kontekstu sytuacyjnego pacjenta 

6. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do doskonalenia opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 

7. Twórcze rozwiązanie zadania wynikającego z wybranego tematu samokształcenia 

8. Doskonalenie umiejętności prezentowania efektów pracy samokształceniowej wraz  

z uzasadnieniem celowości wybranego tematu 

9. Wykazanie się umiejętnością refleksyjnego myślenia 

10. Dokonanie samooceny umiejętności w procesie samokształcenia 

 

Umiejętności: 

D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu; 

 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1. Udział w 2 konferencjach naukowych z zakresu rehabilitacji, pielęgnowania 

niepełnosprawnych (certyfikat potwierdzający udział w konferencji, oryginał do wglądu, 

ksero dołączone do pisemnego sprawozdania z konferencji) 

2. Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 

a) Rehabilitacja a jakość życia chorych z niepełnosprawnością,  

b) Edukacja zdrowtna i wpływ sposóbu przygotowania niepełnosprawnych do 

funkcjonowania bio-psych-społecznego,  

c) Postawy i zachowania społeczeństw względem niepełnosprawnych w przeszlości  

i współcześnie, 
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Wymagania dotyczące przygotowania pracy pisemnej: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość maks 10 stron. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  

4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

 

Lp.  Kryterium  Liczba 

punktów 

1.  Uzasadnienie wyboru tematu  10 

2. Stopień zrozumienia zadania 15 

3. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem 

aktualnej wiedzy medycznej  

30 

4. Zgodność prezentowanych poglądów z zasadami etyki i 

kompetencjami pielęgniarki 

15 

5. Kreatywność proponowanych rozwiązań 10 

6. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa 10 

7. Logiczny, planowy układ pracy  5 

8. Poprawność, merytoryczna, terminologiczna, gramatyczna 5 

 

Kryteria szczegółowe 

94 - 100 pkt. – bdb 

86 - 93 pkt. – db + 

80 - 85 pkt. – db 

66 – 79 pkt. – dst + 

60 - 65 pkt. – dst 

0 – 59 pkt. - ndst 
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PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 

Rok III semestr VI 

Ilość godzin samokształcenia: 30 

 

Cel ogólny:  

Wzbogacenie, uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy  przez studenta z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. Motywowanie studentów do doskonalenia, pogłębiania i 

dokonywania krytycznej samooceny  własnej wiedzy.  

 

Efekty kształcenia osiągnięte podczas samokształcenia: 

D.W1.Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku. 

D.W4.Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku. 

D.W14.Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej ( systemu ratownictwa 

medycznego w Polsce ) 

D.W26.Zna metody, techniki i narzędzia oceny świadomości i przytomności. 

D.W40.Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących 

życie. 

D.W45.Rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami 

przyrządowymi i bezprzyrządowymi. 

D.W46.Objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych 

zabiegów resuscytacyjnych (BLS basic 

life support) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS advanced life support) 

D.W48.Opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i 

katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych, tj. skażenia chemiczne, radiacyjne i 

biologiczne. 

D.W49.Zna zasady pierwsze pomocy przedmedycznej 

 

Forma pracy: - praca pisemna do zaliczenia samokształcenia: 

Temat do wyboru: 

1. Systemy ratownictwa medycznego w wybranych krajach.  

2. Postępowanie ratownicze w wybranych zagrożeniach cywilizacyjnych i środowiskowych.  

3. Rola pielęgniarki w edukacji społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przed lekarskiej.  

 

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu: 

1. Tekst należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego w foliowej „koszulce”, 

napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12; interlinia 1,5; marginesy 

2,5cm; strony ponumerowane (nie licząc strony tytułowej); objętość  3-4  strony. 

2. Strona tytułowa powinna zawierać imię i nazwisko studenta, nazwę przedmiotu, rok  

i semestr studiów, rok akademicki, temat pracy, ilość godzin samokształcenia.  

3. Praca powina zawierać: plan, wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu, rozwinięcie, 

podsumowanie, wnioski końcowe.  
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4. Spis piśmiennictwa na końcu, według kolejności cytowań. Cytowaną pozycję podać  

w nawiasie kwadratowym [ ], podając numer pod którym dana pozycja występuje w spisie 

piśmiennictwa. Jeżeli jest to dosłowny cytat należy w tekście umieścić go w cudzysłowiu, 

w nawiasie [ ] i podać dodatkowo obok numeru pozycji, po przecinku numer strony 

cytatu.  

5. Piśmiennictwo przedstawione w następujący sposób: nazwisko autora (ów), inicjały 

imion, tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, strony. W przypadku czasopism, 

numer, rok i strony. 

6. Przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych należy podać stronę internetową oraz 

datę cytowania.  

 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: 

1. Plan, uzasadnienie wyboru tematu , logiczny układ treści     2 pkt. 

2. Analiza materiału, osobista refleksja, zgodność poglądów ze stanem aktualnej wiedzy 

medycznej, wnioski końcowe         4 pkt. 

3. Dobór literatury,  poprawność zapisu piśmiennictwa     2 pkt 

4. Poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy     2 pkt 

 

10 pkt  bdb 

  9 pkt  + db 

  8 pkt  db 

 7 pkt   + dst 

 6 pkt   dst 

poniżej 6  ndst 
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