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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Anatomia 

Course / group of courses Anatomy 

Kod zajęć / grupy zajęć 548 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 40 2 1,2 
Zaliczenie z oceną 

Egzamin  

S 30 2 1,2 Zaliczenie z oceną 

SK 15 - 1 Zaliczenie  

Koordynator dr Józef Rosa 

Prowadzący 
dr Józef Rosa, dr Monika Łabuzek, dr Aneta Grochowska, dr, Małgorzata 

Kołpa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość biologii człowieka w zakresie szkoły średniej. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny 
górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, 
głowa) i czynnościowym (układ kostno- 
-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, 
układ pokarmowy, 
układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy, narządy 
zmysłów, powłoka 
wspólna); 

PL1_A.W1 Zaliczenie na ocenę, Test 

2 
posługiwać się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz 
wykorzystywać 
znajomość topografii narządów ciała ludzkiego 

PL1_A.U1 Zaliczenie na ocenę, Test 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

metody podające: wykład informacyjny, konwersatoryjny, pogadanka, objaśnienie; 

metody eksponujące: film, prezentacja multimedialna 

metody praktyczne: ćwiczenia, praca w grupach w oparciu o modele, fantomy, plansze, atlasy anatomiczne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Pisemne kolokwia: 

1. Wstępne przed seminariami z zapowiedzianych wcześniej tematów. Napisanie kolokwium gwarantuje udział w 

seminarium. Kolokwium w formie pytań otwartych. 

2. Teoretyczne zaliczenie cząstkowe, odbywa się po zakończeniu danego materiału tematycznego (tematyka ćwiczeń). W 

czasie semestru przewidziano dwa kolokwia (po zakończeniu danego bloku tematycznego). Kolokwium składa się z 5 pytań 

otwartych i zamkniętych - maksymalna ilość punktów wynosi 10. Za odpowiedź pełną, prawidłową student otrzymuje 2 

punkty, niepełną prawidłową 1pkt, błędną lub jej brak 0 pkt. 

3. Teoretyczne zaliczenie wykładów – test zawierający pytania jedno, wielokrotnego wyboru.  

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

 

Praca samokształceniowa: 

W ramach pracy własnej w semestrze I student zobowiązany jest do oddania pisemnej pracy samokształceniowej wg 

ustalonych kryteriów: 

- temat podany jest przez prowadzącego co najmniej na dwa tygodnie przed terminem oddania pracy 

- zakres materiału powinien uwzględniać treści zgodnie z programem 

- forma szczegółowo zostaje omówiona na zajęciach seminaryjnych 

W ocenie pracy uwzględniana jest: 

1. poprawność merytoryczna, stylistyczna, estetyka pracy 

2. dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę semestr I i II, 

 

Egzamin końcowy pisemny semestr II 

 

Warunki uzyskania zaliczenia: 

 

1. Obecność na zajęciach zgodnie z zasadami uczestnictwa. 

2. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów. 

3. Pozytywne zaliczenie pracy samokształceniowej (bun) 

 

Egzamin końcowy z Anatomii ma formę pisemną i składa się z 50 pytań testowych jedno i wielokrotnego wyboru oraz 

uzupełnień, obejmujących całość materiału (tematyka wykładów i ćwiczeń). 

 

Zasady punktacji: 

Za odpowiedź pełną, prawidłową student otrzymuje 2 punkty, niepełną prawidłową 1pkt, błędną lub jej brak 0 pkt. 

 

Egzamin poprawkowy ma analogiczną formę do egzaminu w pierwszym terminie. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z budową człowieka pod względem topograficznym oraz z zasadami 
funkcjonowania poszczególnych jego elementów. Omawiany jest układ ruchu (układ kostno-stawowo-więzadłowy i układ 
mięśniowy) oraz układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny. Całość dopełniają zagadnienia układu trzewnego 
uwzględniające położenie, budowę i funkcję narządów trzewnych (układy: pokarmowy, oddechowy, moczowo, płciowy, 
krwionośny, limfatyczny i dokrewny) narządów zmysłów oraz powłoki wspólnej. Przedmiot stanowi podstawę dla zrozumienia 
funkcji fizjologicznych organizmu, procesów patologicznych, jest wprowadzeniem do zajęć klinicznych realizowanych w 
kolejnych etapach kształcenia. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is designed to acquaint the student with the human’s anatomy in terms of topography and the functioning of the 
individual elements. The human musculoskeletal system (osseous-joints, ligament and muscular system) and central 
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nervous system, peripheral and autonomic systems are discussed. Complementary issues such as: digestive system taking 
into account location, structure and function of visceral organs (systems: digestive, respiratory, urinary, reproductive, 
circulatory, lymphatic and endocrine), senses and integument will complete the course. The subject is fundamental for 
understanding physiological functions of the body and its pathological processes, it is an introduction to the clinical activities 
carried out in subsequent stages of education. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 
 
Semestr I: 

1.  Anatomia jako nauka. Znaczenie anatomii dla pielęgniarstwa. Topografia ciała ludzkiego. Osie i płaszczyzny ruchu. 
Rodzaje połączeń kości. 

2. Budowa kręgu prawdziwego, cechy kręgów poszczególnych odcinków. Kręgosłup jako całość. Kostna budowa klatki 
piersiowej połączenia w jej obrębie. Klatka piersiowa jako całość. 

3. Budowa kości długich. Kości kończyny górnej i dolnej - podział, podstawowe informacje o budowie i topografii, 
połączenia w obrębie kończyny górnej. 

4. Kości kończyny dolnej - podział, podstawowe informacje o budowie i topografii, połączenia  
w obrębie kończyny dolnej. Miednica jako całość. 

5. Czaszka jako całość- sklepienie i podstawa czaszki. Szwy i ciemiączka. Połączenia kości czaszki. 
6. Mięśnie tułowia podział. Mięśnie klatki piersiowej, przepona- budowa, działanie, udział  

w oddychaniu. Mięśnie brzucha i grzbietu- stabilizacja kręgosłupa, pojęcie tłoczni brzusznej. Mięśnie kończyn górnej i 
dolnej- przebieg, działanie, wpływ na ruchomość poszczególnych stawów. 

7. Układ oddechowy- górne i dolne drogi oddechowe. Drzewo oskrzelowe. Budowa płuca  
i opłucnej. 

8. Układ trawienny- położenie i budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Budowa wątroby, dróg 
żółciowych. Trzustka -budowa, podstawowe informacje o jej czynności. Otrzewna. 

 
Semestr II 

1. Układ krążenia. Budowa serca. Krążenie płucne i jego znaczenie. Budowa naczyń krwionośnych. Krążenie płodowe, 
duży krwioobieg (część tętnicza i żylna), położenie naczyń w jamach ciała oraz okolicach kończyn, dostępność naczyń 
do pomiaru ciśnienie i iniekcji. Układ limfatyczny- naczynia i węzły chłonne, śledziona, odpływ chłonki. 

2. Gruczoły dokrewne- położenie, budowa. Rodzaje hormonów, ich wpływ wzajemny na siebie, wpływ na inne narządy. 
3. Układ moczowo- płciowy budowa, położenie, podstawowe funkcje. 
4. Układ nerwowy- budowa neuronu, synapsy nerwowej, łuk odruchowy. Rdzeń kręgowy i opony. Podział mózgowia i 

omówienie szczegółowe poszczególnych jego części. 
5. Obwodowy układ nerwowy. Nerwy czaszkowe- funkcja, przebieg, nerwy rdzeniowe. 
6. Autonomiczny układ nerwowy - budowa, mechanizm działania na wybrane narządy. 
7. Narządy zmysłów: smaku, węchu, wzroku i przedsionkowo-ślimakowy - szczegółowe omówienie budowy i funkcji. 
8. Budowa i funkcje skóry. Różnice w budowie skóry w zależności od okolicy ciała i wieku.  
 

Seminaria: 

Semestr I:  
1. Połączenia kości podział, omówienie szczegółowe poszczególnych połączeń kości. Budowa stawu. 
2. Podział i omówienie szczegółowe kośćca osiowego. Kości czaszki. 
3. Kości kończyn, podział i omówienie szczegółowe. 
4. Mięśnie tułowia: klatki piersiowej, brzucha, grzbietu. 
5. Mięśnie kończyn, głowy i szyi. 
6. Układ oddechowy 
7. Układ trawienny: podział, omówienie szczegółowe jamy ustnej, gardła, przełyku i jelit 
8. Układ trawienny: wątroba, trzustka, otrzewna. 

 
Semestr II: 

1. .Budowa, położenie, unaczynienie, unerwienie serca. 
2. .Krwioobieg duży i mały. Krążenie płodowe. Układ chłonny, śledziona. Naczynia krwionośne: podział i omówienie 

szczegółowe. 
3. Układ moczowy. Układy płciowe. 
4. Narządy zmysłów. 
5. Ośrodkowy układ nerwowy. 
6. Obwodowy układ nerwowy. 
7. Autonomiczny układ nerwowy. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2013 

2. Ignasiak Z.: Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 

2014 

3. Suder E., Brużewicz Sz.: Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych. Górnicki 

Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2012 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki medyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 
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Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykłady (40 h.) + laboratorium (… h) + 

seminaria (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (5 h + udział w egzaminie (1 h) + udział w 

zaliczeniu (2 h) praktyka zawodowa (… h) 

78 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 7 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (78 h) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Fizjologia 

Course / group of courses Physiology 

Kod zajęć / grupy zajęć 409 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 1 i 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład (W)  10 1 1 zaliczenie z oceną 

Samokształcenie (SK) 15 - 1 zaliczenie 

Wykład (W) 30 2 2 egzamin  

Ćwiczenia (Ć) 20 - 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator lek. med. A. Gawlik-Urban 

Prowadzący lek. med. A. Gawlik-Urban 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów 

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i 

elektrofizjologicznych 

zachodzących w organizmie; 

PL1_A.W2 Aktywność na zajęciach, 

kolokwium, odpowiedź 

2 Udział układów i narządów organizmu w utrzymaniu jego 

homeostazy; 
PL1_A.W3 

Aktywność na zajęciach, 

kolokwium, odpowiedź 

3 Fizjologię poszczególnych układów i narządów PL1_A.W4  
Aktywność na zajęciach, 

kolokwium, odpowiedź 

4 Podstawy działania układów regulacji (homeostaza) oraz rolę 

sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego; 
PL1_A.W5 

Aktywność na zajęciach, 

kolokwium, odpowiedź 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład:  

wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna 

 

Ćwiczenia: 

metoda problemowa, prezentacja multimedialna, instruktaż, seminarium, dyskusja dydaktyczna; 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

-Weryfikacja w formie ustnej: ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej, ocena wystąpienia (podczas prezentacji, referatów), 

ocena udziału w dyskusji 

-Weryfikacja prac pisemnych: ocena prac zaliczeniowych (kolokwiów, egzaminów pisemnych) 

-Weryfikacja innych aktywności: samodzielna praca studentów (samokształcenie) 

Warunki zaliczenia 

Semestr I  

wykłady - zaliczenie z oceną 

samokształcenie - zaliczenie 

 

Warunki zaliczenia wykładów: 

- zaliczenie samokształcenia 

- osiągnięcie co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru i uzyskanie oceny dostatecznej. 

 

Kolokwium zaliczeniowe –maksymalnie  50 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 pkt. 

Maksymalna liczba punktów-50. 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

 

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: udokumentowane samokształcenie. 

 

Semestr II 

wykłady - II sem - zaliczenie  

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

egzamin - II sem  

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność na zajęciach, 

- aktywność na ćwiczeniach  

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- ocena końcowa ustalona według przyjętych kryteriów zaliczenia wiedzy  

i umiejętności. 

 

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50% pozytywnych odpowiedzi z testu 

 

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru – maksymalnie 100 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź można 

otrzymać 1 pkt. Maksymalna liczba punktów-100  

 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

 

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Budowa i funkcje życiowe organizmu człowieka. Zwrócenie uwagi na fenomen funkcjonowania homeostazy w organizmach. 
Zdolności adaptacyjne poszczególnych układów człowieka jako odpowiedź na warunki środowiska, w tym wysiłek i stres. 
Powiązanie fizjologii narządów z przemianami metabolicznymi. 

Contents of the study programme (short version) 

Construction and vital functions of the human body. Focusing on the phenomenon of the functioning of homeostasis in 
organisms. The adaptability of particular human systems in response to environmental conditions, including effort and stress. 
Linking physiology of organs with metabolic changes. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1.Fizjologia układu oddechowego: budowa i funkcja, mechanika oddychania, transport tlenu i dwutlenku węgla, wymiana 

gazowa w płucach. 
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2.Fizjologia układu krążenia, hemodynamika, aktywność mięśnia sercowego, regulacja ciśnienia tętniczego, regulacja 

lokalnego przepływu krwi, wymiana w łożysku kapitularnym 

3.Fizjologia układu pokarmowego: regulacja trawienia, wchłaniania, wydzielania i motoryki w przewodzie pokarmowym 

4.Fizjologia układu kostno-stawowego: budowa, rodzaje i funkcje mięśni szkieletowych, rodzaje stawów i połączeń 

nieruchomych. Kościec człowieka, wzajemne zależności w aspekcie wykonywania ruchów. 

5.Fizjologia układu wydalniczego: funkcjonowanie nefronu, filtracja, resorpcja i sekrecja, regulacja wydalania, skład moczu 

pierwotnego i ostatecznego. 

6.Fizjologia układu dokrewnego 

7.Fizjologia układu odpornościowego 

8.Fizjologia układu nerwowego, receptory czuciowe, ośrodki centralnego systemu nerwowego, czuciowe i ruchowe szlaki 

nerwowe, nerwowa kontrola popędów, emocji oraz procesów snu i czuwania. Pamięć i uczenie się. 

Ćwiczenia: 

 

1.Szczegółowe zgłębienie wiedzy o układach krwionośnym, oddechowym, wydalniczym, pokarmowym, dokrewnym oraz 

nerwowym 

2.Prezentacje prac własnych dotyczących funkcji życiowych układów i narządów ciała ludzkiego 

3.Fizjologia układu nerwowego, receptory czuciowe, ośrodki centralnego systemu nerwowego, czuciowe i ruchowe szlaki 

nerwowe, nerwowa kontrola popędów, emocji oraz procesów snu i czuwania. Pamięć i uczenie się. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady: 

 

1.Traczyk Władysław Z., Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL - Wydawnictwo Lekarskie 2007 

2.McLaughlin Daniel, Stamford Jonathan, White David, Krótkie wykłady Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN 

2008 

3.Ganong William (red.), Fizjologia. PZWL - Wydawnictwo Lekarskie 2007 

 

ćwiczenia:  

1. Thor P.: Podstawy patofizjologii człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. 2001  

2. Maśliński S., Ryżewski J. (red.): Patofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki medyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (40 h.) + ćwiczenia (20 h)+ 

konsultacje -5h + zaliczenie (1) + egzamin 1 h  
67 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne – samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (67 h) 2,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Genetyka 

Course / group of courses Genetics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 20 1 1 
Zaliczenie 

Egzamin  

Ćwiczenia 10 1 1 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  15 0 1 Zaliczenie  

Koordynator prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak 

Prowadzący prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wymagania wstępne obejmują zakres wiadomości z biologii ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, fizjologii człowieka i 

genetyki programu liceum ogólnokształcącego przewidzianych do egzaminu maturalnego w stopniu podstawowym 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
zna i rozumie uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka 

oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh; 
PL1_A.W9 Zaliczenie pisemne 

2 
zna i rozumie problematykę chorób uwarunkowanych 

genetycznie; 
PL1_A.W10 Zaliczenie pisemne 

3 
zna i rozumie budowę chromosomów i molekularne podłoże 

mutagenezy; 
PL1_A.W11 Zaliczenie pisemne 

4 
zna i rozumie zasady dziedziczenia różnej liczby cech, 

dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia 

cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej; 

PL1_A.W12 Zaliczenie pisemne 

5 
potrafi szacować ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu 

o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych; 
PL1_A.U3 

Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

6 
potrafi wykorzystywać uwarunkowania chorób genetycznych w 

profilaktyce chorób; 
PL1_A.U4 

Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny, konwersatoryjny 

prezentacja multimedialna 

dyskusja dydaktyczna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie: 

- obecności i aktywności na zajęciach 

- odpowiedzi ustnych 

- odpowiedzi pisemnych na pytania otwarte lub pytania testowe 

W ramach pracy własnej studenci zobowiązani są do przygotowania referatu (prezentacji ustnej) według 

następujących kryteriów: 

- temat powinien być uzgodniony z prowadzącym przedmiot przynajmniej 2 tygodnie przed jego wygłoszeniem 

- zakres tematyczny referatu powinien uwzględniać treści zgodnie z programem 

- prezentacja powinna trwać 7 – 10 minut, natomiast jej forma zostaje omówiona szczegółowo na zajęciach ćwiczeniowych. 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się - zaliczenie kolokwium cząstkowego w formie pytań otwartych i egzaminu w 

formie testu wielokrotnego wyboru 

Kryteria procentowe oceny są zgodne z Regulaminem studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia wykładów 

- obecność na zajęciach 

- aktywność 

- zaliczenie kolokwium cząstkowego 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń 

- zaliczenie zadania indywidualnego 

- obecność 100% 

- aktywność na zajęciach 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 

2. Pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych 

3. W przypadku braku zaliczenia jest przeprowadzane kolokwium dopuszczające. 

4. Przygotowanie prezentacji na wybrany temat. 

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie samokształcenia, wykładów, ćwiczeń i uzyskanie 50% poprawnych 

odpowiedzi z testu egzaminacyjnego 

Treści programowe (skrócony opis) 

Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla). Elementy embriologii, cytofizjologii i immunologii. Kariotyp człowieka. 
Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Środowisko a zmienność organizmu. Mutacje genowe, chromosomowe. Czynniki 
mutagenne. 

Contents of the study programme (short version) 

Elements of classical genetics (Mendel\'s laws). Elements of embryology, cytophysiology and immunology. Human 
karyotype. Heredity of sex-linked characteristics. Environment and volatility of the body. Gene and chromosomal mutations. 
Mutagenic factors. 

Treści programowe (pełny opis) 

Budowa i funkcja kwasów nukleinowych. 

Mutacje i naprawa DNA. 

Ekspresja genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Regulacja ekspresji genów prokariotycznych (model 

operonu) i regulacja transkrypcji genu eukariotycznego. 

Cechy kodu genetycznego, produkty ekspresji genów – translacja i modyfikacja potranslacyjna białek. 

Ewolucja genomów. Zmienność genetyczna. 

Mechanizmy dziedziczenia. Dziedziczenie autosomalne jednogenowe dominujące i recesywne. Dziedziczenie sprzężone z 

płcią, zależne od płci, dziedziczenie dwu i wielogenowe. 

Elementy biotechnologii (PCR, klonowanie DNA w wektorach, hybrydyzacja, enzymy restrykcyjne, biblioteki DNA i cDNA). 
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Użyteczność metod biotechnologicznych w diagnostyce i terapii chorób genetycznych oraz produkcji leków, kosmetyków. 

Organizmy modyfikowane genetycznie. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Drewa G., FerencT.: Podstawy genetyki. Wyd. Urban &Partner, 2008 

2. John R. Bradley, David R. Johnson, Barbara R. Pober.: Genetyka medyczna, PZWL, 2009 

3. Bala J.(red.): Biologia molekularna w medycynie. PWN, 2008 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki medyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (10h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie i w zaliczeniu 

(2h) 
33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 4 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 

Inne: samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33 h) 1,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 0,3 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Biochemia i biofizyka 

Course / group of courses Biochemistry and Biophysics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 10 1 1 zaliczenie z oceną 

LO 20 1 1 zaliczenie z oceną 

SK 15 0 1 zaliczenie 

Koordynator dr hab. Dariusz Latowski 

Prowadzący dr hab. Dariusz Latowski, mgr Monika Olchawa-Pajor 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
zna i rozumie udział układów i narządów organizmu w 

utrzymaniu jego homeostazy  
PL1_A.W3 

test zaliczeniowy, 

sprawdzian 

2 

zna i rozumie podstawy działania układów regulacji 

(homeostaza) oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i 

ujemnego 

PL1_A.W5 
test zaliczeniowy, 

sprawdzian 

3 

zna i rozumie podstawy fizykochemiczne działania zmysłów 

wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i 

elektromagnetyczne); 

PL1_A.W13 test zaliczeniowy, 

4 

zna witaminy, aminokwasy, nukleozydy, monosacharydy, kwasy 

karboksylowe i ich pochodne, wchodzące w skład 

makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy 

zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych; 

PL1_A.W14 
test zaliczeniowy, 

sprawdzian 

5 
zna i rozumie mechanizmy regulacji i biofizyczne podstawy 

funkcjonowania metabolizmu w organizmie człowieka; 
PL1_A.W15 

test zaliczeniowy, 

sprawdzian 



15 

 

6 

zna i rozumie wpływ na organizm czynników zewnętrznych, 

takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole 

elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące 

PL1_A.W16 
test zaliczeniowy, 

sprawdzian 

7 

współuczestniczy w doborze metod diagnostycznych w 

poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z 

zakresu biochemii i biofizyki; 

PL1_A.U5 
wykonanie zadania podczas 

zajęć laboratoryjnych 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP), wykład konwersatoryjny; 

Ćwiczenia laboratoryjne: ćwiczenia laboratoryjne, objaśnienie; 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykłady: 

Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę po odbyciu wykładów i samokształcenia.  

Kryteria ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

Zasady dopuszczenia do zaliczenia wykładów – zaliczenie zajęć laboratoryjnych. 

Laboratoria: 

Studenci są oceniani na bieżąco na podstawie: 

- obecności i aktywności na zajęciach (100% frekwencji) 

- wykazania się wiedzą w zakresie materiału określonego w zagadnieniach przez koordynatora przedmiotu – weryfikowanej 

przez odpytywanie ustne lub pisemne 

- wykonanie zadania. 

 

Samokształcenie: 

W ramach pracy własnej studenci zobowiązani są do zapoznania się z określonymi wcześniej zagadnieniami, co poddawane 

jest weryfikacji ustnej lub pisemnej (pytania otwarte, kolokwium – test). 

Warunki zaliczenia 

Wykład: 

Zaliczenie może uzyskać student, który osiągnął co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru i 

uzyskał tym samym ocenę dostateczną. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

Zaliczenie może uzyskać student, który uczestniczył w zajęciach (80% obecność) i uzyskał pozytywną ocenę wynikające z 

weryfikacji ustnej i/lub pisemnej stopnia opanowania wymaganej tematyki. Weryfikacja na każdych zajęciach. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 
Biochemiczne i biofizyczne podstawy integralności organizmu ludzkiego. 

Laboratoria: 
Budowa i funkcje najważniejszych grup związków występujących w organizmie ludzkim. Fizyko-chemiczne podstawy 
najważniejszych procesów i pojęć istotnych dla homeostazy organizmu człowieka. 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures: 
Biochemical and biophysical basis for integrity of human body. 

Laboratories: 
Structure and functions of the most important groups of compounds present in the human body. Physicochemical basics of 
the most important processes and concepts which are essential for the homeostasis of the human body. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Podstawowe przemiany metaboliczne białek, węglowodanów i lipidów w organizmie człowieka. 

2. Korelacje międzynarządowe dla procesów adaptacji w takich stanach jak: sytość, głód, wysiłek, schorzenia metaboliczne, 

a także ciąża i laktacja. 

3. Hormony: regulacja wydzielania hormonów, układ gruczołowo-nerwowy, hormony jako związki regulujące procesy 

adaptacji. Zmiany wydzielania i regulacji hormonalnej związanej z wiekiem. Metaboliczne regulacje stanu otyłości i anoreksji 

oraz bulimii. Metaboliczne regulacje osteoporozy, a także andro- i menopauzy. Regulacja metaboliczne wykorzystania 

substratów energetycznych w wysiłku, ciąży oraz laktacji. Integracja hormonalno-neuronalna organizmu regulacji. 
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4. Biochemiczno-biofizyczne podstawy homeostazy organizmu ludzkiego. Praktyczne aspekty procesów biofizycznych 

zachodzących w organizmie człowieka oraz wpływu oddziaływania czynników fizycznych na żywy organizm. 

5. Człowiek jako układ biomechaniczny, właściwości biomechaniczne tkanek, wpływ czynników fizycznych na organizm 

człowieka. 

6. Biofizyka układu krążenia: właściwości biofizyczne naczyń krwionośnych i krwi, automatyzm serca, defibrylacja, 

kardiowersja. 

7. Biofizyka układu oddechowego. Biofizyczne podstawy wzroku i słuchu. Promieniowanie rentgenowskie. Metody detekcji 

promieniowania jądrowego. Wpływ fal mechanicznych na organizm. Cechy fizyczne dźwięków. Zjawiska towarzyszące 

przechodzeniu ultradźwięków przez organizm. 

8. Podstawy enzymologii – zymogeny w procesie trawienia białek. 

9. Szlaki i cykle metaboliczne. Komórkowa lokalizacja przemian metabolicznych. Specyfika substratowa tkanek i narządów. 

Laboratoria: 

1. Woda i gospodarka wodna organizmu ludzkiego (osmoza, toniczność roztworów), leki a równowaga Donanna. 

Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa organizmu człowieka. Stany odwodnienia i profilaktyka. 

2. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i możliwości wykorzystania prostych urządzeń pozwalających mierzyć np. poziom 

glukozy we krwi, czy składników moczu. 

3. Budowa, właściwości i przemiany białek, węglowodanów, nukleotydów i lipidów. 

4. Diagnostyka z wykorzystaniem PCR. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Hames D.B., Hooper N.M., Biochemia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019; 

2.Jaroszyk F.: Biofizyka, Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018; 

3. Laidler P., Piekarska B., Wróbel M., Ćwiczenia z biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2019; 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki medyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (10h.) + laboratorium (20 h) + 

konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 

Inne: samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego( 33 h) 1,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla za 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Mikrobiologia i parazytologia 

Course / group of courses Microbiology and Parasitology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 25 1 2 zaliczenie z oceną 

LO 20 1 2 zaliczenie z oceną 

SK 15 0 2 zaliczenie 

Koordynator dr hab. Dariusz Latowski 

Prowadzący dr hab. Dariusz Latowski, mgr Monika Olchawa-Pajor 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczenie kursu Biochemia i biofizyka 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

Zna i rozumie klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem 

mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie 

fizjologicznej człowieka; 

PL1_A.W17 

test zaliczeniowy, 

sprawdzian, wykonanie 

zadania 

2. 
Zna podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii 

oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej; 
PL1_A.W18 

test zaliczeniowy, 

sprawdzian 

3. 

Zna i rozumie poszczególne grupy środków leczniczych, główne 

mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w 

ustroju i działania uboczne; 

PL1_A.W19 
test zaliczeniowy, 

sprawdzian 

4 

Umie rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka 

na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych 

przez nie objawów chorobowych; 

 

PL1_A.U6 

test zaliczeniowy, 

sprawdzian, wykonanie 

zadania 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP), wykład konwersatoryjny; 

Ćwiczenia laboratoryjne: ćwiczenia laboratoryjne, objaśnienie; 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykład: test zaliczeniowy 

Kryteria ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

Zasady dopuszczenia do zaliczenia wykładów – zaliczenie zajęć laboratoryjnych. 

Ćwiczenia laboratoria: sprawdzian, ocen wykonanych zadań, obecność na zajęciach 

Warunki zaliczenia 

Wykład: 

Zaliczenie może uzyskać student, który osiągnął co najmniej 50 % poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru i 

uzyskał tym samym ocenę dostateczną. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

Zaliczenie może uzyskać student, który uczestniczył aktywnie w zajęciach (min 80% obecność) i uzyskanie średniej (z 

wszystkich zebranych ocen) minimum 2,75 lub zaliczenie sprawdzianu z całości w przypadku uzyskania niższej średniej.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Wprowadzenie do mikrobiologii, wirusologii, bakteriologii i parazytologii. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Morfologia i fizjologia komórki bakteryjnej. Charakterystyka pasożytów wywołujących choroby ludzi. Chorobotwórczość, drogi 
szerzenia się patogenów w organizmie i środowisku. Elementy immunologii i epidemiologii chorób zakaźnych. Profilaktyka 
chorób zakaźnych (szczepionki, surowice). Pobieranie i wysyłanie materiału do badań mikrobiologicznych. 
Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych. Zagrożenia chorobami zakaźnymi w Polsce i na świecie. Zakażenia HIV, AIDS, 
wirusowe zapalenie wątroby. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego. Neuroinfekcje. 

Contents of the study programme (short version) 

Introduction to microbiology, virology, bacteriology and parasitology. 
Systematics of pathogenic microorganisms. Morphology and physiology of the bacterial cell. Characteristics of the parasites 
that cause human diseases. Pathogenicity, ways of spreading pathogens in body and environment. Elements of immunology 
and epidemiology of infectious diseases. Prevention of infectious diseases (vaccines, serums). 
Sampling of material in for microbiological tests. Immunoprophylaxis of infectious diseases. The threat of infectious diseases 
in Poland and in the world. HIV infection, AIDS, viral hepatitis. Infectious diseases of the gastrointestinal tract. 
Neuroinfections. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Systematyka drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku. 

2. Charakterystyka pasożytów wywołujących choroby u człowieka. 

3. Chorobotwórczość i zjadliwość drobnoustrojów. 

4. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych. 

5. Mikroflora fizjologiczna człowieka, jej rola. 

6. Mechanizmy chorób zakaźnych. 

7. Lekowrażliwość a lekooporność drobnoustrojów. Określanie lekowrażliwości drobnoustrojów, antybiogram, mykogram. 

8. Leczenie celowane i empiryczne chorób zakaźnych. 

9. Mutacje, rekombinacje. 

10. Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe. 

11. Bakteryjne mechanizmy lekooporności. 

12. Zagrożenia chorobami w Polsce i na świecie. 

13. Pobieranie i wysyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych. 

14. Zakażenia szpitalne. 

 

Laboratoria: 

1. Podstawy pracy w laboratorium mikrobiologicznym. 

2. Typy sterylizacji i środki dezynfekujące. 

3. Charakterystyka i przeznaczenie podłoży mikrobiologicznych. Sporządzanie pożywek, pobieranie materiału 

mikrobiologicznego, prowadzenie hodowli i identyfikacja mikroorganizmów. 

4. Zasady przesyłania materiałów diagnostycznych do laboratorium mikrobiologicznego. Typy hodowli. 

5. Naturalna mikroflora człowieka i jej rola w patogenezie. 

6. Sporządzanie preparatów mikrobiologicznych. 

7. Obserwacje i identyfikacja typów morfologicznych bakterii. 

8. Podstawy badań serologicznych w ustaleniu rozpoznania mikrobiologicznego. 

9. Higiena i zapobieganie zakażeniom na stanowisku pracy. 
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Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2019  

2.Zaręba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa. 2013 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki medyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:udział w zajęciach – wykład (25 h) + laboratorium (20 h) + 

konsultacje z prowadzącym (0,5 h) + udział w zaliczeniu (0,5 h) 
46 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 1 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 0 

Inne (samokształcenie) 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(46 h) 1,6  

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Psychologia 

Course / group of courses Psychology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 20 1 I Egzamin 

Samokształcenie  15 0 I Zaliczenie  

Ćwiczenia 20 1 I Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Urszula Kozioł 

Prowadzący mgr Urszula Kozioł 

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 
  

Lp 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  

efektu uczenia się 

1 
psychologiczne podstawy rozwoju  człowieka, jego zachowania 

prawidłowe i zaburzone; 
PL1_B.W1. 

Egzamin, odpowiedź, 

aktywność na zajęciach 

2 
problematykę relacji człowiek – środowisko społeczne i 
mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; 

PL1_B.W2. 
egzamin, odpowiedź, 

aktywność na zajęciach 

3 
 etapy rozwoju psychicznego człowieka i występujące na tych 

etapach prawidłowości; 
PL1_B.W3. 

kolokwium, odpowiedź, 

aktywność na zajęciach 

4   pojęcie emocji i motywacji oraz zaburzenia osobowości;       PL1_B.W4. kolokwium, odpowiedź, 

aktywność na zajęciach 

 

5  istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie 
przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style 
komunikacji interpersonalnej; 

      PL1_B.W5. kolokwium, odpowiedź, 

aktywność na zajęciach 
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6 techniki redukowania lęku, metody relaksacji oraz 
mechanizmy powstawania i zapobiegania zespołowi wypalenia 
zawodowego; 

PL1_B.W6. egzamin, odpowiedź, 

aktywność na zajęciach 

 

7 rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; PL1_B.U1. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

 

8 oceniać wpływ choroby i hospitalizacji na stan fizyczny i 
psychiczny człowieka; 

PL1_B.U2. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

 

9 oceniać funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, 
frustracja, konflikt, trauma, żałoba) oraz przedstawić elementarne 
formy pomocy psychologicznej;   

PL1_B.U3. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

10 identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania 
się; 

PL1_B.U4. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

11 wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece 
w opiece pielęgniarskiej; 

PL1_B.U5. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

12  tworzyć warunki do prawidłowej komunikacji z 
 pacjentem i członkami zespołu opieki;  

PL1_B.U6. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

13 wskazywać i stosować właściwe techniki redukowania lęku i 
metody relaksacyjne; 

PL1_B.U7 odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

14 stosować mechanizmy zapobiegania zespołowi wypalenia 
zawodowego;  

PL1_B.U8. odpowiedź, aktywność na 

zajęciach 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 

 metody ćwiczeniowo – praktyczne, problemowe, dyskusje panelowe, studium przypadku 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

1.Egzamin pisemny składający się z 4 pytań otwartych sprawdzający wiedzę po odbyciu wykładów, konieczność uzyskania 

50% poprawnych odpowiedzi, maksymalnie student może uzyskać  20puktów. 

Kryteria procentowe oceny zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
 

2.Kolokwium na zakończenie ćwiczeń- forma pisemna zawiera 4 pytania otwarte dotyczy zagadnień poruszanych na 

ćwiczeniach. Zasady punktacji jak powyżej. Na ćwiczeniach stosuję metodę punktowanej aktywności. Student, który uzyska 

maksymalną ilość punktów otrzymuję ocenę bardzo dobry i jest zwolniony z kolokwium zaliczeniowego. 

3.Praca samokształceniowa (bez oceny). Forma pisemna-esej .Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest wykazanie się 

umiejętnością interpretacji zdarzenia życiowego w oparciu o wybraną koncepcję psychologiczną . 

Egzamin- Kryteria procentowe oceny zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
Ćwiczenia- wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów z testu oraz 90% obecności na zajęciach- dopuszczalna jest 
możliwość jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.  

Samokształcenie -zaliczenie pisemnej pracy samokształceniowej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wybrane zagadnienia z psychologii poznawczej, rozwojowej, społecznej oraz klinicznej  wyjaśniające zachowanie pacjenta w 
kontekście jego rozwoju, możliwości poznawczych oraz uwarunkowań emocjonalno-motywacyjnych. Funkcjonowanie 
człowieka w szeroko rozumianej sytuacji trudnej (choroby, urazu, hospitalizacji czy stresu). Psychologia osobowości i 
komunikacji w aspekcie przyszłej roli zawodowej pielęgniarki. Autodiagnoza własnego profilu osobowości  oraz  zdolności 
komunikacyjnych studenta. Relacja pacjent – pielęgniarka.   
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Contents of the study programme (short version) 

Chosen themes from cognitive, developmental, social and clinical psychology, which explain patient's behaviour in 
developmental context as well as in terms of his/hers cognitive capabilities and emotional conditionings.Functioning of human 
being in widely understood difficult situations (i.e ; ilness, injury, hospitalization or exposure to stress).Psychology of 
personality and communication in the context of future role as professional nurse.Diagnosis of one's own personality profile 
and student's communication abilities.Relation patient-nurse. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady  

Psychologia jako nauka. Przedmiot, cele , zadania, metody badawcze. Działy w psychologii, obszary zainteresowań, 

prawidłowości psychologiczne. Doświadczenie w życiu człowieka. Koncepcja doświadczenia autotelicznego flow. Osobowość 

człowieka, koncepcja psychonalityczna Z.Freuda. Mechanizmy obronne- podział , funkcja , znaczenie i rola w życiu i rozwoju 

jednostki. Obraz samego siebie- definicja , czynniki kształtujące oraz wpływ na formułowanie dojrzałej osobowości. 

Koncepcja C.Rogersa. Postrzeganie drugiego człowieka. Psychologia zdrowia. Zdrowie w/g definicji WHO. Zdrowie jako 

dobrostan. Podejście holistyczne. Człowiek w sytuacji  choroby. Choroba jako sytuacja trudna. Choroba a schorzenie. 

Koncepcja K.Wilbera. Sposoby reagowania i radzenia sobie z chorobą. Nerwice i psychozy. Typy, rodzaje zaburzeń 

nerwicowych i psychotycznych. Relacja z pacjentem zaburzonym nerwowo lub psychicznie.   Psychoterapia. Przegląd 

wybranych koncepcji terapeutycznych. Komunikacja niewerbalna. Przestrzeń człowieka. Pielęgniarka  w przestrzeni intymnej 

pacjenta. Mimika, gesty, postawy, nawiązywanie kontaktu. Strój. Komunikacja parawerbalna. Komunikacja werbalna. Style 

komunikowania. Partnerski i niepartnerski sposób komunikacji. Umiejętność słuchania. Porozumiewanie bez przemocy- NVC 

Relacja pacjent- personel medyczny. Błędy jatrogenne, ich kwalifikacja, geneza i konsekwencje.  Asertywność jako 

umiejętność. Prawa własne i prawa innych. Prawa moje i mojego pacjenta. Zachowania agresywne i uległe, ich przyczyny, 

źródła i konsekwencje w relacjach międzyludzkich. Test zachowań asertywnych. Bariery w komunikacji. Bariery nadawcy i 

odbiorcy- główne typy barier: osądzanie, decydowanie za innych, uciekanie od cudzych problemów. Koncepcja oparta o 

proces komunikacji  E.Berna. Komunikacja z poziomu Rodzica, Dorosłego i Dziecka Syndrom wypalenia zawodowego. 

Przyczyny, objawy , etapy wypalenia zawodowego, sposoby przeciwdziałania. Skutki wypalenia zawodowego. 

Ćwiczenia  

Ćwiczenia wprowadzające. Co dają pielęgniarce wiedza i umiejętności psychologiczne? Wprowadzenie w techniki i metody 
pracy w trakcie ćwiczeń, ustalenie wymagań i sposobu zaliczania. Psychologia poznawcza. Spostrzeganie, uwaga, pamięć, 
mowa i myślenie, uczenie się i samokształcenie. Rozwojowe ujęcie tych funkcji, prawidłowości i zaburzenia w ich 
funkcjonowaniu. Emocje i motywacje. Emocje- klasyfikacja, komponenty fizjologiczne, wpływ emocji na procesy  poznawcze  
i sprawność działania. Dojrzałość emocjonalna. Motywacja- charakterystyka procesu, konflikty jako źródło motywacji, 
potrzeby i wartości jako motywy, teoria potrzeb A.Masolowa. Motywacja pacjenta do współpracy z pielęgniarką w procesie 
leczenia. Osobowość. Struktura osobowości, składniki - temperament, charakter, zdolności, postawy, inteligencja. Cechy 
dojrzałej osobowości, czynniki ją kształtujące.   Test osobowości Eysencka. Poznanie własnych cech osobowości- 
ekstrawersji, introwersji, neurotyzmu, zrównoważenia. Analiza możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki z 
uwzględnieniem wyników testu( formy pracy pielęgniarskiej, wiek pacjentów). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój 
człowieka od poczęcia do późnej starości . Prawidłowości rozwojowe. Rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny. 
Sposoby radzenia sobie z chorobą w poszczególnych etapach rozwoju.    Stres. Definicja-stres pozytywny i negatywny, 
przyczyny, symptomy, skutki, choroby psychosomatyczne.  Konstruktywne radzenie sobie ze stresem i lękiem. Relaksacja . 
Zagrożenia cywilizacyjne. Zdrowy styl życia. Ewaluacja zajęć 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady:  
1. Gerrig R, Zimbardo P. Psychologia i życie. PWN Warszawa 2006 
2. Formański J. Psychologia. PZWL Warszawa 2003  
3. Strelau J. , D.Doliński Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP. Gdańsk 2008  

 
Ćwiczenia:  
1. Trempała J.(red.) Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2011 
2. Szewczyk W. Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii. BIBLOS, Tarnów 2010 

3. Salmon P. Psychologia w medycynie. GWP. Gdańsk 2002 
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Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS   

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (20 h) + inne ( h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (1 h) 
43 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 1 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 1 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 0 

Inne (samokształcenie) 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS   

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(43 h) 1,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 

Objaśnienia: 

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Socjologia 

Course / group of courses Sociology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 25 2 1 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  15 0 1 Zaliczenie  

     

Koordynator dr hab. Marta Wałaszek 

Prowadzący dr hab. Marta Wałaszek 

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza o społeczeństwie, historia 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Pojęcia oraz zasady funkcjonowania grupy, organizacji, instytucji, 

populacji, społeczności i ekosystemu; 
PL1_B.W7. 

Ocena wypowiedzi,  ocena 

udziału w dyskusji, ocena 

aktywności na zajęciach,  

2 
Wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych; 

 

PL1_B.W8. 

 

Ocena wypowiedzi,  ocena 

udziału w dyskusji, ocena 

aktywności na zajęciach,  

3 
Zakres interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz działanie 

lokalnych społeczności i ekosystemu; 

PL1_B.W9.

  

Ocena wypowiedzi,  ocena 

udziału w dyskusji, ocena 

aktywności na zajęciach,  

4 
Pojęcia dewiacji i zaburzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

patologii dziecięcej; 
PL1_B.W10. 

Ocena wypowiedzi,  ocena 

udziału w dyskusji, ocena 

aktywności na zajęciach,  
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5 

Zjawisko dyskryminacji społecznej, kulturowej, etnicznej oraz ze 

względu na płeć; 

 

PL1_B.W11. 

Ocena wypowiedzi,  ocena 

udziału w dyskusji, ocena 

aktywności na zajęciach,  

6 
Potrafi proponować działania zapobiegające dyskryminacji i 

rasizmowi oraz dewiacjom i patologiom wśród dzieci i młodzieży; 
PL1_B.U9. 

praca zaliczeniowa (praca 

domowa -samokształcenie) 

7 

Kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji 

z pacjentem i jego rodziną; 

PL2_K01 Obserwacja studenta 

8 
Przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta; 
PL1_K.06 Obserwacja studenta 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: Wykład tradycyjny,  

Metody problemowe: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład praktyczny 

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna  związana z wykładem, debata, okrągły stół, za i przeciw, dyskusja panelowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny wypowiedzi zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny  wypowiedzi ustnej: zestawy ustrukturyzowanych pytań oraz kryteria oceny odpowiedzi na pytania. 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: wymagania merytoryczne (praca napisana zgodnie z efektem B.U9, w oparciu 
literaturę naukową); wymagania edytorskie (praca wydrukowana na 1 kartce A4, praca podpisana: imię nazwisko, rok, 
semestr, przedmiot, tytuł pracy, czcionka 10 (Times New Roman), odstępy między wierszami 1,5, tekst wyjustowany, 
piśmiennictwo (wg. Vancouver); dodatkowe kryteria oceny pracy stanowią: terminowość wykonania pracy i dostosowanie się 
do wymagań dotyczących sposobu jej wykonania. Termin oddania pracy samokształceniowej i sposób jej wykonania jest 
ustalany ze studentami na pierwszych zajęciach. 
 
Kryteria oceny aktywności na zajęciach: umiejętność podjęcia i prowadzenia dyskusji związanej z wykładem, uczestnictwo w 

debatach, uczestnictwo w okrągłym stole, za i przeciw, dyskusjach panelowych) 

 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenie: 

Zaliczenie z oceną na którą składa się: ocena z  wypowiedzi ustnej, ocena za aktywność na zajęciach, zaliczenie pracy 

samokształceniowej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teorie i perspektywy socjologiczne. Bieg życia. Rodziny i związki intymne. Seksualność i płeć. Zdrowie choroba 
niepełnosprawność. Stratyfikacja i klasy społeczne. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Globalne nierówności.  Rasa, 
etniczność, migracje. Religia. Organizacje, instytucje i biurokracja. Edukacja. Przestępczość i dewiacje. 
 

Contents of the study programme (short version) 

Theories and sociological perspectives. The course of life. Families and intimate relationships. Sexuality and gender. Health 
disease disability. Stratification and social classes. Poverty and social exclusion. Global Inequalities. Race, ethnicity, 
migrations. Religion. Organizations, institutions and bureaucracy. Education. Crime and deviations. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Teorie i perspektywy socjologiczne (elementy antropologi, teorie w socjologii).  
2. Bieg życia (Proces socjalizacji,  Instytucje socjalizacji, Socjalizacja do ról płciowych, Bieg życia, Starzenie się 

społeczeństw, Socjologia śmierci i umierania). 
3. Rodziny i związki intymne (Miłość, Przemiany życia rodzinnego, Rodzina w kontekście globalnym, Globalna historia 

rodziny, Rodziny i związki intymne, Nierówności w rodzinie, Obowiązki domowe, Przemoc  w rodzinie, Rozwód i 
separacja, Rodzice samotnie wychowujący dzieci, Ojcostwo i nieobecny ojciec, Wielorodziny, Alternatywne modele 
rodziny ). 

4. Seksualność i płeć (Biologia a zachowania seksualne, Formy seksualności, Orientacja seksualna, Prostytucja, Płeć 
kulturowa, Socjalizacja do ról związanych  z płcią, Technologie reprodukcyjne, Kulturowy porządek płci, Teorie 
nierówności płci, Feminizm, Teoria patriarchatu).                            
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5. Zdrowie choroba niepełnosprawność (Socjologia ciała, Biomedyczny model zdrowia, Zdrowie i choroba w świetle teorii 
socjologicznych, Inżynieria genetyczna, Klasowe nierówności w zdrowiu, Niepełnosprawność).  

6. Stratyfikacja i klasy społeczne (ruchliwość społeczna, kapitał społeczny i kulturowy, pokolenia). 
7. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (Wbóstwo, Wykluczenie społeczne). 
8. Globalne nierówności (Teorie rozwoju nierówności, Globalne nierówności ekonomiczne; edukacja, płeć, zdrowie, rasa, 

migracje). 
9. Rasa, etniczność, migracje (Grupy mniejszościowe, Uprzedzenia, Dyskryminacja, Rasizm, Modele integracji etnicznej, 

Konflikt etniczny, Migracje w dobie globalizacji). 
10. Religia (Religia  w perspektywie socjologicznej, Religie na świecie, Kościoły i sekty, Wyznania i kulty, Nowe ruchy 

religijne, Sekularyzacja, Fundamentalizm religijny). 
11. Organizacje, instytucje i biurokracja (Organizacje, Organizacja biurokratyczna, Dysfunkcyjność organizacji, Kontrola 

czasu i przestrzeni, Instytucja totalna, Szpital jako instytucja, Globalizacja, ) 
12. Edukacja (Teorie roli edukacji, Edukacja a podziały społeczne, edukacja w kontekście globalnym).  
13. Przestępczość i dewiacje (Socjologiczne teorie przestępczości i dewiacji, dewiacja a porządek społeczny). 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Giddens Anthony; współpr. Phillip W. Sutton ; tł.: Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek. Socjologia (2012). 
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 

2. Szlendak Tomasz. (2015) Socjologia rodziny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
3. Timothy Snyder. O tyrani. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. (2017). Przekład Bartłomiej Pietrzyk SIW Znak Sp. 

z o. o.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach 

 – wykład (25 h.)  

- wykład o charakterze praktycznym  

- udział w zaliczeniu  

- konsultacje z prowadzącym  

 

10 godzin 

15 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do zajęć 10 godzina 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 godziny 

Inne (samokształcenie) 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (27 h) 0,9 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (wykład praktyczny 15h) 0,5 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 

 

 

 

 

  

https://opac.pwsztar.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40380&query_desc=au%2Cwrdl%3A%20giddens
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Pedagogika 

Course / group of courses Pedagogy 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 20 1 1 Egzamin 

Ć 20 1 1 Zaliczenie z oceną 

SK 15 0 1 zaliczenie 

Koordynator dr Wanda Kulesza 

Prowadzący dr Wanda Kulesza 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

W zakresie wiedzy absolwent  
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu 
pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania jako 
zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji i 
umierania); 
 

PL1_B.W12 
 

Egzamin testowy 

2 
- zna i rozumie  problematykę procesu kształcenia w ujęciu 

edukacji zdrowotnej; PL1_B W13 
Obserwacja udziału w 

dyskusji 

3 - posiada wiedzę na temat metodyki edukacji zdrowotnej dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych 

PL1_B.W14 
Przygotowanie projektu na 
temat edukacji zdrowotnej 

4 W zakresie umiejętności absolwent potrafi; rozpoznawać 
potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich 

PL1_B.U10 

Ocena projektu związanego 
z rozpoznawaniem potrzeb 
edukacyjnych w grupach 

docelowych w 
pielęgniarstwie 

5 opracowywać programy edukacyjne w zakresie działań 
prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców 

PL1_B.U11 
Przygotowanie programu 

edukacyjnego  

 



28 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja;  ćwiczenia przedmiotowe,  praca z 

tekstem, metoda projektów 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: W ramach zaliczenia zajęć niezbędna jest obecność na zajęciach, bieżące wykonywanie ćwiczeń i prezentacja 

przygotowanego referatu. 

Umiejętności i Kompetencje: Aktywność na zajęciach, obserwacja podczas wykonywania zadań w trakcie zajęć i prezentacji 

projektu, dyskusja na tematy związane z zajęciami. 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, egzamin pisemny 
Warunki zaliczenia: praca zaliczeniowa według zasad określonych w trakcie zajęć, pozytywna ocena z testu 
egzaminacyjnego 
Kryteria ocen zgodne z Regulaminem studiów PWSZ w Tarnowie 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta podstawowej wiedzy pedagogicznej w obszarze teorii wychowania ( metody, 
zasady wychowania), dydaktyki oraz pedeutologii  

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to familiarize the student with basic pedagogical knowledge in the field of the theory of education 
(methods, principles of education), didactics and pedeutology 
 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1.Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Związek pedagogiki z innymi naukami humanistycznymi. 

2.Podstawowe pojęcia pedagogiczne (edukacja, wychowanie, socjalizacja, nauczanie, uczenie się, kształcenie, środowisko 

wychowujące). 

3.Metody i cele badań pedagogicznych. 

4.Rozwój i zmienność wychowania na przestrzeni wieków. 

5.Wychowanie – rodzaje wychowania. Style wychowania. 

6.Dziedziny wychowania. Istota i funkcje wychowania zdrowotnego. 

7.Cele współczesnego wychowania. Metody i zasady wychowania. 

8.Środowiskowe uwarunkowania wychowania. Rodzina jako środowisko wychowujące. 

9.Funkcje rodziny. Pojęcie i rodzaje rodzin dysfunkcjonalnych. 

10.Środowisko rówieśnicze. Patologia w zachowaniach współczesnej młodzieży. Działania prewencyjne i wyrównawcze. 

11.Problemowe zachowania dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia pedagogiczna. 

12.Fragmentaryczne deficyty rozwojowe i ich konsekwencje w zachowaniach dzieci i młodzieży. 

13.Specyfika pracy społeczno – wychowawczej pielęgniarki. 

14.Rozwój kompetencji społecznych pielęgniarki – niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w szpitalu i środowisku 

społecznym 

 

Ćwiczenia: 

 

1.Wychowanie jako kategoria socjologiczna, filozoficzna, psychologiczna i pedagogiczna. 

2.Socjalizacja i integracja społeczna. 

3.Środowisko społeczne, środowisko życia, środowisko wychowawcze. 

4.Metody poznawania i diagnozy zachowań dziecka. 

6.Metody poznawania grupy dziecięcej i młodzieżowej. 

7.Pojęcie zaburzenia i dewiacji u dzieci i młodzieży - przyczyny i sposoby pracy. 

8.Patologia dziecięca – rozpoznawanie, profilaktyka i terapia. 

9.Praca z rodziną dysfunkcjonalną (dokumentacja „Niebieska karta). 

10.Dziecko w szpitalu – psychologiczne i wychowawcze trudności problemy hospitalizacji dzieci. 

11.Współpraca z rodzicami hospitalizowanego dziecka. 

12.Sposoby zapobiegania patologii u dzieci i młodzieży współpraca z innymi instytucjami społeczno – wychowawczymi. 

13.Osobowość i kompetencje społeczne pielęgniarki- praca nad sobą. 

14.Psychologiczne i społeczne aspekty pracy z ludźmi terminalnie chorymi w hospicjach. 
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Literatura 

Wykłady 
1.Ciechaniewicz W., Pedagogika w pielęgniarstwie. Warszawa 2008 
2. Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. 2012 
3. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika T: I i II Warszawa 2004 
Ćwiczenia 
1. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2009 
2. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008 
3. Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. T: I,II,III Warszawa 2006 

 
Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20) + ćwiczenia (20 h) + 

konsultacje z prowadzącym (1 h), egzamin (1 h) 
42 

Przygotowanie do ćwiczeń:  1 

Przygotowanie do egzaminu 1 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 1 

Inne: samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (42 h) 1,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 

 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ gru 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Prawo medyczne 

Course / group of courses Medical law 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 15 1 2 zaliczenie z oceną 

samokształcenie 15 0 2 zaliczenie 

     

Koordynator mgr Maria Bawół 

Prowadzący mgr Maria Bawół 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

wiedza o społeczeństwie, historia - zakres szkoły średniej 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa i rolę prawa 

w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

człowieka i prawa pracy; 

PL1_B.W15 zaliczenie pisemne 

2 

zna i rozumie podstawowe regulacje prawne z zakresu 

ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujące w Rzeczypospolitej 

Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 

oraz wybrane trendy w polityce ochrony zdrowia w 

Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej; 

PL1_B.W16 zaliczenie pisemne 

3 

zna i rozumie podstawy prawne wykonywania zawodu 

pielęgniarki, w tym prawa i obowiązki pielęgniarki, organizację i 

zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz 

prawa i obowiązki jego członków; 

PL1_B.W17 zaliczenie pisemne 

4 
zna i rozumie zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej, 

pracowniczej i zawodowej związanej z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki; 

PL1_B.W18 zaliczenie pisemne 

5 zna i rozumie prawa człowieka, prawa dziecka i prawa pacjenta; PL1_B.W19 zaliczenie pisemne 
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6 
potrafi stosować przepisy prawa dotyczące praktyki zawodowej 

pielęgniarki; 
PL1_B.U12 zaliczenie pisemne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny, konwersatoryjny, 

prezentacje multimedialne, 

praca samodzielna studenta będąca analizą przypadku w oparciu o omówione dziedziny prawa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, pracy samodzielnej studenta będącej analizą 

przypadku w oparciu o omówione dziedziny prawa i zaliczenia testu na ocenę. 

Dodatkowe kryteria oceny stanowią: 

- terminowość wykonania zadania 

- dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu wykonania zadania, określonych przez prowadzącego zajęcia 

 

Terminy wykonania pracy samokształceniowej są ustalane ze studentami na pierwszych zajęciach.  

Kryteria procentowe ocen z zaliczenia pisemnego są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie pisemne na ocenę - test jednokrotnego wyboru - warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 50% 

maksymalnej ilości punktów; 

Warunkiem zaliczenia pracy samokształceniowej studenta jest przygotowanie analizy przypadku w oparciu o omówione 

dziedziny prawa. 

Treści programowe (skrócony opis) 

System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Prawo 
o ubezpieczeniach zdrowotnych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Przepisy dotyczące samorządu zawodowego. 
Prawa pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach medycznych – cywilna, karna, pracownicza, zawodowa. Elementy prawa 
pracy. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek. Organizacje pielęgniarskie krajowe i zagraniczne. 

Contents of the study programme (short version) 

The legal system, the structure of legislation, human rights, legal interpretation. The law on health care facilities. The law on 
health insurance. Act on nursing and midwifery. Provisions related to professional self-government. Patients' rights. 
Responsibility in medical professions - civil, penal, labor, professional. Elements of labor law. Education and professional 
development of nurses. Nursing organizations home and abroad. 

Treści programowe (pełny opis) 

1..Podstawy zagadnień prawnych: system prawa, struktura aktów prawnych, gałęzie prawa. 

2.Prawa człowieka: prawa osobiste, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, prawa i wolności polityczne. Prawa 

Dziecka. 

3.Wykładnia prawa. Procedura tworzenia aktów prawnych w Polsce, wydawnictwa. Instytucje i system prawny UE. 

4.Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce: Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, Ustawa o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

5.Samorząd zawodowy – struktura i kompetencje. Samorząd pielęgniarek i położnych, zadania, członkowie, organy 

samorządu, nadzór samorządu. 

6.Prawa pacjenta, katalog praw pacjenta na podstawie ustawy o prawach pacjenta, zgoda na czynności medyczne, 

roszczenia pacjenta. Zgoda na leczenie, warunki legalności leczenia. 

7.Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej. Status prawny pielęgniarki i położnej, funkcjonariusz publiczny. Uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych: akredytacja, staż podyplomowy - organizacja kształcenia podyplomowego. Prawo wykonywania 

zawodu. 

8.Indywidualna i grupowa praktyka pielęgniarek, położnych. Rejestr praktyk - warunki wpisu do rejestru, wniosek o wpis do 

rejestru, wykreślenie z rejestru, nadzór nad praktykami, indywidualna dokumentacja medyczna. 

9.Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 

pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 

10.Uznanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej: dyrektywy Rady EWG, proces 

uznawania kwalifikacji zawodowych. 

11.Prawo o zakładach opieki zdrowotnej – ustawa o działalności leczniczej. Tworzenie publicznych i niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, czas pracy - kryteria, dokumentacja medyczna w zoz. 

12.Ubezpieczenia zdrowotne - w Polsce i w Unii Europejskiej, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne zakres świadczeń 

opieki zdrowotnej, szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej. Postępowanie w sprawie zawarcia umów z świadczeniodawcami oraz wybrane kierunki ochrony zdrowia 

w Polsce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

13.Odpowiedzialność w zawodzie pielęgniarki 

- Odpowiedzialność zawodowa- przesłanki odpowiedzialności zawodowej, postępowanie w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej – postępowanie wyjaśniające, rozprawa przed sądem I i II instancji, postępowanie odwoławcze. 
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- Odpowiedzialność karna - Błędy medyczne: diagnostyczny, techniczny, terapeutyczny, organizacyjny. 

- Odpowiedzialność cywilna - przesłanki odpowiedzialności cywilnej: wina; związek przyczynowy; szkoda. 

- Odpowiedzialność pracownicza - odpowiedzialność porządkowa i materialna. 

14.Wybrane zagadnienia prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy: podstawowe 

obowiązki pracodawcy i pracownika, profilaktyczna ochrona zdrowia, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. 

15.Różne formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło. Umowa o pracę a praca w ramach 

kontraktu. Negocjacje kontraktu. Formy prawne wykonywania zawodów medycznych (stosunek pracy, umowy 

cywilnoprawne) i związana z tym odpowiedzialność 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Stychlerz A: Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki , PZWL Warszawa 2009 

2.Nesterowicz M: Prawo medyczne. Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2004 

Akty prawne: Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 

pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Rozporządzenie w sprawie 

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
17 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 0 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne: samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17h) 0,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 
 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Zdrowie publiczne  

Course / group of courses Public health 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 30 1 1 
Zaliczenie z oceną  

  

Wykład 20 1 2 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 25 2 1 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  15 0 1 Zaliczenie  

Koordynator dr Maria Mika 

Prowadzący dr Maria Mika, dr Agnieszka Lisowska 

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

  

 

         

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy biologii i wiedzy o społeczeństwie ze szkoły średniej. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. zadania z zakresu zdrowia publicznego; PL1_B.W20. 
Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 
aktywność na zajęciach 

2. 
kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia 

publicznego; 
PL1_B.W21. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 
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3. podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby; PL1_B.W22. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

4. istotę profilaktyki i prewencji chorób; PL1_B.W23. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

5. 
zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce i w 

wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
PL1_B.W24. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

6. 
swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku 

zamieszkania, edukacji i pracy; 
PL1_B.W25. 

Praca zaliczeniowa (praca -

samokształcenie, , ocena 

wykonania, wystąpienia 

podczas prezentacji 

multimedialnej, ocena 

udziału w dyskusji) 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

7. 

międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i 

problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-

9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF). 

PL1_B.W26. 
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

8. 
oceniać światowe trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie 

najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych; 
PL1_B.U13. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

9. 
analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki 

medycznej oraz identyfikować źródła ich finansowania; 
PL1_B.U14. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

8. 

stosować międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym 

chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur 

medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania niepełnosprawności i 

zdrowia (ICF); 

PL1_B.U15. 
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

9. 

jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; 

PL1_K01 

Obserwacja studenta 
Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

10 

jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych.  

 

PL1_K07 

Obserwacja studenta 
Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 

Metody podające: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP) i demonstracją przykładów, odczyt, objaśnienie 
(wyjaśnienie), opis.  

Metody problemowe: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład praktyczny, analiza przypadków, dyskusja 

dydaktyczna w oparciu o literaturę (konwersatorium),  burza mózgów, ćwiczenia, praca w grupach, metoda problemowa, 

praca z tekstem 

Metody eksponujące: materiał audiowizualny 

Metody praktyczne: pokaz, praca z filmem 
Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny wypowiedzi zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej: zestawy ustrukturyzowanych pytań oraz kryteria oceny odpowiedzi na pytania. 
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Kryteria oceny pracy samokształceniowej: wymagania merytoryczne (praca napisana zgodnie z efektem B.W25. , w oparciu 
literaturę naukową); wymagania edytorskie (praca wydrukowana na  kartce A4, praca podpisana: imię nazwisko, rok, 
semestr, przedmiot, tytuł pracy, czcionka 10 (Times New Roman), odstępy między wierszami 1,5, tekst wyjustowany, 
piśmiennictwo (wg. Vancouver); dodatkowe kryteria oceny pracy stanowią: terminowość wykonania pracy i dostosowanie się 
do wymagań dotyczących sposobu jej wykonania. Termin oddania pracy samokształceniowej i sposób jej wykonania jest 
ustalany ze studentami na pierwszych zajęciach. 

Kryteria oceny aktywności na zajęciach: umiejętność podjęcia i prowadzenia dyskusji związanej z wykładem, uczestnictwo w 
debatach, uczestnictwo w okrągłym stole, za i przeciw, dyskusjach panelowych, burzy mózgu) 
 

Warunki zaliczenia 

 
wykłady – zaliczenie z oceną  
ćwiczenia - zaliczenie z oceną 
praca samokształceniowa - zaliczenie 
 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
 
- 100% obecność na zajęciach, 
- regularne przygotowywanie się do zajęć i aktywne uczestniczenie w zajęciach, 
- samodzielne przygotowanie i prezentacja kluczowych aspektów dotyczących zagadnień zdrowia publicznego związanych z 
modułem kształcenia (indywidualnie lub grupowo) 
- wywiązanie się z wykonania zadań wskazanych na zajęciach przez prowadzącego, 
 

 
Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na którą składa się: ocena z  przygotowania prezentacji multimedialnej z podanego tematu 

ćwiczeń, wystąpienia podczas prezentacji multimedialnej, wypowiedzi ustnej, ocena z aktywności na zajęciach.  

Zaliczenie z oceną z wykładów na którą składa się:  ocena z kolokwium,  ocena z aktywności na zajęciach 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

 
Uwarunkowania zdrowia, warunki zdrowego środowiska w korelacji ze zdrowiem człowieka. Podstawowe pojęcia 
epidemiologiczne. Struktura organizacyjna, cele i zadania systemów zdrowotnych, źródła finansowania opieki zdrowotnej.  

 

Contents of the study programme (short version) 

Health requirements, the conditions for healthy environment in correlation with human health. Basic concepts of 
epidemiology. Organizational structure, objectives and tasks of health systems, sources of financing health care. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1.Zdrowie – stan, proces, dyspozycja, potencjał, definicje. Wielowymiarowe ujęcie zdrowia. 
2.Kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. 
3.Zdrowa jednostka – człowiek. Zachowania w zdrowiu. Higiena psychiczna. 
4.Zdrowie w relacji człowiek – środowisko. 
5.Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. 
6.Systemy opieki zdrowotnej – struktura organizacyjna, cele i zadania. 
7.Źródła finansowania opieki zdrowotnej.  
8.Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw świata. 
9.Rodzina, środowisko nauczania, środowisko pracy w ujęciu zdrowia publicznego. 
10.Choroby społeczne. Analiza występowania niektórych chorób. Profilaktyka i zapobieganie – cele, zadania, formy. 
11.Ekologiczna profilaktyka chorób uwarunkowanych przez czynniki środowiskowe.  
 

Ćwiczenia: 

 

1.Higiena człowieka i środowiska.  

2.Higiena żywności i żywienia. 

3.Higiena nauki i pracy. 

4.Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży. 

5.Patologia rodziny. 

6.Sytuacja demograficzna w Polsce, Europie i na świecie. 

7.Analiza dokumentów prawnych dotyczących zdrowia. 
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Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykład: 

1.Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wyd. Lekarskie PZWL , Warszawa 2009. 

2.Kulig T., Latalski M.: Zdrowie publiczne Wyd. Czelej. Lublin 2002. 

3 Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska  A. (red).Epidemiologia w zdrowiu publicznym. Wyd. Lekarskie PZWL , Warszawa 2010. 

Ćwiczenia: 

1. Kolarzyk E. (red.): Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wyd. UJ, Kraków 2000. 

2.Jabłoński L., Karwat I. D.: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Wydawnictwo Folium 2002. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

– wykład (30 h) 

– wykład (20 h) 

-  ćwiczenia (25h)  

- konsultacje z prowadzącym (1 h)  

-  udział w zaliczeniu (3 h) 

 

30 godzin 

20 godzin 

25 godzin 

1 godzina 

3 godziny  

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 10 godziny  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 godziny  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 godziny  

Inne (samokształcenie) 15 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (79 h) 3,2 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25h) 1 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Lektorat języka angielskiego 

Course / group of courses Foreign language course in English 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Lektorat 60 2 1 Zaliczenie z oceną 

Lektorat 30 1 2 Zaliczenie z oceną 

Lektorat 

60 3 3 

Zaliczenie z oceną 

obejmujące rozumienie 

tekstu słuchanego. 

 

-- 0 3 

Egzamin końcowy  

składający się z części 

pisemnej i ustnej. 

Koordynator Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie 

Prowadzący  

Język wykładowy polski, angielski 

Objaśnienia: 
1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 
2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

           

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zależności od poziomu grupy. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Potrafi analizować piśmiennictwo medyczne w języku 
angielskim;  
 

PL1_ B.U16 

 

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne,  

- Kolokwia, egzamin 

2 
Potrafi porozumiewać  się  w  języku  angielskim  na  poziomie  
B2 Europejskiego  Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

PL1_ B.U17     

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne,  

- Kolokwia, egzamin 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- opis. 

 

Metody problemowe: 

- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz 

przewidzenia skutków decyzji), 

- metody aktywizujące, w  tym: 

    + metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach 

       lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”     

    + dyskusja dydaktyczna, w tym:  

        # debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy), 

        # swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela, 

        # za i przeciw. 

        # burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji), 

        # mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).  

 

Metody eksponujące: 

- materiał audiowizualny,  

- wycieczka,  

 

Metody praktyczne: 

- pokaz, prezentacja, 

- ćwiczenia przedmiotowe, 

- praca z podręcznikiem, tekstem, 

- projekt (metoda projektów). 

 

Konsultacje indywidualne. 

 

Samodzielna praca studentów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Weryfikacja w formie ustnej:  
- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuższej,  
- ocena wystąpienia (podczas prezentacji, projektów, referatów),  
- ocena udziału w dyskusji,  
- egzamin ustny podsumowujący zajęcia. 
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
-kolokwia,  egzamin pisemny w formie: 
+ zadań otwartych np. listu, eseju, raportu, 
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania 
odpowiedzi, uzupełnianie luk. 
 
Weryfikacja innych aktywności:  
- ocena prezentacji multimedialnej,  
- ocena zadania projektowego, 
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,  
- rozmowa nieformalna, 
- ocena aktywności na zajęciach,  
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 

Warunki zaliczenia 

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego 

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się kryteriami zgodnymi z 

Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

 

Ocena (2,0): student w zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w 50%. 

Ocena (3,0): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych opanował obowiązujący materiał przynajmniej w 

50%.  

Ocena (3,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych opanował obowiązujący materiał przynajmniej w 

60%.  
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Ocena (4,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych opanował obowiązujący materiał przynajmniej w 

70%.  

Ocena (4,5): student  w zakresie każdej z czterech sprawności językowych opanował obowiązujący materiał przynajmniej w 

80%.  

Ocena (5,0): student w zakresie każdej z czterech sprawności językowych opanował obowiązujący materiał przynajmniej w 

90%. 

  

Treści programowe (skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i 

pisanie.  Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem 

wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania konkretnych 

informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 

bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by 

wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, 

przedstawiania i uzasadniania swojej opinii. Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 

uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, 

maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.  

Contents of the study programme (short version) 

Foreign Language Course in English During the course four language skills are developed: listening comprehension, reading 

comprehension, speaking, writing, Listening comprehension allows students to get acquainted with using the language in 

natural conditions, with pronunciation, accentuation, intonation. Reading comprehension is manifested in the ability to search 

for specific information, or to understand the general meaning of the text. Speaking is the ability to participate in a dialogue 

requiring a direct exchange of information on familiar topics, using a series of phrases and sentences necessary to 

participate or keep the conversation on the given topic, relation of events, describing people, objects, places, presenting and 

justifying own views. The ability to write refers to expressions of thoughts, written opinions considering grammar and spelling 

rules, adapting language and form of the situation. It manifests in drafting a letter, an e-mail, an essay, a paper, a report, 

short and easy notes or news resulting from the immediate needs. (tłum. DWZZ) 

Treści programowe (pełny opis) 

Zagadnienia gramatyczne: 

✓ czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe,  wybrane czasowniki, po których stosuje się formę „gerund” 
lub bezokolicznik; 

✓ czasowniki modalne; 
✓ czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości; 
✓ rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone  
✓ przymiotniki: podział, stopniowanie; 
✓ przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 
✓ przedimki: rodzaje, użycie; 
✓ przyimki 
✓ Be, Feel, Have + adjective, 
✓ zdania przydawkowe; 
✓ mowa zależna; 
✓ zdania warunkowe; 
✓ strona bierna; 
✓ konstrukcje pytające; 
✓ tryb przypuszczający i rozkazujący; wyrażenia: „I wish’’, „ if only’’. 
 

Zagadnienia leksykalne: 

✓ przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru,   nawiązywanie znajomości; 
✓ media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach – wyrażanie opinii; recenzja filmu 
✓ styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis mieszkania/ domu; 
✓ bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama; 
✓ czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/opis, ulubiona restauracja jako miejsce spędzania czasu 

wolnego – opis/ rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, zastosowanie; 
✓ wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzić – opis; 
✓ edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia o latach szkolnych, cechy dobrego/ złego nauczyciela – 

opis; 
✓ zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, polityka, itp.) – opis wybranego problemu/ proponowanie 

zmian; 
✓ praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy charakteru potrzebne do wykonywania różnych zawodów, rozmowa 

kwalifikacyjna; 
✓ wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia – opis osoby sławnej, pożegnania – różnice kulturowe. 

Zagadnienia medyczne: 

✓ personel i harmonogram  pielęgniarski; 
✓ poznawanie pacjenta, wstępna diagnoza pielęgniarska, karta pacjenta, dane osobowe, przyjęcie do szpitala; 
✓ oddziały i obiekty szpitalne, wyposażenie sali chorych, sprzęt medyczny; 
✓ symptomy, objawy, umiejscawianie i opis bólu, rodzaje i opatrywanie ran, choroby dziecięce, urazy i kontuzje, ćwiczenia 
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ruchowe; 
✓ medycyna alternatywna; 
✓ czynności życiowe i ich badanie, części ciała, układ krążenia i oddechowy; 
✓ jedzenie i napoje, wagi, miary, odżywianie i indeks masy ciała (BMI), alergie pokarmowe, cukrzyca, biegunka, porady 

żywieniowe; 
✓ rodzaje leków, określanie dawek i częstotliwość podawania leków, skutki uboczne;  
✓ zamawianie materiałów eksploatacyjnych w magazynie, sprawdzanie inwentarza, proste działania matematyczne, terminy 

medyczne i popularne skróty; 
✓ rozmowy telefoniczne; 
✓ bezpieczeństwo w  szpitalu; 
✓ pacjent w sali pooperacyjnej, usuwanie szwów, pomoc ruchowa, opieka poszpitalna; 
✓ starości, pacjent w domu opieki, potrzeby fizjologiczne, higiena osobista, sprzęt wspomagający. 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English. Intermediate, Students’ Book. Harlow: Pearson, 2011. 

Wright, R., Cagnol, B., English for Nursing 1: Pearson, 2017 

Spada Symonds, M., Wright, R., English for Nursing 2 : Pearson, 2017 (w uzasadnionych przypadkach) 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach, ćwiczenia (150h) + udział w zaliczeniach 

(3h) + konsultacje z prowadzącym (5h) 
158 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 7 

Inne:   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (158 h) 5,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (150) 5 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć Podstawy pielęgniarstwa 

Course / group of courses Basics of Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć 558 Kod Erasmusa 12.6 

Punkty ECTS 17  Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 60 4 1 

Zaliczenie z oceną 

Egzamin  w II sem  

 

ćwiczenia 30 2 1,2I 
Zaliczenie z oceną 

ćwiczenia specjalistyczne 

ĆS 
105 4  1 

 

Zaliczenie z oceną 

ćwiczenia specjalistyczne 

(ĆS) 
70 2  2 

Zaliczenie z oceną 

Egzamin OSCE 

ćwiczenia medyczne 80 2 2 Zaliczenie z oceną 

praktyka zawodowa 120 3 2 Zaliczenie z oceną 

samokształcenie 15  1 zaliczenie 

Koordynator mgr Krystyna Florek- Tarczoń 

Prowadzący 

mgr Krystyna Florek-Tarczoń, dr Aneta Grochowska, dr Małgorzata 

Kołpa, mgr Kazimiera Moździerz, mgr Urszula Romanowska, mgr Anna 

Ciapocha, dr Iwona Bodys-Cupak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
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Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 
kierunku 
studiów 

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

W zakresie wiedzy student: 

1.  

Zna i rozumie uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle 

transformacji opieki i profesjonalizacji współczesnego 

pielęgniarstwa 

PL1_C.W1 

 

Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

2.  
Zna i rozumie pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, 

pomagania i towarzyszenia 

PL1_C.W2 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

3.  
Zna i rozumie funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz 

rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej 

PL1_C.W3 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

4.  

Zna i rozumie proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i 

primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania 

tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej 

PL1_C.W4 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

5.  Zna i rozumienie klasyfikację diagnoz i praktyk pielęgniarskich PL1_C.W5 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

6.  

Zna i rozumie istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane 

założenia teoretyczne (F.Nightingale,V.Henderson, D.Orem, 

C.Roy i B.Neuman) 

PL1_C.W6 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

7.  

Zna i rozumie: istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, 

powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania 

podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych; 

PL1_C.W7 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

8.  

Zna i rozumie zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem 

zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym 

rokowaniu 

PL1_C.W8 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

9.  

Zna i rozumie zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w  

wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w 

deficycie samoopieki,  zaburzonym komforcie, zaburzonej 

strefie psychoruchowej 

PL1_C.W9 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

10.  
Zna i rozumie zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji 

pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich 

PL1_C.W10 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

11.  

Zna i rozumie udział pielęgniarki w zespole 

interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, 

profilaktyki, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji 

PL1_C.W11 Odpowiedzi ustne, 

kolokwia, testy  

W zakresie umiejętności student: 

 

1.  
Potrafi stosować wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad 

pacjentem 

PL1_C.U.1 Obserwacja wykonania 

praktycznego 
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2.  

Potrafi gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w 

celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania 

diagnozy pielęgniarskiej 

PL1_C.U.2 Obserwacja wykonania 

praktycznego 

3.  
Potrafi ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizować 

ją wspólnie z pacjentem i jego rodziną 

PL1_C.U.3 Obserwacja wykonania 

praktycznego 

4.  

Potrafi monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w 

szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych systemu 

ochrony zdrowia 

PL1_C.U.4 Obserwacja wykonania 

praktycznego 

5.  
Potrafi dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia 

pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich 

PL1_C.U.5 Obserwacja wykonania 

praktycznego 

6. 2 

Potrafi : wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał 

ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we 

krwi oraz inne testy paskowe;  

PL1_C.U6 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

7.  
Potrafi prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów 

pacjenta 
PL1_C.U7 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

8. 3 

Potrafi: wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, 

ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, 

obwodów, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego 

oraz pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, 

wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: 

WHR, WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych);  

PL1_C.U8 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

9. 4 

Potrafi: pobierać materiał do badań laboratoryjnych i 

mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach 

diagnostycznych; 

PL1_C.U9 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

10. 5 Potrafi: stosować zabiegi przeciw zapalne PL1_C.U.10 
Obserwacja wykonania 

praktycznego 

11. 6 
Potrafi: przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z 

obowiązującymi standardami; 
PL1_C.U.11 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

12. 7 

Potrafi: podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z 

pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami oraz obliczać dawki leków;  

PL1_C.U.12 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

13. 8 
Potrafi: wykonywać płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, 

żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i rany;  
PL1_C.U.14 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

14. 9 

Potrafi: zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, 

wykonywać kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i 

pielęgnować miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia 

centralnego i portu naczyniowego;  

PL1_C.U.15 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

15. 1

0 

Potrafi: wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta 

(doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze); 
PL1_C.U.16 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

16. 1

1 

Potrafi: przemieszczać i pozycjonować pacjenta z 

wykorzystaniem różnych technik i metod; 
PL1_C.U17 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

17. 1

2 

Potrafi wykonywać gimnastykę oddechową i drenaż 

ułożeniowy, odśluzowywanie dróg oddechowych i inhalację;   
PL1_C.U18 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

18. 1

3 

Potrafi: wykonywać nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne 

i bierne;   
PL1_C.U.19 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

19. 1

4

. 

Potrafi: . wykonywać zabiegi higieniczne; PL1_C.U.20 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 
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20. 1

5 

Potrafi: pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z 

zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów 

medycznych, w tym stosować kąpiele lecznicze; 

PL1_C.U.21 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

21. 1

6 

Potrafi: oceniać ryzyko rozwoju odleżyn i stosować działania 

profilaktyczne;   
PL1_G.U.22 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

22. 1

7 
Potrafi:: wykonywać zabiegi doodbytnicze; PL1_C.U.23 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

23. 1

8 

Potrafi: zakładać cewnik do pęcherza moczowego, 

monitorować diurezę i usuwać cewnik; 
PL1_C.U.24 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

24. 1

9 

Potrafi: zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i 

usuwać  zgłębnik; 
PL1_C.U.25 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

25.  
Potrafi prowadzić dokumentację medyczną oraz posługiwać 

się nią 
PL1_C.U.26 

Obserwacja wykonania 

praktycznego 

W zakresie kompetencji społecznych: 

1.  

Jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece,  okazywania  

zrozumienia dla  różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną 

PL1_K01 Obserwacja 

2.  Jest gotów do przestrzegania praw  pacjenta PL1_K02 Obserwacja  

3.  
Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe 
PL1_K04 

 

Obserwacja  

 

4.  

Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania deficytów i potrzeb 

edukacyjnych 

PL1_K07 

 

Obserwacja  

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład - wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna 

ćwiczenia - dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, seminarium 

ćwiczenia specjalistyczne (ĆS): pokaz, instruktaż, symulacja medyczna niskiej wierności, metoda czterech kroków, ćwiczenia w 

oparciu o procedurę 

ćwiczenia medyczne i praktyka zawodowa - ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji 

medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela, 

seminarium, symulacja medyczna niskiej wierności 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów  uczenia się w ramach wykładów - Praca pisemna zawierająca 5 pytań otwartych; za prawidłową 

odpowiedź na każde pytanie można uzyskać 2pkt.  

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny: ćwiczenia specjalistyczne (ć s) pracownia; 

Osiągnięcie 100%efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych zgodnie z 
programem nauczania. 
Jeśli student z  jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z 
ćwiczeń specjalistycznych. 
Ocenę końcową zaliczenia w I semestrze ustala się na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych w czasie realizacji zajęć: 
40% oceny końcowej stanowi ocena uzyskana z zaliczenia kompetencji w zakresie wiedzy,  
50% ocena uzyskana z zaliczenia kompetencji w zakresie umiejętności,  
10 % z kompetencji społecznych.  
Ocenę końcową wpisuje się wyrównując ją zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 
Kryteria zaliczenia efektów w zakresie wiedzy 

• Uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi ustnej. 
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• Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów.  
Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
Kryteria odpowiedzi ustnej: 

bardzo dobry- student posiada rozległą wiedzę, samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  do 
rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
dobry– student poprawnie stosuje wiadomości  do rozwiązywania typowych problemów, wymaga ukierunkowania 
nauczyciela do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje  opinie i poglądy  
dostateczny -student wymaga wyjaśnień, rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności, niektóre wypowiedzi są 
błędne 
niedostateczny- pomimo pomocy nauczyciela ma trudności  z prezentowaniem wiadomości oraz z rozwiązywaniem 
problemów nawet o małym stopniu trudności  

 
Kryteria zaliczenia umiejętności praktycznych: 

• Kryteria procentowe oceny umiejętności zgodnie z kryteriami określonymi w checkliście 

• Poprawne wykonanie zadania w oparciu o procedurę.  
bdb.- zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z procedurą i zasadami  zapewniające wysoką jakość opieki 
pielęgniarskiej  
db.- zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i procedurą  
dst.- wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z zasadami  
niedostateczny.- brak umiejętności wykonania zadania  

• Poprawne wykonanie zadania w oparciu o checklistę. Kryteria procentowe zaliczenia umiejętności praktycznych w 
oparciu o checklistę (ocena pozytywna powyżej 70% uzyskanych punktów oraz poprawne wykonanie punktów 
krytycznych (student nie otrzymuje zaliczenia jeżeli nie wykona poprawnie punktów krytycznych).  

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta:   
bdb.- kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą samodzielną realizacje zdań 
zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane zasady. 
db.- kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student prawie zawsze przestrzega stosowane zasady ( niewielkie uchybienia) 
dst. – osiągnięcie kompetencji w stopniu dostatecznym, student częściowo stosował  kompetencje do realizacji zadań 
zawodowych , student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela (liczba 
uchybień akceptowalna). 
ndst.- brak zachowań wskazujących  na osiągniecie danej kompetencji i wykorzystywanie jej do  realizacji zadań 
zawodowych ( liczba uchybień nie akceptowalna,  ocena niedostateczna)  Student  wymaga ukierunkowania i nadzoru 
nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań.  

Po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń praktycznych w II semestrze wg powyższych kryteriów odbywa się egzamin OSCE. 
Ocenę końcową zaliczenia w II semestrze ustala się na podstawie średniej ocen uzyskanych z: zaliczenia ćwiczeń 

specjalistycznych w II semestrze (ocena ta stanowi 70% oceny końcowej) oraz oceny uzyskanej z egzaminu OSCE (ocena ta 

stanowi 30% oceny końcowej z ćwiczeń specjalistycznych).Ocenę z egzaminu OSCE ustala się zgodnie z regulaminem 

egzaminu. 

Kryteria oceny efektów uczenia się na ćwiczeniach specjalistycznych i praktyce zawodowej:  

Ocena końcowa ustalana jest według przyjętych kryteriów oceny zajęć praktycznych: 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

3 pkt.-  Student posiada rozległą wiedzę, samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  do rozwiązywania 
nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy (ocena bardzo dobra) 
2 pkt. – student poprawnie stosuje wiadomości  do rozwiązywania typowych problemów, wymaga ukierunkowania 
nauczyciela do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje  opinie i poglądy ( ocena dobra). 
1 pkt.- wymaga wyjaśnień, rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności, niektóre wypowiedzi są błędne, (ocena 
dostateczna) 
0 pkt.- pomimo pomocy nauczyciela ma trudności  z prezentowaniem wiadomości oraz z rozwiązywaniem problemów 
nawet o małym stopniu trudności (ocena niedostateczna) 
 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

3 pkt.- zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z procedurą i zasadami  zapewniające wysoką jakość opieki 
pielęgniarskiej (ocena bardzo dobry) 
2 pkt.- zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i procedurą 
(ocena dobra) 
1 pkt.- wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z zasadami (ocena 
dostateczna) 
0 pkt.- brak umiejętności wykonania zadania ( ocena niedostateczna) 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

3 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą samodzielną realizacje zdań 
zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria. 
2 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację zadań 
zawodowych, student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria ( niewielkie uchybienia) 
1 pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu dostatecznym, student częściowo stosował  kompetencje do realizacji 
zadań zawodowych , student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela (liczba 
uchybień akceptowalna). 
0 pkt.- brak zachowań wskazujących  na osiągniecie danej kompetencji i wykorzystywanie jej do  realizacji zadań 
zawodowych ( liczba uchybień nie akceptowalna,  ocena niedostateczna)  Student  wymaga ukierunkowania i nadzoru 
nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań.  

*Jeśli student z  jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z 
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ćwiczeń specjalistycznych. 

 

Warunki zaliczenia 

1.Warunki zaliczenia wykładu 

• uzyskanie ze sprawdzianu pisemnego – testu (50% pozytywnych odpowiedzi),  

• zaliczenie pracy samokształceniowej ( bez udziału nauczyciela) zgodnie z przyjętymi kryteriami. 
 

2. Warunki zaliczenia samokształcenia: 
Zaliczenie jednej z wybranych form pracy (do wyboru): 

• Udział w konferencji naukowej z zakresu pielęgniarstwa/ (certyfikat potwierdzający udział w konferencji, oryginał do 
wglądu, ksero dołączone do pisemnego sprawozdania z konferencji) 

• Praca w charakterze wolontariusza w placówkach opiekuńczych dla dorosłych (zaświadczenie podpisane przez 
opiekuna wolontariatu z ramienia uczelni) 

• Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 
a. Pielęgniarstwo w ujęciu historycznym 
b. Wzorce osobowe nestorek polskiego pielęgniarstwa 
c .Holizm w opiece pielęgniarskiej 
 

2. Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

• obecność na zajęciach i aktywny w nich udział - w razie nieobecności usprawiedliwionej zaliczenie tematyki ćwiczeń u 
nauczyciela w trakcie dyżurów konsultacyjnych dla studenta 

• zaliczenie wystąpienia –prezentacja multimedialna lub wygłoszenie w grupie referatu z wybranego tematu ćwiczeń 

• pisemne sprawdzenie wiadomości – 3 pytania otwarte z zakresu tematyki, każde pytanie otrzymuje 2 punkty - 
zaliczenie po uzyskaniu minimum 3,5 pkt   
 

3. Warunki zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych (pracownia): 

• obecność na zajęciach 

• zaliczenie 100% efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 
objętych programem nauczania w oparciu o kryteria 

• zaliczenie kolokwiów cząstkowych pisemnych 

• zaliczenie egzaminu OSCE w oparciu o kryteria 
Ocenę końcową z ćwiczeń praktycznych w I semestrze ustala się na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych z zaliczenia 
efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych(50%), w zakresie wiedzy(40%) oraz kompetencji 
społecznych10%).Ocenę końcową wpisuje się zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Ocenę końcową zaliczenia w II semestrze ustala się na podstawie średniej ocen uzyskanych z: zaliczenia ćwiczeń 
specjalistycznych w II semestrze (ocena ta stanowi 70% oceny końcowej) oraz oceny uzyskanej z egzaminu OSCE (ocena ta 
stanowi 30% oceny końcowej z ćwiczeń). Ocenę z egzaminu OSCE ustala się zgodnie z kryteriami oceny egzaminu 
określonymi w regulaminie egzaminu OSCE i kryteriami checklist opracowanymi dla każdej stacji  

4. Warunki zaliczenia ćwiczeń medycznych: 
Warunkiem rozpoczęcia przez studenta ćwiczeń medycznych jest zaliczenie wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń specjalistycznych, 

egzaminu OSCE  na pozytywną ocenę. 

Warunki zaliczenia ćwiczeń medycznych 

• 100% obecność na zajęciach, 

• zaliczenie 100% efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 
objętych programem nauczania w oparciu o kryteria 

• zaliczenie tematów seminaryjnych objętych programem nauczania w oddziale wg kryteriów  

• zaliczenie i udokumentowanie elementów opieki metodą procesu pielęgnowania wg przyjętych kryteriów oceny 
Ocena przebiegu całości zajęć dokonywana jest przez studenta i nauczyciela wg kryteriów oceny.  
Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń ,ćwiczeń specjalistycznych, wykładów i samokształcenia na ocenę 
pozytywną 
 
5.Warunki zaliczenia egzaminu: - uzyskanie  minimum 50% maksymalnej ilości punktów  z testu egzaminacyjnego. 

6.Warunki zaliczenia praktyki zawodowej : 
Warunkiem rozpoczęcia przez studenta praktyki zawodowej jest zaliczenie ćwiczeń medycznych. 

• 100% obecność na zajęciach, 

• Osiągnięcie 100%efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 
zgodnie z programem nauczania. 

• zaliczenie tematów seminaryjnych objętych programem nauczania w oddziale wg kryteriów  

• zaliczenie i udokumentowanie elementów opieki metodą procesu pielęgnowania wg przyjętych kryteriów oceny 
Jeśli student z  jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać zaliczenia z 
praktyki zawodowej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykład-Determinanty rozwoju pielęgniarstwa na przestrzeni dziejów . Profesjonalizm i jego wyznaczniki. 
Ćwiczenia -Uwarunkowania historyczne wpływające na przyszłość rozwoju zawodu. Potrzeby zdrowotne jednostki i ich 
zaspakajanie. Opieka nad człowiekiem chorym, modele opieki. Diagnoza pielęgniarska, proces pielęgnowania jako metoda 
pracy pielęgniarek. Teorie pielęgnowania. Rola pielęgniarki w zespole opieki zdrowotnej. Opieka nad człowiekiem w zdrowiu i w 
chorobie. Prawa pacjenta w praktyce pielęgniarskiej, dyskusja w oparciu o artykuły z czasopism i własnych przemyśleń 
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Ćwiczenia specjalistyczne – umiejętności praktyczne przygotowujące studentów do objęcia opieką pielęgniarską chorych 
Ćwiczenia medyczne i praktyka zawodowa - realizacja podstawowych technik i procedur stosowanych w praktyce 
pielęgniarskiej, pomiar i dokumentowanie podstawowych funkcji życiowych. Czynności pielęgniarskie zapewniając chorym 
wygodę i higienę. 

Contents of the study programme (short version) 

Classes: 
Historical factors affecting the future development of the profession. Health needs of the individual and satisfying them. Care of 
the ill, models of care. Nursing diagnosis, the process of nurture as a method of work for nurses. Nursing theories. The role of 
nurses in the health care team. Taking care of a human being in health and in disease Patient’s rights in the practice of nursing, 
a discussion on the basis of articles from magazines and students’ own considerations 
Practical skills preparing students for nursing the sick. Practical exercises and professional practice- implementing the basic 
techniques and procedures used in the practice of nursing, measuring and documenting the basic life functions. Nursing 
activities ensuring patient comfort and hygiene. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady -I semestr: 
1. Wprowadzenie do przedmiotu, pielęgniarstwo i jego istota. 
2. Uwarunkowania historyczne, tradycja i kierunki rozwoju zawodu, rola nestorek pielęgniarstwa polskiego i światowego w 

rozwoju pielęgniarstwa. 
3. Definiowanie kluczowych pojęć w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo jako zawód, profesja, nauka i sztuka.  
4. Współczesne tendencje rozwojowe w pielęgniarstwie, rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Aspekty prawne zawodu 

pielęgniarki.  
5. Misja pielęgniarstwa. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki. 
6. Podstawowe założenia holistycznej opieki pielęgniarskiej. Troskliwość opiekuńcza. 
7. Wprowadzenie w zagadnienia zdrowia. Potrzeby zdrowotne i ich zaspokajanie. 
8. Wybrane teorie pielęgniarstwa: F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy, B. Neuman  
9. Pielęgniarka w zespole interdyscyplinarnym. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.  
10. Odpowiedzialność pielęgniarki w procesie diagnozowania i rehabilitacji. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych. 
11. Przyjęcie chorego do szpitala i oddziału. Pomoc pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów towarzyszących hospitalizacji. 
12. Komunikowanie terapeutyczne z podmiotem opieki pielęgniarskiej. 
13. Pielęgnowanie metodą procesu pielęgnowania, procedury gromadzenia informacji o podmiocie opieki i jego rodzinie, 

diagnoza pielęgniarska, zasady planowania, realizacji i oceny opieki pielęgniarskiej. Dokumentowanie opieki 
pielęgniarskiej. 

14. Założenia i istota klasyfikacji diagnoz NANDA i ICNP. 
15. Pielęgnowanie tradycyjne a pielęgnowanie nowoczesne. 
16. Ocena stanu, potrzeb, rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u chorego z zaburzeniami funkcji układów i narządów 

zmysłów oraz planowanie opieki i jej realizacja: 
układu termoregulacji 
układu krwionośnego i oddechowego 
układu moczowego 
układu pokarmowego 
układu nerwowego 
narządów zmysłów: oko, ucho 
skóry: zmiany na skórze, profilaktyka odleżyn 

17. Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn. 
18. Ogólne zasady planowania opieki pielęgniarskiej nad chorym nieprzytomnym. 
19. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorym w wieku starszym. 
20. Chory cierpiący ból, chory umierający. Podstawowe zasady opieki hospicyjno-paliatywnej. 
21. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej. 
22. Kształcenie i doskonalenie podyplomowe pielęgniarek. 
23. Główne wyznaczniki rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. Europejska Strategia WHO kształcenia pielęgniarek. 

 
Ćwiczenia -I semestr: 
1. Symbole i tradycje w rozwoju pielęgniarstwa. 
2. Prezentacja życiorysów wybranych nestorek polskiego pielęgniarstwa z podkreśleniem cech osobowości niezbędnych dla 

pielęgniarki. 
3. Rola zawodowa pielęgniarki. Zadania wchodzące w zakres funkcji zawodowych pielęgniarki. 
4. Kompetencje zawodowe pielęgniarki. Zakres samodzielnych świadczeń pielęgniarskich, w świetle przepisów prawnych, w 

Polsce. 
5. Podstawowe potrzeby zdrowotne człowieka. Projektowanie sposobu zaspokajania potrzeb zdrowotnych. Zagrożenia 

wynikające z niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych. 
6. Miejsce diagnozy w pielęgniarstwie. Diagnoza w koncepcjach opieki pielęgniarskiej, Primary Nursing i procesie 

pielęgnowania.  
Udział pielęgniarki w wybranych metodach diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. 

7. Umiejętności pielęgniarki niezbędne do pracy w zespole opiekuńczo- terapeutycznym. 
8. Procedury przyjęcia chorego do szpitala i oddziału. Przygotowanie chorego do opuszczenia oddziału. 
9. Prawa pacjenta w praktyce pielęgniarskiej, dyskusja w oparciu o artykuły z czasopism i własnych przemyśleń 
 
Ćwiczenia - II semestr 
1. Pielęgnowanie zindywidualizowane: metody gromadzenia danych o stanie chorego, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, 

planu opieki, jego realizacji i oceny. Dokumentowanie procesu pielęgnowania. 
2. Zebranie danych o stanie chorego z zaburzeniami funkcji termoregulacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, celów, 

planu, sposobu realizacji i oceny opieki. 
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3. Zebranie danych o stanie chorego z zaburzeniami funkcji układu moczowego, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, 
celów, planu, sposobu realizacji i oceny opieki. 

4. Planowanie opieki pielęgniarskiej opartej o założenia teorii V. Henderson, D. Orem, C. Roy i B. Neuman 
5. Zakres i charakter pracy pielęgniarki na rzecz przygotowania rodziny do pielęgnowania chorego o niepomyślnym 

rokowaniu w warunkach domowych (poparte także przykładami z życia) 
6. Sposoby oceny stopnia zagrożenia odleżynami stosowane w praktyce pielęgniarskiej 
7. Formy doskonalenia zawodowego pielęgniarek 

 
Ćwiczenia specjalistyczne (pracownia) -semestr I: 
1. Omówienie zasad BHP, procedur i regulaminu obowiązującego w salach symulacji medycznej. Zapoznanie z programem 

oraz warunkami zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa. 
2. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk. 
3. Przygotowanie łóżka dla ciężko chorego, prześcielenie łóżka ciężko choremu. 
4. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej ciężko choremu. 
5. Toaleta i kąpiel ciężko chorego w łóżku. 
6. Mycie włosów ciężko choremu. 
7. Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego, płukanie jamy ustnej i gardła. 
8. Kąpiel noworodka, niemowlęcia. 
9. Układanie chorego w różnych pozycjach terapeutycznych, z zastosowaniem udogodnień.  
10. Przemieszczanie pacjenta ciężko chorego z łóżka na łóżko, wózek i fotel. 
11. Ocena ryzyko rozwoju odleżyn, profilaktyka przeciwodleżynowa, nacieranie, oklepywanie pleców, drenaż ułożeniowy, 

ćwiczenia czynne i bierne, gimnastyka oddechowa 
12.  Bandażowanie 
13. Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych: okłady (chłodzące, wysychające, rozgrzewające), worek z lodem, termofor, 

okłady żelowe, zastosowanie baniek lekarskich,  
14. Pomiar: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechów, masy ciała i wzrostu, bilansu płynów. Wykonywanie 

saturacji, szczytowego przepływu wydechowego, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów  
15. Przygotowanie roztworów środków dezynfekcyjnych. 
16. Założenie zgłębnika do żołądka, monitorowanie  i usuwanie zgłębnika. 
17. Płukanie żołądka, przetoki jelitowej. 
18. Pojenie i karmienie ciężko chorego, karmienie chorego przez zgłębnik, przetoki odżywcze. 
19. Wykonywanie zabiegów dorektalnych - lewatywa, wlewka, kroplowy wlew doodbytniczy, sucha rurka do odbytu. 
20. Zakładanie cewnika do pęcherza moczowego, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza moczowego. 
21. Zasady podawania leków różnymi drogami. Obliczanie dawek leków.  
22. Podawanie leków drogą układu pokarmowego.  
23. Podawanie leków dopochwowo.  
24. Podawanie leków drogą układu oddechowego 

 
Ćwiczenia specjalistyczne (pracownia) - II semestr: 
1. Podawanie leków do oka, ucha, nosa  
2. Płukanie oka, ucha 
3. Podawanie leków podskórnie, podawania insuliny penem 
4. Oznaczenie poziomu glikemii za pomocą glukometru oraz wykonanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał 

ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi. 
5. Wstrzyknięcia śródskórne. Wykonywanie prób uczuleniowych 
6. Podawanie leków domięśniowo. 
7. Założenie i usuwanie kaniuli obwodowej Zasady pielęgnacji miejsca wkłucia obwodowego, centralnego i portu 

naczyniowego. 
8. Podłączenie kroplowego wlewu dożylnego. Wstrzyknięcie dożylne 
9. Obsługa pompy infuzyjnej 
10. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych (pobieranie krwi, moczu, plwociny, kału, wymazów) 
11. Zakładania opatrunków na rany - opatrunek rany czystej i zakażonej. Płukanie rany. 
12. Asystowanie lekarzowi przy : punkcji lędźwiowej, nakłuciu jamy szpikowej, nakłuciu jamy opłucnowej, nakłuciu jamy 

otrzewnowej 
13. Zaliczenie końcowe 

 
Ćwiczenia medyczne -II semestr. 
1. Poznanie specyfiki i topografii, obowiązujących procedur oraz zasad BHP w oddziale. Zapoznanie z chorymi i zespołem 

terapeutycznym. Zapoznanie z programem i warunkami zaliczenia zajęć praktycznych, regulaminem zajęć praktycznych 
2. Przyjęcie chorego na oddział. Rola pielęgniarki przy przyjęciu chorego. Dokumentacja obowiązująca w oddziale. 

Komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego. 
3. Gromadzenie informacji o chorym z dostępnych źródeł. Zastosowanie teorii V. Henderson w opiece nad chorym. Analiza 

dokumentacji medycznej chorego, interpretacja wyników badań. 
4. Ocena stanu zdrowia chorego w oparciu o zgromadzone informacje. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta na wszystkich 

etapach jego pobytu w szpitalu, między innymi przez ocenę podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, 
ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu. 

5. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej 
6. Rozpoznanie problemów bio-psych-społecznych-duchowych chorego. 
7. Określenie celu i planu opieki pielęgniarskiej. 
8. Prowadzenie dokumentacji opieki pielęgniarskiej (proces pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, kartę 

profilaktyki i leczenia odleżyn, sporządzanie pisemnej informacji o stanie zdrowia pacjenta. 
9. Ocena zagrożeń wynikających z unieruchomienia chorego w łóżku oraz planowanie interwencji pielęgniarskich, w tym 

ocena ryzyka wystąpienia odleżyn-według skal i metody profilaktyki. 
10. Ocena efektów opieki pielęgniarskiej. Ocena i samoocena zajęć praktycznych 

 
Praktyka zawodowa -II semestr: 
1. Poznanie specyfiki i topografii, obowiązujących procedur oraz zasad BHP w oddziale. Zapoznanie z chorymi i zespołem 
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terapeutycznym. Zapoznanie z programem i warunkami zaliczenia praktyki zawodowej, regulaminem praktyki zawodowej.  
2. Przyjęcie chorego w oddział. Rola pielęgniarki przy przyjęciu chorego. Dokumentacja obowiązująca w oddziale.  
3. Komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego. 
4. Opieka pielęgniarska nad chorym z deficytami w zakresie samoopieki. Ocena deficytów, planowanie i wykonywanie 

podstawowych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb chorego.. 
5. Udział pielęgniarki w karmieniu chorego: doustnie, przez zgłębnik i przetoki odżywcze. 
6. Gromadzenie informacji o chorym z dostępnych źródeł. Zastosowanie teorii V. Henderson w opiece nad chorym. 
7. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych i zapewnienie opieki nad chorym. Analiza i interpretacja wyników 

badań. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych.  
8. Ocena stanu zdrowia chorego w oparciu o zgromadzone informacje. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta na wszystkich 

etapach jego pobytu w szpitalu, między innymi przez ocenę podstawowych parametrów życiowych: temperatury, tętna, 
ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu. 

9. Rozpoznanie problemów bio-psych-społecznych-duchowych chorego. 
10. Określenie celu i planu opieki pielęgniarskiej. 
11. Prowadzenie dokumentacji opieki pielęgniarskiej (proces pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, kartę 

profilaktyki i leczenia odleżyn, sporządzanie pisemnej informacji o stanie zdrowia pacjenta. 
12. Ocena zagrożeń wynikających z unieruchomienia chorego w łóżku oraz planowanie interwencji pielęgniarskich,  
13. Ocena ryzyka wystąpienia odleżyn-według skal i metody profilaktyki. 
14. Dobowa ocena bilansu płynów , pielęgniarska interpretacja i dokumentowanie wyników. Ocena nawodnienia chorego,  
15. Ocena efektów opieki pielęgniarskiej. Ocena i samoocena praktyki zawodowej. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura: 

1. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.): Podstawy pielęgniarstwa tom 1. Założenia koncepcyjno – empiryczne opieki 

pielęgniarskiej. PZWL, W-wa 2017 

2. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.): Podstawy pielęgniarstwa tom 2. Wybrane umiejętności i procedury opieki 

pielęgniarskiej. PZWL, W-wa 2017 

3. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.): Umiejętności pielęgniarskie Katalog Check – list. Materiały ćwiczeniowe z 

podstaw pielęgniarstwa. PZWL, W-wa 2017 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach: 

wykład (60 h.) 

 ćwiczenia (30h) 

ćwiczenia specjalistyczne 

ćwiczenia medyczne 

praktyka zawodowa 

konsultacje z prowadzącym   

udział w zaliczeniu  

udział w egzaminie( 1 h) 

 

 

60 h 

30 h 

175 h 

80 h 

120 h 

10 h 

5 h 

1 h 

 

Przygotowanie do zajęć  10 

Przygotowanie do kolokwium, egzaminu i zaliczenia praktycznego 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą przedmiotu 9 

Inne: samokształcenie 15 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 510 h  

Liczba punktów ECTS 
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Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (481 h) 16 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (405 h) 13,5 ECTS 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Etyka zawodu pielęgniarki 

Course / group of courses Ethics of the Nursing Profession 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 20 1 1,2 zaliczenie z oceną 

ćwiczenia  20 1 1,2 zaliczenie z oceną 

samokształcenie 15 0 1,2 zaliczenie 

Koordynator mgr Krystyna Florek-Tarczoń 

Prowadzący mgr Krystyna Florek-Tarczoń 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zna podstawowe pojęcia z nauk humanistycznych jak filozofia, etyka, moralność, wartości 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 zna i rozumie przedmiot etyki ogólnej i zawodowej; PL1_C.W12 Odpowiedzi ustne 

2 
zna i rozumie istotę podejmowania decyzji etycznych i 

rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki; 
PL1_C.W13 Studiu przypadku 

Dyskusja w grupie 

3 

zna i rozumie problematykę etyki normatywnej, w tym aksjologii 

wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy 

pielęgniarki; 

PL1_C.W14 Test wielokrotnego wyboru 

4 zna i rozumie kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej; PL1_C.W15 Dyskusja w grupie 

5 
potrafi rozwiązywać dylematy etyczne i moralne w praktyce 

pielęgniarskiej; 
PL1_C.U27 Analiza kodeksu 

 studium przypadku 

6 

jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; 

PL1_K01 
Obserwacja postaw 

studentów 
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7 jest gotów do przestrzegania praw pacjenta; PL1_K02 
Dyskusja  

odpowiedzi ustne 

 obserwacja studentów? 

8 

jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

PL1_K07 
Analiza karty praw  

autorefleksja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład 

dyskusja 

PBL 

analiza dylematu etycznego 

autorefleksja 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie odpowiedzi ustnych, aktywnego udziału w zajęciach, odpowiedzi 

pisemnych, obserwacji studenta  

 : Kryteria procentowe ocen z zaliczenia pisemnego są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Warunki zaliczenia 

 

Warunki zaliczenia wykładów semestr I i II  

Obecność obowiązkowa 

Aktywny udział w dyskusjach 

Zaliczenie pracy samokształceniowej w II semestrze 

Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwiów z poszczególnych działów 

Zaliczenie końcowe w formie pisemnej – udzielenie odpowiedzi na 3 pytania obejmujące cały semestr 

Warunki zaliczenia Ćwiczeń semestr I i II 

obecność obowiązkowa na ćwiczeniach   

aktywny udział w dyskusjach, 

 analizy artykułów z zakresu etyki zawodowej pielęgniarki, 

prezentacja multimedialna w zespołach tematycznych 

zaliczenie na ocenę w semestrze pierwszym na podstawie ocen cząstkowych, 

test końcowy w semestrze drugim, 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na ćwiczeniach student jest zobowiązany uzupełnić i zaliczyć 

realizowany materiał. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Etyka a moralność. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej. Wartości, normy i oceny moralne. 
Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Kodeks etyki pielęgniarskiej. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej. 
Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki – ich rozwiązywanie. 

Contents of the study programme (short version) 

Ethics and morality. Analysis of a moral situation and making moral decisions. Values, standards and moral judgments. 
Ethics in the practice of nursing. The ethics of nursing. Contemporary ethical concepts in the practice of nursing. Ethical 
dilemmas in the nurse,s workplace - and dealing with them. 

Treści programowe (pełny opis) 
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Wykłady I semestr 

1.Związek pielęgniarstwa z etyką 

2.Definicja etyki i jej podział 

3. Komponenty moralności 

4. Rozróżnienie etyki ogólnej i zawodowej 

5.  System wartości i podział 

6. Koncepcje etyczne i ich podział 

9. Kodeks polskiej pielęgniarki i położnej 

Wykłady II semestr 

1.Zagrożenia personalizmu w etyce pielęgniarskiej 

2.Naczelne wartości w praktyce zagrożenia nowe dylematy 

3.Człowiek podmiotem troski pielęgniarskiej- zagrożenia we współczesnej praktyce 

4.Koncepcje i zasady etyczne w praktyce pielęgniarskiej dylematy wymagające rozstrzygnięć  

5.Pielęgniarstwo wobec bioetycznych dylematów współczesnej medycyny 

Ćwiczenia I semestr 10 godzin  

1.Rodzaje dylematów etycznych w praktyce pielęgniarskiej 

2.Podejmowanie decyzji etycznych w oparciu o kodeks etyczny polskiej pielęgniarki i położnej 

3.Pielęgniarka rzecznik i obrońca praw pacjenta 

Ćwiczenia II semestr -10 godzin 

1.Pielęgniarstwo wobec problemów bioetycznych:  

prokreacja, ból i cierpienie, eutanazja, uporczywa terapia, opieka terminalna, transplantacja narządów, medycyna 

estetyczna, wykorzystywanie komórek macierzystych 

2.Rozwój moralności zawodowej.  

3. Budowanie etosu środowiska pielęgniarskiego. 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

1.Udział w konferencji naukowej z zakresu etyki/ 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 

wolontariatu z ramienia uczelni) 

3.Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 

a. Pielęgniarstwo wobec wybranego problemu bioetycznego współczesnej medycyny. 

b. Duchowość pacjenta w holistycznej opiece pielęgniarskiej 

c. Wartości etyczne w pielęgniarstwie polskim 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Kostańczak S.: Etyka pielęgniarska, Wydawnictwo Delfin, Warszawa 2010 

2. Wrońska I., Mariański J.(red.): Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla pielęgniarskich studiów licencjackich. Lublin 

2010. 

3. Sara T. Fry..: Etyka w praktyce pielęgniarskiej – zasady podejmowania decyzji etycznych, Lublin 2009. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 
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Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (20 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
42 

Przygotowanie do  ćwiczeń, zajęć 1 

Przygotowanie do kolokwiów  1 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 1 

Inne samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (42 h) 1,4 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Promocja zdrowia 

Course / group of courses Health Promotion 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 10 0 2 Zaliczenie  

Ćwiczenia 15 2 2 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia specjalistyczne 20 1  2 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  20  0 2 Zaliczenie 

Koordynator mgr Elżbieta Marcisz 

Prowadzący mgr Elżbieta Marcisz, mgr Kazimiera Moździerz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

podstawy biologii ze szkoły średniej, wiadomości z podstaw pielęgniarstwa z I semestru (pojęcie zdrowia, choroby, czynniki 

warunkujące zdrowie, funkcje zawodowe pielęgniarki) 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. zna i rozumie zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; PL1_C.W16 Kolokwium 

2. 
zna i rozumie zasady konstruowania programów promocji 

zdrowia; 
PL1_C.W17 Kolokwium 

3. 
zna i rozumie strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, 

krajowym i światowym; 
PL1_C.W18 Kolokwium 

4. 
potrafi rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia; 
PL1_C.U29 

Odpowiedzi ustne 

Opracowanie scenariusza 

zajęć 

5. 
potrafi dobierać formy profilaktyki i prewencji chorób oraz 

kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych; 
PL1_C.U30 

Odpowiedzi ustne 

Opracowanie scenariusza 

zajęć 

Realizacja zadania 

praktycznego 
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6. potrafi uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia PL1_CU31 
Realizacja zadania 

praktycznego 

7. 
potrafi opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji 

zdrowia jednostek, rodzin i grup społecznych; 
PL1_C.U32 

Opracowanie scenariusza 

zajęć 

Realizacja zadania 

praktycznego 

8. 

jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną 

PL1_K01 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

9. 

jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych 

PL1_K07 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład: wykład konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

ćwiczenia: inscenizacja, dyskusja dydaktyczna, seminarium 

ćwiczenia specjalistyczne: instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim 

nadzorem nauczyciela, seminarium 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie: 

- odpowiedzi pisemnej 

- odpowiedzi ustnej 

- wykonania zadania grupowego 

- praktycznej realizacji scenariusza edukacji zdrowotnej 

 

 

1. Kryteria oceny odpowiedzi ustnych 

Pod uwagę brane jest: korzystanie z fachowej terminologii, odpowiedź zwięzła, rzeczowa, na temat, związki 

logiczne w wypowiedzi 

2. Kryteria oceny zaliczenia pisemnego – efekty uczenia się dotyczące wiedzy 

Zaliczenie na podstawie wyników testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi jednokrotnego wyboru - kryteria procentowe 

ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

3. Kryteria oceny z ćwiczeń – efekty uczenia się dotyczące wiedzy i umiejętności 

Kryteria oceny scenariusza 
Zgodność treści z tematem /2-1-0/ 
Zgodność treści z celami /2-1-0/ 
Poprawność merytoryczna /2-1-0/ 
Poprawność językowa /2-1-0/ 
Posługiwanie się słownictwem zrozumiałym dla odbiorcy /2-1-0/ 
Układ zgodny ze schematem scenariusza /2-1-0/ 
Wykorzystanie metod aktywizujących/dobór metod/nazwa metody/ i środków /2-1-0/ 
Oryginalność i pomysłowość  w przygotowaniu i przeprowadzeniu scenariusza /2-1-0/ 
Dbałość o aktywność odbiorców /2-1-0/ 
Racjonalne gospodarowanie czasem /2-1-0/ 
Realizacja efektów uczenia /2-1-0/ 
Dobór literatury /2-1-0/ 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

4. Kryteria oceny ćwiczeń specjalistycznych - efekty uczenia się dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

3 pkt. – student posiada rozległą wiedzę, samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami do 

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

2 pkt. -student poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy  

1 pkt. – wymaga wyjaśnień, rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności, niektóre wypowiedzi są błędne 

0 pkt – pomimo pomocy nauczyciela ma trudności z prezentowaniem wiadomości oraz rozwiązywaniem problemów nawet o 

małym stopniu trudności. 

 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z procedurą i zasadami zapewniające wysoką jakość opieki pielęgniarskiej 

2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i procedurą 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z zasadami 
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0 pkt – brak umiejętności wykonania zadania 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

3 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, samodzielną realizację zadań 

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

2 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację zadań zawodowych, 

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria 

1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu dostatecznym, student częściowo stosował kompetencję do realizacji zadań 

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

0 pkt. – brak zachowań wskazujących na osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie do realizacji zadań zawodowych. 

Student wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 

 

*Jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać 

zaliczenia z ćwiczeń medycznych. 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

5. Kryteria zaliczenia samokształcenia 

 

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

2. Analiza materiału, wnioski końcowe - 4 pkt. 

3. Dobór literatury, poprawność zapisu piśmiennictwa -2 pkt 

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

powyżej 5 pkt – praca zaliczona 

poniżej 5 pkt – praca niezaliczona 

 

6. Inne aktywności brane pod uwagę w ocenie końcowej: 

- obecność na zajęciach wykładowych – 80% godzin 

- obecność na ćwiczeniach – 100% 

- obecność na ćwiczeniach specjalistycznych 100% 

- właściwa postawa zawodowa studenta 

- zaangażowanie na zajęciach i aktywność 

Warunki zaliczenia 

Wykłady:  

- obecność na zajęciach min. 80% godzin 

- zaliczenie kolokwium pisemnego zawierającego pytania jednokrotnego wyboru i pytania otwarte 

- pozostałe warunki i terminy uzyskania zaliczenia zawarte są w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Ćwiczenia: 
- obecność na zajęciach 100% 
- pozytywne zaliczenie przygotowania i realizacji scenariusza zajęć edukacyjnych dla określonej grupy wiekowej w 
warunkach symulowanych według ustalonych kryteriów, 
- współpraca w grupie 
 
Ćwiczenia specjalistyczne:  

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność na zajęciach 

- samoocena i ocena osiągnięcia efektów uczenia się według kryteriów 

 

Samokształcenie 

Wybór jednej z 2 form zaliczenia:  

- certyfikat udziału w konferencji związanej z promocją zdrowia w połączeniu ze streszczeniem wybranego referatu;  

- streszczenie artykułu naukowego związanego z treściami przedmiotu 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady i ćwiczenia 
Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia. Metody kształtowania zachowań 
zdrowotnych. Styl życia. Metody konstruowania programów promocji zdrowia. Rola pielęgniarki w promocji zdrowia. 
Promocja zdrowia w systemie ochrony zdrowia. 
 
Ćwiczenia specjalistyczne 
Ocena zagrożeń zdrowia wynikających ze stylu życia. Tworzenie koalicji na rzecz zdrowia. Realizacja programów promocji 
zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures and classes  
Health paradigms. Healthy attitudes and factors affecting health. Methods of shaping health- conscious attitudes. Lifestyle. 
Methods of constructing programs promoting health. The role of nurses in health promotion. Health promotion in the health 
care system. 
 
Specialized classes  
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Evaluation of health hazards resulting from lifestyle. Creating a coalition for health. Implementation of programs promoting 
health among children and adolescents. Shaping health- conscious attitudes. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1.Promocja zdrowia, definicje. Podstawowe dokumenty i założenia promocji zdrowia w Polsce i na świecie.  

2. Paradygmaty zdrowia. Psychologiczne i społeczne koncepcje promocji zdrowia – znaczenie salutogenezy. Miejsce 

profilaktyki w promocji zdrowia. 

3.Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia społeczeństwa. 

4.Styl życia i jego związek ze zdrowiem. 

5.Edukacja zdrowotna – cele, metody, formy, środki. Metody oceny potrzeb edukacyjnych  

6.Teoretyczne podstawy konstruowania programów promocji zdrowia i edukacyjnych na rzecz zdrowia społeczeństwa 

7.Rola pielęgniarki w promocji zdrowia 

8.Strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym 

 

Ćwiczenia: 

1.Budowa scenariusza edukacji zdrowotnej według określonego schematu 

2.Dobór celów, metod, środków i form w edukacji zdrowotnej 

3.Opracowanie i prezentacja przygotowanego scenariusza zajęć w warunkach symulowanych 

 

Ćwiczenia specjalistyczne 

1.Konstruowanie scenariusza edukacji zdrowotnej: ustalenie tematu edukacji, celu głównego, celów szczegółowych, wybór 

metody edukacji, środków dydaktycznych, zaplanowanie ewaluacji wyników i procesu.  

2. Rola i zadania pielęgniarki w promocji zdrowia. 

3.Czynniki warunkujące zdrowie i prozdrowotny styl życia. 

4.Zasady realizacji edukacji zdrowotnej. Ewaluacja wyników i procesu edukacji zdrowotnej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura wykłady: 

 

1.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.): Promocja zdrowia. t I. Wyd. Czelej. Lublin 2008  

2.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.): Promocja zdrowia. t II – Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. 

PZWL. Lublin 2010 

3.Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN. Warszawa 2017 

 

Literatura ćwiczenia i ćwiczenia specjalistyczne 

 

1.Kuchcińska M., Kościńska E.(red.): Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego. Bydgoszcz 2010 

2.Piskorz K. (red.): Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii. Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, studentów 

pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2011  

3. Wrońska I., Sierakowska M.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, W-wa 2014  

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

- wykład;  
- ćwiczenia; 
- ćwiczenia specjalistyczne; 
- udział w zaliczeniu 
- konsultacje z prowadzącym 
 

10 godzin 
15 godzin 
20 godzin 
1 godzina 
1 godzina 

Przygotowanie do ćwiczeń, ćwiczeń specjalistycznych 10 godzin 

Przygotowanie do kolokwium 3 godziny 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 godziny 

Inne (samokształcenie) 20 godzin  
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (47 h) 1,6 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35 h)  1,2 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawowa opieka zdrowotna 

Course / group of courses Primary health care (PHC) 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 13 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1,3 Semestr 2, 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 45 3 2,5 
Zaliczenie z oceną (1 sem) 

Egzamin (5sem) 

ĆS 120 4 2,5 Zaliczenie z oceną 

PR 160 6 2,6 Zaliczenie z oceną 

SK 25 - 2 Zaliczenie  

Koordynator mgr Dorota Rybska  

Prowadzący mgr Dorota Rybska, mgr Anna Rogowska-Bąk, dr hab. M.Wałaszek 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych (II sem) oraz z zakresu 

opieki specjalistycznej (V/VI sem), posiadane umiejętności porozumiewania, edukowania, promowania zdrowia, 

prezentowanie postawy autonomii i godności człowieka 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 

kierunku studiów  

Sposób weryfikacji  

efektu uczenia się 

1 

Organizację i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach z uwzględnieniem 

zadań pielęgniarki     i innych pracowników systemu ochrony 

zdrowia   

PL1_C.W19 Zaliczenie na ocenę, Test 

2 
Warunki realizacji i zasady finansowania świadczeń 

pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej 
PL1_C.W20 Zaliczenie na ocenę, Test 

3 
Metody oceny środowiska nauczania i wychowania w zakresie 

rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 
PL1_C.W21 Zaliczenie na ocenę, Test 

4 
Realizować świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej 
PL1_C.U33 

Wykonanie zadania 

Zaliczenie zajęć 

symulowanych 
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5 

Oceniać środowisko zamieszkania, nauczania         i 

wychowania oraz pracy w zakresie rozpoznawania problemów 

zdrowotnych 

PL1_C.U34 Wykonanie zadania 

6 
Oceniać potencjał zdrowotny jednostki i rodziny z 

wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów 
PL1_C.U28 Wykonanie zadania 

7 Wykonywać szczepienia przeciw grypie, WZW i tężcowi PL1_C.U13 
Zaliczenie zajęć 

symulowanych 

8 
Wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w 

ramach realizacji zleceń lekarskich 
PL1_A.U9 

Zaliczenie zajęć 

symulowanych 

9 

Jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną 

PL1_K01 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

10 Jest gotów do przestrzegania praw pacjenta PL1_K02 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

11 

Jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu 

zgodnie z zasadami etyki,    w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem 

PL1_K03 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

12 
Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe 
PL1_K04 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

13 
Jest gotów do przewidywania i uwzględniania czynników 

wpływających na reakcje własne                      i pacjenta 
PL1_K06 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

14 

Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych 

PL1_K07 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady - wykład informacyjny, konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna, ćwiczenia 

specjalistyczne i praktyka zawodowa - dyskusja dydaktyczna, seminarium, metoda problemowa, analiza dokumentacji 

medycznej, instruktaż, pokaz, ćwiczenia w warunkach symulacji medycznej wykonywanie świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie: 

- zaliczenie pisemne, egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uzupełnień, krótkich 

ustrukturyzowanych pytań, zadania indywidualne, symulacja medyczna 

 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

Metody: 

- dokumentacja procesu pielęgnowania, oceny rozwoju dziecka 

- odpowiedzi ustne 

- ocenianie ciągłe 

- obserwacja studentów w symulowanych i rzeczywistych warunkach 

- samoocena studentów 

•Zaliczenie ćwiczeń specjalistycznych i praktyki zawodowej zgodnie z kryteriami oceny efektów uczenia się -kryteria 

procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

•Kryteria do oceny odpowiedzi ustnej, do zaliczenia ćwiczeń w pracowni symulacji medycznej 

•Kryteria do oceny procesu pielęgnowania 

Warunki zaliczenia 

Wykłady na zaliczenie z oceną – po zaliczeniu kolokwium końcowego w formie testu jednokrotnego wyboru( sem.2) 

Egzamin- pisemny, test wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, uzupełnień, krótkich ustrukturyzowanych wypowiedzi( sem.5) 

 

Warunki zaliczenia wykładów - uzyskanie minimum 50% maksymalnej ilości punktów z testu. Warunkiem dopuszczenia do 
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końcowego testu jest zaliczenie samokształcenia. 

 

- ćwiczenia specjalistyczne – zaliczenie z oceną, 

- praktyka zawodowa – zaliczenie z oceną 

 

Warunkiem rozpoczęcia przez studenta ćwiczeń specjalistycznych jest zaliczenie wykładów na pozytywną ocenę. 

Warunkiem rozpoczęcia przez studenta praktyki zawodowej jest zaliczenie ćwiczeń specjalistycznych. 

Warunki zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych i praktyki zawodowej 

- zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnej z obowiązującymi standardami pielęgnowania 

– zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność 

- zaliczenie umiejętności praktycznych 

- zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania 

- zaliczenie edukacji zdrowotnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na wykonywanie zadań w ramach Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej (POZ) w opiece nad jednostką, rodziną, zbiorowością lokalną w środowisku zamieszkania, nauczania i 

wychowania oraz pracy w różnych etapach życia. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is students’ acquisition of knowledge and skills which will enable them to perform tasks within the 

Primary Health Care (PHC) looking after individuals, families and local community in various types of environment related to 

the place of residence, education, upbringing and work in various periods of life. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

2 semestr 

1.Koncepcja funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w świetle przemian opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. 

2. Podstawowa opieka zdrowotna i jej zadania w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę w zakresie 

promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 

3. Poznanie specyfiki pracy w POZ oraz zadań poszczególnych członków sprawujących opiekę na jednostką, rodziną i 

społecznością (opieka nad dzieckiem, uczniem, człowiekiem pracującym, kobietą ciężarną, osobą starszą). 

4. Cele przekształceń i zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej (praktyka indywidualna i grupowa pielęgniarki 

rodzinnej i lekarza rodzinnego, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) oraz wpływ jej na jakość opieki. 

5. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem małego dziecka oraz dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania  

6. Planowanie i realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania - opieka domowa, żłobkach, środowisku 

nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy w ramach POZ. 

7. Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka.  

8. Współczesne zagrożenia zdrowotne społeczeństwa i udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z realizacji 

polityki zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki. 

9. Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 oraz inne programy zdrowotne realizowane w odniesieniu do człowieka zdrowego 

i chorego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

5 semestr 

1.Geneza pielęgniarstwa rodzinnego, kompetencje i metody pracy pielęgniarki rodzinnej z rodziną w zdrowiu i chorobie. 

2. Sytuacja społeczno-demograficzna rodzin w Polsce-wyzwania dla współczesnego pielęgniarstwa środowiskowo-

rodzinnego. 

3.Planowanie i cykle życia rodziny. 

4.Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny oraz systemy wsparcia rodzin z problemami: świadczenia, instytucje, rodzaje 

pomocy. 

5.Dysfunkcje w rodzinie- rozpad rodziny, uzależnienia, przemoc- pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. 

6.Pielęgniarka rodzinna w obliczu choroby przewlekłej, starości, niepełnosprawności w środowisku domowym. 

7. Zasady pielęgnowania dziecka/dorosłego/ w wieku geriatrycznym w zdrowiu, zagrożeniach zdrowia i chorobie w 

środowisku rodzinnym- rola pielęgniarki.   

8. Koncepcje oraz standardy pielęgnowania w pielęgniarstwie rodzinnym. 

9. Dokumentowanie pracy pielęgniarki, współpraca z zespołem POZ oraz instytucjami wspierającymi rodzinę. 

10. Organizacja pracy pielęgniarskiej, warunki realizacji i zasady finansowania świadczeń w POZ. 
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Ćwiczenia specjalistyczne, praktyka zawodowa (2,5,6 sem): 

1. Poznanie organizacji pracy w żłobku, przychodni POZ, gabinecie pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,  

środowisku rodzinnym oraz zadań personelu, roli pielęgniarki, nawiązanie kontaktu z pacjentami i zespołem terapeutycznym. 

2. Dyskusja na temat oczekiwań studentów w procesie kształcenia w czasie ćwiczeń specjalistycznych/praktyki zawodowej. 

3. Określenie funkcji, zadań i umiejętności pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Komunikowanie werbalne i pozawerbalne z dzieckiem, uczniem, dorosłym/starszym pacjentem POZ. 

5. Gromadzenie danych o pacjencie zdrowym/chorym, wykorzystanie dostępnych źródeł: wywiad, obserwacja, analiza 

dokumentacji, przeprowadzenie oceny stanu zdrowia na podstawie dostępnych skal, siatek centylowych. 

6.Rozpoznanie problemów rozwojowych/zdrowotnych u pacjentów POZ w różnym wieku. 

7. Zaplanowanie opieki nad pacjentem POZ w oparciu o znane modele pielęgnowania. 

8. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej - ukazanie efektów. 

9. Konfrontacja celów kształcenia zawartych w programie zajęć praktycznych z oczekiwaniami studentów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Kiliańska D. (red.), Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom I/II 

Wyd. Makmed, Lublin 2015. 

2.Nowacka A, Kabala A, Pawłowska E.: POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje, PZWL 2017 

3.Oblacińska A.(red.): ABC bilansów zdrowia dziecka, Medycyna Praktyczna Kraków 2017 

4. Szluz B., Szluz A., Urbańska M.: Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany - wsparcie - rozwój. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017 

5. Bernatowska E.(red.): Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z, PZWL, Warszawa 2017 

6.NarodowyProgramZdrowia2016-2020: www.gov.pl/zdrowie/npz-2016-2020 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład ( 45h) + laboratorium (- h) + 

ćwiczenia specjalistyczne (120 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym ( 2h) + udział w 

egzaminie ( 3h) + praktyka zawodowa ( 160h) 

330 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 20 

Inne (samokształcenie)- 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 390 

Liczba punktów ECTS                                                                                                                                               

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego ( 330 h) 11 

Zajęcia o charakterze praktycznym ( 280 h) 9,3 

Objaśnienia: 

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 

 

 
  

http://www.gov.pl/zdrowie/npz-2016-2020
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Organizacja pracy pielęgniarskiej 

Course / group of courses Organization of nursing work 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 5 0 1 Zaliczenie  

Ćwiczenia  5 1 1 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  5 0 1 Zaliczenie  

Koordynator dr Maria Mika 

Prowadzący dr Maria Mika 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy pielęgniarstwa, zdrowie publiczne 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności; 
PL1_C.W26 

Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

2. 

przepisy prawne dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, 

rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach 

pielęgniarskich; 

PL1_C.W27 
Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

3. 
podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich 

znaczenie dla jakości tej opieki; 
PL1_C.W28 

Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

4. etapy planowania pracy własnej i podległego personelu; PL1_C.W29 
Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

5. 
możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania 

własnego rozwoju zawodowego; 
PL1_C.W30 

Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 
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6. problematykę jakości w opiece zdrowotnej; PL1_C.W31 

Praca zaliczeniowa (praca -

samokształcenie, , ocena 

wykonania, wystąpienia 

podczas prezentacji 

multimedialnej, ocena 

udziału w 

dyskusji)Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

7. 
podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz 

współpracy w zespole; 
PL1_C.U38 

Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

8. 

monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki 

sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy 

pracy; 

PL1_C.U39 
Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

9. 

współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur 

praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki 

pielęgniarskiej; 

PL1_C.U40 
Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

10. nadzorować i oceniać pracę podległego zespołu; PL1_C.U41 
Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

11. 
planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy; 
PL1_C.U42 

Kolokwium, ocena 

aktywności na zajęciach 

12. 
jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu;  
PL1_K05 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

13. 

jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

 

PL1_K07 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: wykład tradycyjny, demonstracja przykładów, 

Metody problemowe: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o 
literaturę (konwersatorium),  

Metody eksponujące: materiał audiowizualny 

Metody praktyczne: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, debata, okrągły stół, za i przeciw, dyskusja panelowa 

pokaz, praca z filmem, burza mózgów. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe ocen z kolokwium, zaliczenia,  wypowiedzi ustnych zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej: zestawy ustrukturyzowanych pytań oraz kryteria oceny odpowiedzi na pytania. 

Kryteria oceny pracy samokształceniowej: wymagania merytoryczne (praca napisana zgodnie z efektem C.W31. , w oparciu 
literaturę naukową); wymagania edytorskie (praca wydrukowana na  kartce A4, praca podpisana: imię nazwisko, rok, 
semestr, przedmiot, tytuł pracy, czcionka 10 (Times New Roman), odstępy między wierszami 1,5, tekst wyjustowany, 
piśmiennictwo (wg. Vancouver); dodatkowe kryteria oceny pracy stanowią: terminowość wykonania pracy i dostosowanie się 
do wymagań dotyczących sposobu jej wykonania. Termin oddania pracy samokształceniowej i sposób jej wykonania jest 
ustalany ze studentami na pierwszych zajęciach. 

Kryteria oceny aktywności na zajęciach: umiejętność podjęcia i prowadzenia dyskusji związanej z wykładem, uczestnictwo w 
debatach, uczestnictwo w okrągłym stole, za i przeciw, dyskusjach panelowych, burzy mózgu) 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

Odpowiedzi ustne, odpowiedzi pisemne, praca samokształceniowa, uczestnictwo w dyskusji 
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Warunki zaliczenia 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 
 
wykłady – zaliczenie kolokwium na min 50% maksymalnej ilości punktów 
ćwiczenia - zaliczenie z oceną 
praca samokształceniowa – zaliczenie 
 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
- 100% obecność na zajęciach, 
- regularne przygotowywanie się do zajęć i aktywne uczestniczenie w zajęciach, 
- samodzielne przygotowanie i prezentacja kluczowych aspektów dotyczących zagadnień związanych z modułem  
kształcenia (indywidualnie lub grupowo) 
- wywiązanie się z wykonania zadań wskazanych na zajęciach przez prowadzącego, 

Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na którą składa się: ocena z  zaliczenia indywidualnego zadania wg kryteriów podanych na 
zajęciach lub przygotowania prezentacji multimedialnej z podanego tematu ćwiczeń, wystąpienia podczas prezentacji 
multimedialnej, wypowiedzi ustnej, ocena z aktywności na zajęciach. 

Zaliczenie wykładów na które składa się:   
- pozytywne zaliczenie kolokwium,   
- ocena z aktywności na zajęciach. 
 
Zaliczenie pracy samokształceniowej – opracowanie tematu pracy samokształceniowej wg kryteriów podanych na 

zajęciach. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zasady organizacji pielęgniarskiego stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i przepisów BHP, obciążenia w 
pracy pielęgniarki w zależności od stanowiska pracy. Podstawowe elementy dla prawidłowego planowania pracy własnej, 
elementy jakości opieki pielęgniarskiej, niezbędne elementy w szacowaniu kosztów usług pielęgniarskich. 

Contents of the study programme (short version) 

The principles of the organization of nursing workplace taking into account the principles of ergonomics, OHS regulations, 
workload depending on the workplace. Basic elements for the proper planning of own work, elements of the quality of 
nursing care, essential elements in estimating the costs of nursing services. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykład: 
 
1.Pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.  
2.Przepisy prawne dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach 
pielęgniarskich.  
3.Podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki, rodzaje dokumentacji 
obowiązującej na pielęgniarskich stanowiskach pracy.  
4. Problematyka jakości w opiece zdrowotnej i pielęgnowaniu, standard opieki, procedura, algorytm. 
 
Ćwiczenia: 
1. Etapy planowania pracy własnej i podległego personelu i ich znaczenie w rozwoju zawodowym. 
2. Możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego. 
3. Wybrane aspekty zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej. 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej .Podręcznik dla studentów studiów licencjackich 
Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Wyd. Czelej.  Lublin 2004. 

2. Kulig T., Latalski M.: Zdrowie publiczne Wyd. Czelej. Lublin 2002. 
3. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red). Podstawy pielęgniarstwa. Wyd. Czelej..  Lublin 2004 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

– wykład (5h)  

 

5 godzin 
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- ćwiczenia (5 h) 

- konsultacje z prowadzącym (1 h)  

 udział w zaliczeniu z oceną (1h) 

5 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do, zajęć 1godzina 

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 1 godzina 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 1godzina 

Inne- samokształcenie  5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (12h) 0,4  ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (5h)  0,2 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 

 

 

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Zakażenia szpitalne 

Course / group of courses Hospital infections 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1  Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 5 1 1 Zaliczenie z oceną 

Seminarium 15 1 1 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  5 0 1 Zaliczenie  

Koordynator dr hab. Marta Wałaszek 

Prowadzący dr hab. Marta Wałaszek 

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

        

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Biologia 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

Pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem 

źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku 

pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia; 

PL1_C.W36. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, ocena 

aktywności na zajęciach 

2 
Sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania 

zakażeń szpitalnych; 
PL1_C.W37. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, ocena 

aktywności na zajęciach 

3 

Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, 

zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, 

zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego; 

PL1_C.W38. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, ocena 

aktywności na zajęciach 
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4 
Potrafi wdrażać standardy postępowania zapobiegającego 

zakażeniom szpitalnym; 
PL1_C.U48. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

obserwacja zachowania,  

5 
Potrafi stosować środki ochrony własnej, pacjentów i 

współpracowników przed zakażeniami; 
PL1_C.U49. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

obserwacja zachowania,  

6 
Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe; 
PL1_ K04 Obserwacja studenta  

7 
Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 
PL1_ K05 Obserwacja studenta 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: Wykład tradycyjny, demonstracja przykładów, 

Metody problemowe: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o 

literaturę (kowersatorium),    

Metody eksponujące: materiał audiowizualny 

Metody praktyczne: pokaz, praca z filmem 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej (samokształcenie)  zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
Kryteria oceny aktywności na zajęciach: analiza przypadków i umiejętność podjęcia działań zapobiegających zakażeniom 

szpitalnym w oparciu o literaturę 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na którą składa się:  ocena z kolokwium,  ocena z aktywność na zajęciach, zaliczenie pracy 

samokształceniowej, 

Treści programowe (skrócony opis) 

1. Pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem 
źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia;  

2. Sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;  
3. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, 

zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;  
4. Standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym; stosować środki ochrony własnej, pacjentów i 

współpracowników przed zakażeniami;  
5. Ekspozycje zawodowe personelu medycznego na czynniki biologiczne. 

Contents of the study programme (short version) 

1. The concept of infections associated with the provision of health services, including nosocomial infections, including 
sources and reservoirs of microorganisms in the community and hospital environment, including their spread; 
2. Ways to control the spread, prevention and control of nosocomial infections; 
3. Mechanism and procedures for blood infection, systemic infection, nosocomial pneumonia, urinary tract infection and 
surgical site infection; 
4. Standards of management for prevention of hospital infections; use self-protection measures, patients and colleagues 
against infections; 
5. Professional exposures of medical personnel to biological agents. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 
1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z problematyką występowania zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych. 
2. Pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych. 
3. Źródła i rezerwuar drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym.  
4. Drogi  szerzenia się drobnoustrojów. 
5. Zasady izolacji pacjentów. 

Seminaria: 
1. Stosowanie zasad izolacji w praktyce (omówienie środków ochrony indywidualnej). 
2. Higiena rąk jako podstawowy element profilaktyki zakażeń szpitalnych ( wytyczne WHO). 
3. Zasady utrzymania higieny szpitalnej (zasady dekontaminacji powierzchni i narzędzi, sterylizacja, postępowanie z 

odpadami) 
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4. Sposoby zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w poszczególnych typach zakażeń ( w zakażeniu krwi, 
zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca 
operowanego, zakażeniach przewodu pokarmowego). 

5. Ekspozycje zawodowe personelu medycznego na czynniki biologiczne (WZW, HIV, Grypa i inne, zasady 
postępowania poekspozycyjnego). 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Urban & Partner, Warszawa 2010. 
2. Bulanada M. Wójkowska-Mach J. Zakażenia w zakładach opieki zdrowotnej. PZWL 2016 
3. 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. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

– wykład (5 h.)  

- seminarium (15h.) 

- udział w zaliczeniu  

- konsultacje z prowadzącym  

- 

5 godzin 

15 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie zajęć 1 godzina 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 godziny 

Inne (samokształcenie) 5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (27 h) 1,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (15 h) 0,6 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
System informacji w ochronie zdrowia  

Course / group of courses Information system in healthcare 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe  

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 5 0 2 zaliczenie 

Ćwiczenia  10 1 2 zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr Maria Mika 

Prowadzący dr Maria Mika 

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy pielęgniarstwa, zdrowie publiczne, podstawy informatyki ze szkoły średniej. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji 
Medycznej (SIM), Systemów Dziedzinowych oraz Rejestrów 
Medycznych, a także zasady ich współdziałania;  
 

PL1_C.W41 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

2. zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych; PL1_C.W42 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

3. 

potrafi interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu 
informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 
technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu 
świadczeń zdrowotnych;  
 

PL1_C.U51 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

4. 
potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz 
przestrzegać bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej 
oraz prawa ochrony własności intelektualnej; 

PL1_C.U52 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 
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5. 
jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 
ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 
edukacyjnych. 

PL1_K07 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 

6. jest gotów do przestrzegania praw pacjenta i zachowywania w 
tajemnicy informacji związanych z pacjentem; 

PL1_K02 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: Wykład tradycyjny, demonstracja przykładów, 

Metody problemowe: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o 
literaturę (konwersatorium),  

Metody eksponujące: materiał audiowizualny 

Metody praktyczne: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, debata, okrągły stół, za i przeciw, dyskusja panelowa 

pokaz, praca z filmem, burza mózgów. 
Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe ocen z kolokwium, zaliczenia,  wypowiedzi ustnych zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej: zestawy ustrukturyzowanych pytań oraz kryteria oceny odpowiedzi na pytania. 

Kryteria oceny aktywności na zajęciach: umiejętność podjęcia i prowadzenia dyskusji związanej z wykładem, uczestnictwo w 
debatach, uczestnictwo w okrągłym stole, za i przeciw, dyskusjach panelowych, burzy mózgu) 
 

Warunki zaliczenia 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie.  

 
wykłady – zaliczenie kolokwium na min 50% maksymalnej ilości punktów 
ćwiczenia - zaliczenie z oceną 
 
Warunki zaliczenia ćwiczeń: 
 
- 100% obecność na zajęciach, 
- regularne przygotowywanie się do zajęć i aktywne uczestniczenie w zajęciach, 
- samodzielne przygotowanie i prezentacja kluczowych aspektów dotyczących zagadnień związanych z modułem  
kształcenia (indywidualnie lub grupowo) 
- wywiązanie się z wykonania zadań wskazanych na zajęciach przez prowadzącego, 

 
Zaliczenie z oceną z ćwiczeń na którą składa się: ocena z  zaliczenia indywidualnego zadania wg kryteriów podanych na 

zajęciach lub przygotowania prezentacji multimedialnej z podanego tematu ćwiczeń, wystąpienia podczas prezentacji 

multimedialnej, wypowiedzi ustnej, ocena z aktywności na zajęciach.  

Zaliczenie wykładów na którą składa się:  ocena z kolokwium,  ocena z aktywności na zajęciach. 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Dokumentacja pielęgniarska . Rozwiązania informatyczne. Rola pielęgniarki w informatyce. Metoda pracy pielęgniarki w 
praktyce klinicznej. Proces pielęgnowania i zastosowanie terminologii referencyjnej. 
 Metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych. 
 

Contents of the study programme (short version) 

Nursing records. IT solutions. Nurse's role in computer science. Nurse's work method in clinical practice. The nursing 
process and the use of reference terminology. Data acquisition methods, tools and techniques. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykład: 

1. Informatyka w pielęgniarstwie 

2. Zdrowie a rozwiązania informacyjne 

3. Zarządzanie informacją 

4. Nauczanie 

5. Wybrane zagadnienia integracji i interoperacyjności systemów informatyki medycznej 

6. Terminologia referencyjna i jej znaczenie dla praktyki 

 

Ćwiczenia: 

1. Dokumentacja pielęgniarska. 
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2. Zdrowie a  rozwiązania informatyczne  
3. Metoda pracy pielęgniarki w praktyce klinicznej. Proces pielęgnowania i zastosowanie terminologii referencyjnej 
4. Rola pielęgniarek w informatyce 
5. Badania naukowe.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady: 

1.Kilańska D., Grabowska-Krzemińska A. E - zdrowie. Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie. Wydawnictwo   

PZWL Warszawa.I.2017 

2.Kilańska D. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo PZWL 

Warszawa 2014. 

3.Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red). Podstawy pielęgniarstwa. Wyd. Czelej..  Lublin 2004. 

 

Ćwiczenia: 

1.Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej .Podręcznik dla studentów studiów licencjackich 

Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Wyd. Czelej.  Lublin 2004 

2.Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2019 r. (Dz.U.218,poz.1000). 

 3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 4.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach 

 – wykład (5 h.)  

-  ćwiczenia (10 h)  

- konsultacje z prowadzącym (1 h)  

-  udział w zaliczeniu z oceną (1h) 

 

5 godzin 

10 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 5 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 5 godzin 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 godziny  

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 h) 0,6 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 0,3 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawy języka migowego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

S 20 1 1 
Zaliczenie z oceną 

 

Koordynator mgr Jadwiga Sikora 

Prowadzący mgr Jadwiga Sikora  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Umiejętność komunikowania pozawerbalnego, postawa poszanowania godności człowieka, tolerancji i akceptacji 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 

kierunku studiów  

Sposób weryfikacji  

efektu uczenia się 

1 

Zna i rozumie podstawy języka migowego, znaki 

daktylograficzne i ideograficzne, w zakresie niezbędnym do 

gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta; 

PL1_C.W41 

 
Zaliczenie na ocenę,  

2 
Zna i rozumie zasady komunikowania się z pacjentem 

niesłyszącym 
PL1_C.W42 Zaliczenie na ocenę,  

3 

Potrafi posługiwać znakami języka migowego oraz innymi 

sposobami i środkami komunikowania się w opiece nad 

pacjentem z uszkodzeniem słuchu 

PL1_C.U52 
Zadanie indywidualne i 

zespołowe praktyczne 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia seminaryjne, metoda pokazu i ćwiczeń przedmiotowych, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów, 

udostępnianie materiałów dydaktycznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena wypowiedzi i udziału w dyskusji, aktywności i przygotowania do ćwiczeń seminaryjnych Samodzielna praca studenta: 

strony w internecie pokazujące porozumiewanie się osób niesłyszących miedzy sobą ( youtube i facebook) 

Weryfikacja efektów uczenia się:  

- umiejętności posługiwania się znakami daktylograficznymi przy przekazywaniu nazw własnych 

- umiejętność posługiwania się znakami liczbowymi przy przekazywaniu numeru telefonu, dat, numeru domu 

- umiejętność posługiwania się znakami ideograficznymi przy przekazywaniu informacji pacjentowi 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę - kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

Warunki zaliczenia:  

1. obecność na zajęciach 100% 

2. wykonanie zadania indywidualnego polegającego na przygotowaniu i przedstawieniu krótkiej wypowiedzi na temat 

swojej osoby i rodziny przy wykorzystaniu znaków daktylograficznych, liczbowych i ideograficznych celem 

przedstawienia się 

3. wykonanie zadania zespołowego polegającego na przygotowaniu i przedstawieniu dialogu pomiędzy pielęgniarką i 

pacjentem w wybranej sytuacji w szpitalu (np. przyjęcie do szpitala, przygotowanie do badań itp.) 

4. uzyskanie pozytywnej oceny wg kryteriów 

5. wymiganiu wylosowanego zestawu zawierającego opis sytuacji 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu porozumiewania się z osobami 

niesłyszącymi. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to equip students with knowledge and practical skills in communication with deaf people. 

Treści programowe (pełny opis) 

1.Ogólne wiadomości na temat głuchoty. 

2.Język migowy i migany, wyjaśnienie.  

3.Daktylografia: alfabet i zwroty grzecznościowe 

4.Daktylografia: imię, nazwisko, gdzie mieszkasz 

5.Rodzina: pojęcia związane z rodziną 

6.Chory: pojęcia związane z chorym, chorobami, lekarz, pielęgniarka, zabiegi pielęgnacyjne 

7.Dokumenty potrzebne choremu oraz instytucje pomagające: szpital, pogotowie, policja, straż pożarna itp. 

8.Znaki ideograficzne: liczebniki, czas, godzina itp. 

9. Ubranie: ubrać, inne ubranie, rodzaje ubrania itp. 

10.Jedzenie: rodzaje posiłków, potraw, sztućce i naczynia itp. 

11. Toaleta: myć, kąpać, środki higieniczne, ręcznik, szczoteczka, pasta itp 

12. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości i poznanych zwrotów z języka migowego 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Słownik języka migowego, Józef Kazimierz Hendzel, wyd. Rakiel, Olsztyn 2006 

2.Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, Oliver Perier, wyd. Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1992  

3. Szczepankowski B.: Niesłyszących, głusi, głuchoniemi, wyrównywanie szans. Wyd. WSiP, 1999 
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Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  - seminarium (20h) + konsultacje 

indywidualne (1h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
22 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do zaliczenia  2 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne(samokształcenie)-  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS                                                                                                                                                

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego ( 22h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym ( 20h) 0,7 

Objaśnienia: 

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Współpraca w zespole opieki zdrowotnej 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

S 20 1 1 
Zaliczenie z oceną 

 

Koordynator mgr Dorota Rybska  

Prowadzący mgr Dorota Rybska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

        

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych posiadane umiejętności 

porozumiewania, prezentowanie postawy autonomii i godności człowieka 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu dla 

kierunku studiów  

Sposób weryfikacji  

efektu uczenia się 

1 
Priorytety pracy zespołowej i czynniki wpływające na 

efektywność pracy zespołu   
PL1_ C.W43 Zaliczenie na ocenę, Test 

2 
Znaczenie motywacji członków zespołu dla jakości i 

efektywności pracy 
PL1_ C.W44 Zaliczenie na ocenę, Test 

3 
Rolę przywództwa i style zarządzania w pracy zespołowej oraz 

ich wady i zalety 
PL1_ C.W45 

Aktywność na zajęciach, 

zaliczenie na ocenę, Test 

4 Proces podejmowania decyzji w zespole PL1_ C.W46 
Aktywność na zajęciach, 

zaliczenie na ocenę, Test 

5 Metody samooceny pracy zespołu PL1_ C.W47 
Aktywność na zajęciach, 

zaliczenie na ocenę, Test 

6 
Czynniki zakłócające pracę zespołową i metody rozwiązywania 

konfliktów w zespole 
PL1_ C.W48 

Aktywność na zajęciach, 

zaliczenie na ocenę, Test 

7 Analizować korzyści wynikające z pracy zespołowej PL1_ C.U53 Ocena wypowiedzi 

8 
Korzystać z wybranych modeli organizowania pracy własnej i 

zespołu 
PL1_ C.U54 Ocena wystąpienia 

9 
Wskazywać sposoby rozwiązywania problemów członków 

zespołu 
PL1_ C.U55 Ocena pracy zaliczeniowej 
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10 
Planować pracę zespołu i motywować członków zespołu do 

pracy 
PL1_ C.U56 Ocena wystąpienia 

11 
Identyfikować czynniki zakłócające pracę zespołu i wskazywać 

sposoby zwiększania efektywności w pracy zespołowej 
       PL1_ C.U57 

Ocena aktywności na 

zajęciach 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia seminaryjne, metoda problemowa, sytuacyjna, przypadków, okrągłego stołu, za i przeciw, burza mózgów, 

konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów-praca pisemna, udostępnianie materiałów dydaktycznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena wypowiedzi i udziału w dyskusji, aktywności i przygotowania do ćwiczeń seminaryjnych 

Zaliczenie kolokwium pisemnego- 40 pytań testowych zawierających krótkie ustrukturyzowane  pytania, uzupełnień, 

wielokrotnego wyboru-uzyskanie min.50%poprawnych odpowiedzi 

Zaliczenie pracy własnej studenta: esej, opis przypadku 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie kolokwium -kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 

-obecność na zajęciach w 100% 

-samoocena studenta 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zasad współpracy w zespołach 

opieki zdrowotnej. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to equip students with knowledge and practical skills in the field of cooperation principles in health 

care teams 

Treści programowe (pełny opis) 

1.Praca, współpraca, zespół, opieka zdrowotna- charakterystyka, zależności, wyzwania i ograniczenia. 

2.Kompetencje, kwalifikacje oraz pożądane cechy pracownika zakładu opieki zdrowotnej. 

3.Motywacja i zarządzanie ludźmi. 

4.Przywództwo jako osiąganie celów. Budowanie zespołów. 

5.Lider – koncepcje i style. Podejmowanie decyzji. 

6.Kryzysy w zespołach opieki zdrowotnej. 

7.Rodzaje, źródła, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów. 

8. Negocjowanie-strategie i taktyki negocjacyjne. 

9.Przygotowanie i prowadzenie negocjacji. Fazy, możliwe błędy i manipulacje. 

10. Ocenianie pracy zespołu w tym poprzez samoocenę.   

11.Efektywność pracy zespołowej w różnych zespołach opieki zdrowotnej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.T.A.Karkowski, B. Pietrzak: Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Wyd. Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2013 

2.Marshall B. Rosenberg: Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy, Wyd. Czarna Owca. Warszawa 

2017 

3.Przywództwo według Johna Adaira, Wyd.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 
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Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (h) + laboratorium (- h) + ćwiczenia 

specjalistyczne (h) + inne SEMINARIUM (… h) + konsultacje z prowadzącym ( 1h) + udział w 

zaliczeniu ( 1h) + praktyka zawodowa ( h) 

22 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 2 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 

Inne (samokształcenie)-  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS                                                                                                                                                

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego ( 22 h) 0,7 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,7 ECTS 

Objaśnienia: 

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wychowanie fizyczne - Atletyka 

Course / group of courses Atletiks 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący dr Magdalena Kwiek, mgr Kazimierz Mróz, mgr Robert Wardzała 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

 

 

 

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie dbania o swoje 
ciało. Zna terminologię, systematykę podstawowych ćwiczeń 
siłowych i wydolnościowych.  

K1_W01 Aktywność na zajęciach 

2 

Prezentuje optymalny dla siebie poziom sprawności fizycznej. 
Posiada podstawowe umiejętności techniczne ćw. siłowych  na 
poziomie podstawowym. Umie posługiwać się sprzętem, 
przyrządami i przyborami służącymi podnoszeniu umiejętności  i 
ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu 

K1_U01 Wykonanie zadania  

3 
Potrafi ocenić swoja wiedzę i umiejętności, rozumie idee i 
uwarunkowania uczenia się przez całe życie. P 
otrafi pracować w zespole, okazuje szacunek koleżankom i 
kolegom. 

K1_K01 Obserwacja zachowań 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- pokaz, prezentacja, 
- instruktarz 
- metody sytuacyjne, 
- metody aktywizujące, 
- samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne na ocenę - semestr I i III  
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach  

Treści programowe (skrócony opis) 

Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Podstawowe wiadomości z zakresy anatomicznej budowy ciała. Zasady, formy i metody 
treningu siły mięśniowej oraz wydolności organizmu. Współczesne trendy w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych.   

Contents of the study programme (short version) 

Safety during exercise. Basic knowledge of the anatomical structure of the body. The principles, forms and methods of training 
muscle strength and endurance of the body. Contemporary trends in nutrition for athletes and active people. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zasady bezpieczeństwa, asekuracja podczas ćwiczeń. Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii: przebieg mięśni i 
lokalizacja przyczepów mięśniowych. Zasady treningowe dla początkujących: zasada stopniowego zwiększania obciążeń 
treningowych, wykonywania ćwiczeń w seriach, izolacji grup mięśniowych, treningu całościowego, treningu cyklicznego, 
treningu izometrycznego. Ogólne zasady współczesnych trendów w żywieniu sportowców i ludzi aktywnych. Rola i znaczenie 
prawidłowej rozgrzewki oraz ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych. Ćwiczenia siły mięśniowej z zastosowaniem różnych 
form i metod jej kształtowania w zależności od indywidualnego zapotrzebowania ćwiczących.  Zasady treningi aerobowego. 
Ćwiczenia aerobowe z wykorzystaniem: bieżni, cykloergometru, orbitreka, ergometru wioślarskiego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Kulturystyka dla każdego – M. Kruszewski 
Kulturystyka. L. Michalski   
Atlas treningu siłowego - Delavier Frederic 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (.. h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (40h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1 h) 

 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Futsal 

Course / group of courses Physical Edukation – Futsal 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Krzysztof Tomalski 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma wiedzę na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, zna 
ogólną teorię futsalu i odnośne przepisy, rozumie podstawowe 
pojęcia związane z  rekreacją, zna zasady podejmowania 
aktywności fizycznej w celu zwiększanie wydolności organizmu i 
podnoszenie jakości życia 

K1_W01 Aktywność na zajęciach 

2. 
dysponuje umiejętnościami  motorycznymi, technicznymi i 
taktycznymi z zakresu futsalu i stosuje je jako formę aktywności 
prozdrowotnej, rekreacyjnej . 

K1_U01 Wykonanie zadania 

3. 

kultywuje i upowszechnia wzory właściwego postępowania 

prozdrowotnego  przestrzega zasad fair play, dba o 

bezpieczeństwo w trakcie aktywności ruchowej. 

K1_K02 Obserwacja zachowań 

 

   Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 
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Metody praktyczne- pokaz ,prezentacja, instruktarz,  metody podające- objaśnienie, opis 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian umiejętności technicznych   w zakresie futsalu -ocena wykonania ćwiczeń i gry, oraz aktywności i obecności w 
czasie zajęć. 

Warunki zaliczenia 

 Zaliczenie praktyczne na ocenę - semestr I i III 

Warunki zaliczenia – aktywny udział w zajęciach 

Treści programowe (skrócony opis) 

 Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w formie zabawowej, ścisłej, fragmentów gry, gry szkolnej i gry 
właściwej. Poprawienie ogólnej sprawności motorycznej, fizycznej poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Contents of the study programme (short version) 

Improving technical and tactical sports skills in Play Practice (PP) forms ,including independent/individual play, practice-
oriented tasks and the full-real game practice. Improvement of the general motor and physical fitness trough body exercises. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia poprawiające przygotowanie motoryczne i fizyczne. Doskonalenie wszystkich technik piłkarskich: przyjęć, 

uderzeń, prowadzenia piłki, drybling, zwody, gra ciałem. Doskonalenie taktyki indywidualnej: w ataku i obronie. Doskonalenie 

taktyki zespołowej: atak szybki i pozycyjny, stałe fragmenty gry, obrona „każdy swego”, strefowa, kombinowana, przy stałych 

fragmentach gry. Doskonalenie gry bramkarza w ataku i obronie. Rozgrywanie ataku po wycofaniu bramkarza.   

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Przepisy gry w Futsal (2010/2012), RADIUS Sc. 
2.Aftański T ,Szwarc A.(2013)Futsal Piłka Nożna Halowa.AWFiS ,Gdańsk. 
3.Valdericeda F. (2012) Futsal-taktyka i ćwiczenia taktyczne. 

Dane jakościowe  

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Taniec towarzyski 

Course / group of courses Physical Education – Ballroom Dance 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 I Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 II Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Magdalena Zyznar – Wardzała  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma wiedzę na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, zna 

charakterystykę różnych stylów tańca towarzyskiego i rozumie 

podstawowe pojęcia związane z elementami technicznymi,  

podejmuje aktywność fizyczną w celu poprawy wydolności 

organizmu i podnoszenia jakości życia 

K1_W01 Obserwacja zachowań 

2. 
dysponuje umiejętnościami technicznymi  i zdolnościami  

motorycznymi z zakresu wybranych stylów tańca towarzyskiego 
K1_U01 

Obserwacja zachowań 

Aktywność na zajęciach 

3. 
jest gotów krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i 

kompetencje w aspekcie wykorzystania nabytych umiejętności  
K1_K01 Obserwacja zachowań 

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
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Metody nauczania: pogadanka, opis, pokaz 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Obecność oraz aktywny udział w zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne na ocenę 

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach 

Treści programowe (skrócony opis) 

Opanowanie podstawowych elementów technicznych wybranych tańców. Nuka tańca z partnerem. 

Contents of the study programme (short version) 

Learning the basic technical elements of a chosen dances. Learning to dance with a partner. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Bhp na zajęciach tańca towarzyskiego.  

2. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej (choreograficznej).  

3. Taniec towarzyski -historia, definicje, podział.   

4. Opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu poszczególnych tańców:  

a). Walc angielski,  

b). Tango  

c). Walc wiedeński,  

d). Slowfoxtrot,  

e). Quickstep,  

f). Cha-cha,  

g). Samba,  

h). Rumba,  

i). Jive, 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Howard G.(2002) Technique of Ballroom Dancing. 
Laird W.(1961)  Technique of Latin Dancing.  
Wieczysty M. (1981) . Tańczyć może każdy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
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W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ gr 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne - Fitness 

Course / group of courses Physical Education - Fitness 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący 

dr Magdalena Kwiek, mgr Elżbieta Lebryk,  

dr Beata Nowak, mgr Anita Ziemba 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

Student zna konstrukcję jednostki zajęć, podstawowe kroki 

taneczne, charakterystykę ćwiczeń w zakresie różnych form 

fitness. Student potrafi dobrać ćwiczenia w celu podnoszenia 

jakości życia oraz ma wiedzę na temat zdrowego stylu życia. 

K1_W01 Obecność na zajęciach (np. 

wyrażona procentowo), 

ocena aktywności na 

zajęciach. 

2 

Student potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące wytrzymałość 

aerobową i koordynację ruchową, a także jest gotów prowadzić 

niektóre formy zajęć fitness. 

K1_U01 Ocena prowadzenia 

wybranej części  zajęć.  

3 

Student ma świadomość poziomu wiedzy o fitnessie, 

ćwiczeniach siłowych i aerobowych a także zna swoje 

możliwości fizyczne i umiejętności motoryczne. Student jest 

gotów upowszechniać aktywność fizyczną jako element 

zdrowego stylu życia.  

K1_K01 Ankieta oceny efektów 

uczenia się albo kompetencji 

społecznych na wejściu i 

wyjściu. 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 

Metody nauczania: wykład informacyjny, pogadanka, opis, pokaz 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne na ocenę 

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach 

Treści programowe (skrócony opis) 

Fitness- historia, definicje, podział. Charakterystyka poszczególnych zajęć fitness. Opanowanie podstawowych umiejętności 
ruchowych stosowanych w fitnessie. 

Contents of the study programme (short version) 

Fitness - history, definitions, division. Characteristics of individual fitness classes. Mastering basic fitness skills used in 
fitness. 

Treści programowe (pełny opis) 

Bhp na zajęciach Fitness. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej (choreograficznej). Fitness-historia, definicje, podział.  

Opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu poszczególnych modułów Fitness: High impact,  Low impact, Hi-lo 

combination, Latino aerobik, Abs, Buns & Things (ABT), Total Body Condition (TBC), Step aerobik, Interval Training, Body 

Sculpting, Body Ball, Cirtuit. Training (trening obwodowy), Tabata, CrossFit, Nordic Walking, ćwiczenia terenowe, 

marszobieg,  ćwiczenia wzmacniające z przyborami: z taśmami, piłkami, hantlami, kettlami, ciężarkami.   Stretching, Pilates, 

Joga, Body Art. Ćwiczenia relaksacyjne: ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, trening autogenny, trening progresywny. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.  Jordan, A., & Hillebrecht, M. (2010) Fitness z piłką : ruch to życie - życie to ruch.Oficyna Wydawnicza ABA. 

2. Ambroży, D., & Ambroży, A. (2010). Fitness w kulturze fizycznej. European Association for Security. 

3. Kuba, L., & Paruzel-Dyja, M. (2013). Fitness: nowoczesne formy gimnastyki: podstawy teoretyczne: podręcznik dla 

instruktorów, studentów i nauczycieli wychowania fizycznego. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 

Kukuczki. 

 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 
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Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne - Pływanie 

Course / group of courses Physical Education - Swimming 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 I Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 II Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz, mgr Anita Ziemba 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 Student zna podstawowe ćwiczenia w zakresie ćwiczeń 

doskonalących pływanie nauczanymi stylami pływackimi. 

Student rozumie znaczenie i wartość pływania,  zna zasady 

prowadzące do zwiększenia wydolności fizycznej organizmu w 

zakresie danej dyscypliny sportu. Zna podstawowe przepisy 

pływania. 

K1_W01 
Obecność na zajęciach (np. 

wyrażona procentowo), 

ocena aktywności na 

zajęciach. 

2 Student potrafi wykonać ćwiczenia techniczne, doskonalące 

wybrane style pływackie. Student potrafi przepłynąć 50 m 

nauczanymi stylami pływackimi, wykonać podstawowy nawrót 

oraz start w konkretnych stylach pływackich. 

K1_U01 Sprawdzian pływania 

poszczególnymi stylami 

pływackimi na dystansie 25 

lub 50 m 

3 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat 

pływania sportowego i przepisów pływania a także zna swoje 

możliwości fizyczne i umiejętności pływackie, Wie nad którymi 

elementami powinien pracować aby udoskonalić swoją technikę 

pływania.  

K1_K01 Ankieta oceny efektów 

uczenia się albo kompetencji 

społecznych na wejściu i 

wyjściu. 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna i kompleksowa 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 

Metody nauczania: pokaz, wykład 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne z oceną.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Nauka i doskonalenie umiejętności pływania każdym stylem, opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów i 
nawrotów. Poznanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przepisy pływania sportowego. 

Contents of the study programme (short version) 

Learning and improving swimming skills and styles, mastering the correct technique of taking off and relapsing. 
Understanding the safety rules. Rules in competetive swimming. 

Treści programowe (pełny opis) 

Regulamin pływalni, BHP na zajęciach pływania, system oceniania przedmiotu.  

Semestr I 

Ćwiczenia oswajające, oddechowe, wypornościowe w wodzie, gry i zabawy, ruchy napędowe w stylu grzbietowym oraz w 

kraulu na piersiach. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania kraulem na grzbiecie oraz kraulem na piersiach. 

Opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów w stylu grzbietowym oraz kraulu na piersiach. 

Semestr III 

Korekta i doskonalenie umiejętności pływania stylem grzbietowym oraz kraulem na piersiach doskonalenie poprawnej 
techniki wykonywania startów i nawrotów w tych stylach. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania stylem klasycznym, 
opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów w stylu klasycznym. Ćwiczenia podstawowe w nauczaniu 
pływania stylem motylkowym. Pływanie dłuższych odcinków bez odpoczynku – łączenie różnych stylów w pływaniu. Podanie 
podstawowych przepisów dotyczących pływania na dystansie, startów i nawrotów. Aktualne wyniki w Polsce i na świecie. 
Bezpośrednia obserwacja lub udział w zawodach pływackich 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Cieślicka, M., Napierała, M., Sitkowski, D. (2013). Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie. Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego (Bydgoszcz).  

2. Dybińska, E. (2009). Uczenie się i nauczanie pływania: zagadnienia wybrane. Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha.  

3. Karpiński, R. (2016). Pływanie: Podstawy techniki, nauczanie. Ryszard Karpiński.  

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  



93 

 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Samoobrona/techniki interwencji 

Course / group of courses Physical Education – Self-defense/ intervention techniques 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Robert Wardzała 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma wiedzę na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, zna 

charakterystykę różnych dyscyplin sportów walki i rozumie 

podstawowe pojęcia związane z samoobroną, obroną konieczną 

oraz użyciem środków przymusu bezpośredniego, podejmuje 

aktywność fizyczną w celu zwiększania poczucia własnego 

bezpieczeństwa oraz poprawy wydolności organizmu i 

podnoszenia jakości życia 

K1_W01 Obserwacja zachowań 

2. 

dysponuje umiejętnościami technicznymi  i zdolnościami  

motorycznymi z zakresu wybranych elementów sportów walki 

oraz technik interwencyjnych  umożliwiających zastosowanie ich 

w sytuacjach podejmowania interwencji, a także samoobrony  

K1_U01 
Obserwacja zachowań 

Aktywność na zajęciach 

3. 

jest gotów krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i 

kompetencje w aspekcie wykorzystania technik w sytuacjach 

podejmowania interwencji oraz samoobrony 

K1_K01 Obserwacja zachowań 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pokaz, wykład 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne z oceną.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności motorycznej, wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów prawnych 
podejmowania interwencji/samoobrony(ŚPB-środki przymusu bezpośredniego), nazewnictwa, oraz elementów technicznych 
podejmowania interwencji i samoobrony (wybrane sporty walki). 

Contents of the study programme (short version) 

Forming the desired level of motor skills, knowledge enrichment in the field of legal aspects concerning intervention/self-

defense (means of physical coercion), nomenclature as well as technical elements of intervention and self-defense (chosen 

combat sports). 

Treści programowe (pełny opis) 

Semestr I Samoobrona/el. sportów walki 

1. Regulamin zajęć.  

2. Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności fizycznej. 

3. Nauka i doskonalenie elementów technicznych - judo, zastosowanie rzutów w sytuacjach samoobrony. 

4. Nauka i doskonalenie elementów technicznych – brazylijskie jiu-jitsu, zastosowanie trzymań, dźwigni na stawy, duszeń w 

sytuacjach samoobrony. 

5. Nauka i doskonalenie elementów technicznych – boks, muay thai zastosowanie uderzeń i kopnięć w sytuacjach 

samoobrony. 

6. Nauka i doskonalenie elementów technicznych – mma (mieszane sztuki walki ), zastosowanie kombinacji technik w 

sytuacjach samoobrony.    

7. Rozwiązywanie konfliktów, metody unikania walki.  

8. Aspekty prawne samoobrony. 

 

Semestr III Techniki interwencyjne: 

1. techniki zakładania kajdanek: 
· zakładanie kajdanek z przodu oraz obszukanie, 
· zakładanie kajdanek z tyłu, obszukanie, transportowanie, 
· zakładanie kajdanek od tyłu osobie klęczącej, obszukanie, 
transportowanie, 
· zakładanie kajdanek w pozycji leżącej, obszukanie, 
transportowanie, 
· zakładanie kajdanek z przyparciem do ściany, samochodu parkanu itp., 
2. posługiwanie się pałką wielofunkcyjna typu TONFA: 
· sposoby noszenia i dobywania tonfy, 
· podstawy do interwencji i walka tonfą, 
· techniki pchnięć i uderzeń w różnych płaszczyznach, (omiatanie, młynek, itp.), 
· podstawowe bloki i zasłony tonfą, 
· techniki interwencji z użyciem tonfy (dźwignie transportowe), 
· techniki interwencji z użyciem tonfy ( techniki obezwładniające), 
· techniki interwencji z użyciem tonfy ( techniki podnoszeń), 
· wykorzystanie tonfy w samoobronie poprzez zrywanie, zbijanie uchwytów oraz obrony przed obchwytami tułowia, 
· wykorzystanie tonfy do obrony przed ciosami i kopnięciami, 
· zastosowanie tonfy w walce obronnej w sytuacji zagrożenia użycia przez napastnika niebezpiecznych przedmiotów. 
· techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz boku. 
3. techniki interwencyjne wobec osób pozostających w pojazdach: 
· techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem siły fizycznej, 
· techniki usuwania osób z pojazdu przy pomocy kajdanek, 
· techniki usuwania osób z pojazdu za pomocą tonfy, 

4. Środki przymusu bezpośredniego – wykład 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Raczkowski K., (2008), Sztuka walki i samoobrony: w aspekcie historycznym, prawnym, psychologicznym. Warszawa 
Góral R., (2011) Obrona konieczna w praktyce. Warszawa 
Dworzecki J., (2010) Techniki interwencji. Gliwice 
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Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącz 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Modelowanie sylwetki - Gimnastyka kompensacyjna 

Course / group of courses Body shaping - corrective and compensation activities 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Katarzyna Wódka 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Zaświadczenie lekarskie i zgoda lekarza na uczestnictwo w zajęciach gimnastyki kompensacyjnej. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma wiedzę na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, zna 

ogólną teorię różnych dyscyplin sportowych i odnośne przepisy, 

rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką i rekreacją, 

na zasady podejmowania aktywności fizycznej w celu 

zwiększanie wydolności organizmu i podnoszenie jakości życia 

K1_W01 Aktywność na zajęciach 

2. 
samodzielnie planuje i realizuje działania podnoszące poziom 
własnej sprawności i realizujące zdrowy tryb życia, 
ukierunkowuje także innych w tym zakresie 

K1_U04 Wykonanie zadania  
 

3. 
jest gotów krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i 
kompetencje w aspekcie aktywności fizycznej i zdrowego trybu 
życia oraz zasięgnąć opinii specjalisty 

K1_K02 
Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Pokaz i teoretyczne objaśnienie. Prezentacja techniki wykonywania poprzez metody praktycznego działania oraz 

wykorzystywania środków audiowizualnych. 
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Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian praktyczny z umiejętności wykonania ćwiczeń w zależności od schorzenia. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną za semestr. Frekwencja i aktywny udział w zajęciach 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ponowne kształtowanie wzorców ruchowych, które zaginęły w skutek dysfunkcji. Podtrzymywanie zdrowia poprzez 
wyposażenie umiejętności, wiedzę i poprawę sprawności fizycznej, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka nawrotu 
dolegliwości. 

Contents of the study programme (short version) 

Re-shaping movement patterns that have disappeared as a result of dysfunction. Sustaining health through equipping skills, 
knowledge and improving physical fitness, which will help reduce the risk of recurrence of ailments. 

Treści programowe (pełny opis) 

Nauka oceny postawy ciała i przyjmowania postawy prawidłowej. Rozpoznawanie dużych nieprawidłowości postawy. Analiza 

poprawności wykonywania podstawowych wzorców ruchowych. Metodyka wykonywania ćwiczeń ogólnousprawniających, 

wzmacniających poszczególne grupy mięśni posturalnych i rozciągających. Wykorzystanie powierzchni niestabilnych w 

kształtowaniu nawyku postawy prawidłowej. Ćwiczenia za stabilizerem (sprzężenie zwrotne). Element metody Feldenkreisa 

w profilaktyce dolegliwości narządu ruchu. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Groffik D. (2009), Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i terapii AWF w Katowicach, Katowice 
2. Delavier F. (2009), Modelowanie sylwetki, Atlas ćwiczeń dla kobiet, PZWL, Warszawa 
3. Earls J. (2012) Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej, WSEID 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Narciarstwo alpejskie 

Course / group of courses Physical Edukation - Alpine skiing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 I Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 II Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

         

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1.  

Zna podstawową teorie narciarstwa zjazdowego dotyczącą 

skrętów, zatrzymywania się, dostosowania prędkości do 

warunków panujących na stoku. Zna przepisy dotyczące 

użytkowania stoków narciarskich – dekalog FIS. 

K1_W01 

ocena aktywności na 

zajęciach, obserwacja 

zachowań na stoku podczas 

zajęć 

2.  

Potrafi dostosować swoje umiejętności do warunków panujących 

na stoku oraz wybrać stoki odpowiednie do swoich umiejętności. 

Potrafi wykorzystać narciarstwo jako formę rekreacji oraz 

sposób spędzania czasu wolnego 

K1_U01 

ocena aktywności na 

zajęciach, obserwacja 

zachowań, zaliczenie 

praktyczne 

3.  

Jest gotów do samodzielnej aktywności ruchowej związanej z 

narciarstwem zjazdowym. Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na stokach narciarskich. Upowszechnia wzorce 

prozdrowotne w swoim środowisku zawodowym 

K1_K02 

ankieta oceny efektów 

uczenia się albo kompetencji 

społecznych na wejściu i 

wyjściu 

  



100 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się). 
Metody nauczania: pokaz, wykład  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną - semestr I lub II, zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w 
zajęciach oraz obecność na wszystkich zajęciach. Zaliczenie podstawowych elementów i ewolucji narciarskich oraz jazdy 
obserwowanej.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i praktyka narciarstwa zjazdowego. Praktyczne doskonalenie elementów i ewolucji narciarskich. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and practice of downhill skiing. Practical improvement of ski’s elements and evolution. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zasady bezpieczeństwa w górach. Kodeks narciarski. Wyposażenie, dobór i obsługa sprzętu narciarskiego. 
Odpowiedzialność prawna. Rozgrzewka, przygotowanie fizyczne, regeneracja sil i odnowa biologiczna. 
Nauczanie i doskonalenie wybranych elementów narciarskich: kroki, zwroty, podchodzenie, ześlizgi, upadanie i podnoszenie 
się oraz ewolucji narciarskich kątowych: pług, zjazdy, przestępowanie, skręty do i od stoku, skręt stop, łuki płużne, skręt z 
półpługu, skręt z poszerzenia kątowego, ewolucji narciarskich równoległych skręt N-W, skręt równoległy, śmig bazowy oraz 
podstawy techniki carvingowej skręty „fun”. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w narciarstwie zjazdowym. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Kuchler W., Carving. Kurs jazdy dla początkujących i zmieniających technikę jazdy. α –medica Press, Bielsko-Biała 2002. 
2. Marasek A., Bezpieczeństwo w górach – Ratownictwo, Seria biblioteka instruktora, Zeszyt 2., SITN PZN Kraków 2002. 
3. Program nauczania narciarstwa zjazdowego, SITN, PZN, Kraków 2005. 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Samoobrona/el. sportów walki 

Course / group of courses Physical Education – Self-defense/elements of combat sports  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Robert Wardzała 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma wiedzę na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, zna 

charakterystykę różnych dyscyplin sportów walki i rozumie 

podstawowe pojęcia związane z samoobroną oraz obroną 

konieczną, podejmuje aktywność fizyczną w celu zwiększania 

poczucia własnego bezpieczeństwa oraz poprawy wydolności 

organizmu i podnoszenia jakości życia 

K1_W01 Obserwacja zachowań 

2. 

dysponuje umiejętnościami technicznymi  i zdolnościami  

motorycznymi z zakresu wybranych elementów sportów walki 

umożliwiającymi zastosowanie ich w sytuacjach samoobrony.  

K1_U01 
Obserwacja zachowań 

Aktywność na zajęciach  

3. 

jest gotów krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i 

kompetencje w aspekcie wykorzystania technik w sytuacjach 

samoobrony 

K1_K01 Obserwacja zachowań 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pokaz, wykład 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne z oceną.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Opanowanie podstawowych elementów technicznych wybranych sportów walki, umożliwiających zastosowanie ich w sytuacji 
samoobrony. 

Contents of the study programme (short version) 

Learning the basic technical elements of a chosen combat sports, which will allow to use them in case of self-defense. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Regulamin zajęć.  

2. Rola i miejsce sportów walki w kulturze fizycznej. 

3. Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności fizycznej. 

4. Ćwiczenia ukierunkowane. Bezpieczeństwo ćwiczących. Pady do tyłu, w bok i w przód jako elementy samoasekuracji.  

5. Nauka i doskonalenie elementów technicznych - judo, zastosowanie rzutów w sytuacjach samoobrony. 

6. Nauka i doskonalenie elementów technicznych – brazylijskie jiu-jitsu, zastosowanie trzymań, dźwigni na stawy, duszeń w 

sytuacjach samoobrony. 

7. Nauka i doskonalenie elementów technicznych – boks, muay thai zastosowanie uderzeń i kopnięć w sytuacjach 

samoobrony. 

8.Nauka i doskonalenie elementów technicznych – mma (mieszane sztuki walki ), zastosowanie kombinacji technik w 

sytuacjach samoobrony.    

9.Rozwiązywanie konfliktów, metody unikania walki.  

10. Aspekty prawne samoobrony. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Raczkowski K., (2008), Sztuka walki i samoobrony: w aspekcie historycznym, prawnym, psychologicznym. Warszawa 
Góral R., (2011) Obrona konieczna w praktyce. Warszawa 
Miłkowski J., (2008) Encyklopedia sztuk walki. Warszawa 
 

 

 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  
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Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Piłka siatkowa 

Course / group of courses Physical Education - Volleyball 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Jan Salamon 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 
Umiejętność uczestniczenia w grze właściwej w piłkę siatkową, poprawne wykonanie podstawowych elementów techniki gry. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Ma wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zna ogólną teorię 
związaną z grą w piłkę siatkową, zna przepisy tej dyscypliny, 
podejmuje działalność fizyczną w celu zwiększenia wydolności 
organizmu i podnoszenia jakości życia. 

K1_W01 
Ocena udziału 

Obserwacja 

2 
Dysponuje umiejętnościami technicznymi i zdolnościami 
motorycznymi umożliwiającymi grę w piłkę siatkową, potrafi 
komunikować się i współdziałać w czasie gry. 

K1_U01 Obserwacja zachowań 

3 
Jest gotów krytycznie ocenić swoje umiejętności uczestnicząc w 
grze w piłkę siatkową. K1_K01 Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie) 
1. Pokaz 
2. Autoobserwacja 
3. Metoda sytuacyjna 
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Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Udział w zajęciach i ocena aktywności studenta. Ocena umiejętności technicznych na podstawie obserwacji. Sprawdzian 
skuteczności techniki gry. 

Warunki zaliczenia 

Uczestnictwo w zajęciach zgodnie z regulaminem tego typu zajęć opracowanych w Zakładzie Wychowania Fizycznego. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Opanowanie podstawowych elementów techniki gry w piłkę siatkową, umiejętność gry na poziomie drugiego etapu nauczania 
taktyki. Organizacja turnieju w grach małych i grze właściwej. 

Contents of the study programme (short version) 

Learning the basic elements of the technique in volleyball playing, abilities to play on the second level of teaching game tactics. 
The organization of the tournaments in 3-players games and professional games. 

Treści programowe (pełny opis) 

Opanowanie umiejętności praktycznych związanych z systematyką gry w piłkę siatkową (postawa siatkarska, przemieszczanie 
się po boisku, odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka, atak, blok). Doskonalenie tych umiejętności w formie ścisłej 
fragmentów gry i grze. Wykorzystanie gier małych do doskonalenia elementów techniki. Poznanie różnych sposobów 
rozgrzewki przed treningiem i grą. Taktyka gry właściwej w I i II etapie nauczania i wybrane działania taktyki indywidualnej. 
Poznanie przepisów gry, udział w obserwacji meczu piłki siatkowej organizowanej przez KU AZS, udział w turnieju 
organizowanym na zajęciach. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Grządziel G., Szade D., Nowak B., 2012. Piłka Siatkowa. AWF Katowice 
2. Klocek T., Szczepanik M. 2003. Siatkówka na lekcjach wychowania fizycznego. COS Warszawa 
3. Polska Akademia Siatkówki. 2016. Program szkolenia dzieci i młodzieży. 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Wspinaczka Sportowa 

Course / group of courses Physical Edukation – Climbing Sport 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Marcin Bibro 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka           

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 

Studenci mają wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa 
typowych dla wspinaczki sportowej. Student posiada wiedzę 
teoretyczną na temat trzech podstawowych konkurencji 
wspinaczkowych : prowadzenie, buldering, wspinaczka na czas. 
Potrafi obsługiwać sprzęt asekuracyjny : uprzęże, liny, przyrządy 
asekuracyjne. Student potrafi bezpiecznie asekurować partnera 
sposobem górnym, potrafi wejść  na ścianę wspinaczkową na 
trzy dowolne drogi z sześciu do wyboru. Posiada wiedzę z 
zakresu zasad prawidłowego odżywiania, higienicznego trybu 
życia, dbałości o sprawność motoryczną i fizyczną. 
Przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych na 
ścianach wspinaczkowych oraz do samodzielnej wspinaczki w 
terenie (skałki) na drogach ubezpieczonych. 

K1_W01 
Aktywność na  zajęciach 

Odpowiedz 
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Dysponuje umiejętnościami motorycznymi z zakresu wspinaczki 
sportowej, stosuje różne formy aktywności prozdrowotnej, 
wspinaczki rekreacyjnej i turystycznej (góry). Potrafi 
komunikować się i współdziałać z innymi w zespole w zakresie 
wspinaczki sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i prozdrowotnej. 
Samodzielnie planuje i realizuje działania podnoszące poziom 
własnej sprawności i realizujące zdrowy tryb życia (wyjazdy w 
skałki), ukierunkowuje także innych w tym zakresie 

K1_U01 

 

K1_U02 

   K1_U04 

Wykonanie zadania. 

Obserwacja zachowań 

 

Jest gotów krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i 
kompetencje w aspekcie podejmowanej aktywności fizycznej i 
zdrowego trybu życia oraz zasięgnąć opinii specjalisty.Kultywuje 
i upowszechnia wzory właściwego postępowania 
prozdrowotnego w środowisku społecznym, przestrzega zasad 
fair play, dba o bezpieczeństwo w trakcie aktywności ruchowej 

K1_K01 

 

K1_K02 

Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się), 
problemowa(rozwiazywanie sposobu, przejścia drogi wspinaczkowej) 
Metody nauczania: wykład informacyjny, pogadanka, opis, pokaz, weryfikacja wideo postępów w nauczaniu. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Obecność oraz aktywny udział w zajęciach, zaliczenie praktyczne: obsługa sprzętu, asekuracji, przejścia wybranymi drogami 
– współzawodnictwo. 
Wiedza: konkurencje wspinaczkowe, odżywianie, kształtowanie sprawności motorycznej i  fizycznej. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr I  
Zaliczenie z oceną semestr III 
Przejście trzech wybranych dróg wspinaczkowych z dziesięciu przykręconych na ścianie. 
Bezpieczna asekuracja partnera sposobem górnym „na wędkę” 
Trzy drogi – bdb, dwie drogi – db, jedna droga – dst. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie ze sztuczną ścianą. Podstawowe informacje o sprzęcie. Zasady asekuracji. Węzły i ich zastosowanie. 
Nauczanie techniki wspinania. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia. 

Contents of the study programme (short version) 

Getting to know the artificial wall. Basic information about hardware. The principles of belaying. Nodes and their use. 
Teaching climbing techniques. Rules for practicing climbing in Poland, training system. 

Treści programowe (pełny opis) 

 Bhp na zajęciach Wspinaczki sportowej. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej, ścianki wspinaczkowej  

 1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa. 

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie): 

- liny i repsznury  

- uprzęże biodrowe 

- karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy) 

- ekspresy 

- przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka  

- buty i akcesoria: magnezja, woreczek 

3. Zasady asekuracji: 

- zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny, 

- asekuracja na wędkę (obsługa kubka lub płytki);właściwa postawa asekurującego 

- podtrzymywanie (asekuracja) bouldering. 

4. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka. Zwijanie liny. 

5. Nauczanie techniki wspinania: 

- wykorzystanie chwytów i stopni; 

- ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna; 

- wspinaczka statyczna i dynamiczna; 

- poruszanie się w terenie przewieszonym. 

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 
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Dale Goddard Udo Neumann .  2000 . Wspinaczka trening i praktyka. Wydawnictwo RM Warszawa 
Sonelski W. Sas-Nowosielski K. 2002. Wspinaczka Sportowa zagadnienia wybrane. AWF - Katowice 
S. Peter Lewis i Dan Cauthorn . 2001. Wspinaczka ze ścianki na ścianę. Eremis Warszawa 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – zajęcia sportowo-rekreacyjne 

Course / group of courses Physical Edukation - 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Krzysztof Tomalski, mgr Janusz Stawarz, mgr Marcin Bibro 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Orzeczenie lekarskie o zdolności do studiowania 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod 
efektu 

dla 
kierunku 
studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

Student ma elementarną wiedzę na temat prowadzenia zdrowego trybu 

życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Student prezentuje 

optymalny poziom sprawności ruchowej. Posiada umiejętności ruchowe i 

techniczne w zakresie podstawowych dyscyplin sportowych. Potrafi 

pracować w zespole. Dba o poziom własnej sprawności. 

K1_W01 Aktywność na zajęciach 

2. 

dysponuje umiejętnościami motorycznymi z zakresu wybranych dyscyplin 

sportowych, stosuje różne formy aktywności prozdrowotnej, rekreacyjnej i 

turystycznej 

K1_U01 Wykonanie zadania 

3. 

kultywuje i upowszechnia wzory właściwego postępowania prozdrowotnego 

w środowisku społecznym, przestrzega zasad fair play, dba o 

bezpieczeństwo w trakcie aktywności ruchowej 

K1_K02 Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 
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Metody praktyczne- pokaz prezentacja, instruktarz, metody eksponujące- zajęcia terenowe, metody podające- objaśnienie, 

opis 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian umiejętności technicznych:   
Umiejętności techniczne w zakresie podstawowych dyscyplin sportowych Ocena wykonania ćwiczenia oraz aktywności i 

obecności w czasie zajęć. 

 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr I i III zgodnie z kryteriami oceny efektów uczenia się 

Treści programowe (skrócony opis) 

Poprawienie ogólnej sprawności motorycznej, fizycznej poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe. Opanowanie techniki w 
zakresie podstawowych dyscyplin sportu i form aktywności ruchowej Umiejętność organizowania czasu wolnego dla siebie i 
członków swojej rodziny. 

Contents of the study programme (short version) 

Improvement of the general motor and physical fitness trough body exercises.The control of technic skills in the terms of 
basic sport discipline and forms of physical activity.The ability to organize free time for you and your family members. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: ćwiczenia z przyborami (piłki, skakanki, laski gimnastyczne, 
ławeczki, drabinki) 
Zabawy i gry ruchowe. 
Piłka siatkowa - doskonalenie techniki podstawowej: odbicia piłki, zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie, taktyka: 
ustawienie na boisku, zmiany, zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. 
Koszykówka - doskonalenie techniki podstawowej: kozłowanie, podania, zasłony, rzuty z dwutaktu, taktyka: poruszanie się  
w ataku i obronie, współpraca w dwójkach z wykorzystaniem zasłon, obrona „każdy swego”,strefowa, zapoznanie z 
aktualnymi przepisami.       
Futsal - technika podstawowa: podania i przyjęcia piłki różnymi częściami ciała, strzały na bramkę. Gra uproszczona, 
przepisy gry. 
Piłka ręczna - zabawy i gry przygotowujące do piłki ręcznej. 
Unihokej - nauka i doskonalenie techniki gry: prowadzenie piłki, przyjęcie i podanie strzał na bramkę, taktyka: poruszanie się 
po boisku w ataku i obronie, blokowanie strzałów, odbieranie piłki, atak indywidualny i zespołowy, współpraca 2i3, przepisy 
gry. 
Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej i deblowej. 
Zabawy i gry ruchowe w terenie, zielona siłownia. Zajęcia na ścianie wspinaczkowej.   

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Arlet T.(2001): Koszykówka, podstawy techniki i taktyki gry. Kraków 

2.Klocek T, Szczepanik M.(2003):Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Warszawa. 

3.Aftański T, Szwarc  A.(2013): Futsal, piłka nożna halowa. Gdańsk. 

 

 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
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Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wychowanie Fizyczne - Ćwiczenia w wodzie i pływanie. (Zajęcia do 

wyboru dla studentów ze zwolnieniami lekarskim) 

Course / group of courses 
Physical Education – Exercises in the water and swimming. 

(Classes to choose for students with sick leave) 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 I Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 II Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Anita Ziemba 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Zaświadczenie lekarskie i zgoda lekarza na uczestnictwo w zajęciach ćwiczenia w wodzie i pływanie 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 Student zna podstawowe ćwiczenia w zakresie ćwiczeń w 

wodzie. Student potrafi dobrać ćwiczenia w celu podnoszenia 

jakości życia oraz ma wiedzę na temat zdrowego stylu życia. 

K1_W01 Obecność na zajęciach (np. 

wyrażona procentowo), 

ocena aktywności na 

zajęciach. 

2 Student potrafi wykorzystać ćwiczenia w wodzie w kształtowaniu 

koordynacji ruchowej i siły mięśniowej. Student jest gotów 

przepłynąć 25 m nauczanymi stylami pływackimi.  

K1_U01 Sprawdzian umiejętności 

wykonania poszczególnych 

ćwiczeń w wodzie oraz 

pływania nauczanymi 

stylami pływackimi na 

dystansie 25 m. 

3 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy na temat 

nauczanych ćwiczeń a także zna swoje możliwości fizyczne i 

umiejętności motoryczne. Student jest gotów upowszechniać 

aktywność fizyczną jako element zdrowego stylu życia.  

K1_K01 Ankieta oceny efektów 

uczenia się albo kompetencji 

społecznych na wejściu i 

wyjściu. 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 

Metody nauczania: pokaz, wykład 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne z oceną.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykorzystanie środowiska wodnego do ćwiczeń kompensacyjnych. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania każdym 
stylem, opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów. Poznanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. 

Contents of the study programme (short version) 

The use of water environment for compensatory exercises. Learning and improving swimming skills and styles, mastering 
the correct technique of taking off and relapsing. Understanding the safety rules. 

Treści programowe (pełny opis) 

Semestr I 

Bhp na zajęciach ćwiczenia w wodzie. Regulamin korzystania z pływalni. Ćwiczenia oswajające, oddechowe, 
wypornościowe w wodzie, ruchy napędowe w stylu grzbietowym oraz w kraulu na piersiach. Wykorzystanie środowiska 
wodnego do różnego rodzaju ćwiczeń kompensacyjnych i wzmacniających. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania 
kraulem na grzbiecie oraz kraulem na piersiach. Opanowanie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów w stylu 
grzbietowym oraz kraulu na piersiach. 

Semestr III 

Bhp na zajęciach ćwiczenia w wodzie. Regulamin korzystania z pływalni. Środowisko wodne, jako środowisko kształtujące 
naszą sylwetkę. Proste ćwiczenia z aqua aerobiku. Ćwiczenia z przyborami. Korekta i doskonalenie umiejętności pływania 
stylem grzbietowym oraz kraulem na piersiach doskonalenie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów w tych 
stylach. Nauka i doskonalenie umiejętności pływania stylem klasycznym, opanowanie poprawnej techniki wykonywania 
startów i nawrotów w stylu klasycznym. Pływanie dłuższych odcinków bez odpoczynku – łączenie różnych stylów w 
pływaniu. Obserwacja zawodów pływackich. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Cieślicka, M., Śmiglewska, M., & Szark-Eckardt, M. (2011). Korygowanie wad postawy ciała poprzez zabawy w 

wodzie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. Zysiak-Christ, B., Figurska, A., & Stasikowska, I. (2010). Metodyczne podstawy aqua fitness. AquaFit. 

3. Owczarek, S. (1999). Korekcja wad postawy: pływanie i ćwiczenia w wodzie. Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne. 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  



114 

 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wychowanie Fizyczne – Turystyka piesza 

Course / group of courses Physical Edukation - Hiking 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1, 2 Semestr 1, 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 I Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 0 II Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne     

Wymagania wstępne 

Zaświadczenie lekarskie i zgoda lekarza na uczestnictwo w zajęciach Turystyki pieszej 
 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1.  

Zna podstawowe szlaki turystyki pieszej oraz podstawowe 

zasady bezpieczeństwa podczas wędrówek. Zna przepisy 

dotyczące użytkowania szlaków pieszych oraz przepisy 

korzystania ze schronisk turystycznych, muzeów. Zna zasady 

wpływu turystyki na wydolność naszego organizmu. 

K1_W01 

ocena aktywności na 

zajęciach, obserwacja 

zachowań na stoku podczas 

zajęć 

2.  

Potrafi dostosować swoje umiejętności do warunków panujących 

w górach oraz wybrać odpowiedni szlak turystyczny do swoich 

umiejętności oraz możliwości. Potrafi wykorzystać turystykę jako 

formę rekreacji oraz sposób spędzania czasu wolnego. Potrafi 

współpracować z innymi osobami w grupie podczas turystyki 

pieszej. 

K1_U01 

K1_U02 

ocena aktywności na 

zajęciach, obserwacja 

zachowań, zaliczenie 

praktyczne 

3.  

Jest gotów do samodzielnej aktywności ruchowej związanej z 

turystyką pieszą. Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w górach podczas wędrówek pieszych. 

Upowszechnia wzorce prozdrowotne w swoim środowisku 

zawodowym 

K1_K02 

ankieta oceny efektów 

uczenia się albo kompetencji 

społecznych na wejściu i 

wyjściu 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia praktyczne – przygotowanie teoretyczne podczas wycieczek turystycznych, praktyczny udział w zajęciach 

turystycznych, wykład, filmy edukacyjne, pogadanka 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach. Odpowiednia frekwencja na zajęciach. Przygotowanie zagadnień do wycieczek pieszych. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne z oceną 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przygotowanie praktyczne studentów do organizowania wycieczek turystycznych i krajoznawczych. Podstawowa znajomość 
historii, zabytków oraz topografii najbliższej okolicy. 

Contents of the study programme (short version) 

Practical preparing students’ to organize tourist and sightseeing trips. Basic knowledge of the history, monuments and 
topography of the nearest area. 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczna nauka programowania, planowania, organizowania oraz realizacji wycieczek jednodniowych. Zdobycie 

umiejętności organizowania wycieczek turystycznych po najbliższej okolicy. Wykazanie się podstawową znajomością historii, 

zabytków oraz topografii najbliższej okolicy. Opanowanie prawidłowego nazewnictwa najważniejszych krain geograficznych, 

a także umiejętnością czytania mapy, przewodników. Znajomość oznakowania szlaków turystycznych, historycznych, 

ścieżek edukacyjnych – szlakowskazy oraz czytania tablic informacyjnych. Przygotowanie do realizacji różnych form 

turystyki: piesza, rowerowa w dalszym życiu. Poznanie historii i zabytków Tarnowa – cykl wycieczek po Tarnowie, poznanie 

walorów turystycznych oraz krajobrazowych najbliższej okolicy: zielone perły Tarnowa (Las Lipie, Rezerwat Debrza, Park im. 

E. Kwiatkowskiego, Park Sośnia), Pogórza Ciężkowicko 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Wojtycza J., Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków 2000. 
2. Mapy turystyczne, przewodniki, opisy tras turystycznych, ciekawych miejsc, inne materiały dotyczące i turystyki, 
3. Sypek A., Mój Tarnów, Tarnów 2007. 

Dane jakościowe                 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Szkolenie biblioteczne 

Course / group of courses Library Training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

e-learning 3 0 1 Zaliczenie 

     

     

Koordynator dr Wioletta Jachym 

Prowadzący dr Wioletta Jachym 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 ma wiedzę na temat zasad korzystania z biblioteki uczelnianej, 
zna jej regulamin i przepisy wewnętrzne 

K1_W01 test on-line 

2 
rozumie kontekst dylematów współczesnej cywilizacji w 
odniesieniu do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji 
naukowej 

K1_W02 test on-line 

3 dysponuje umiejętnościami korzystania z zasobów katalogu 
biblioteki i baz danych, właściwie dobiera źródła informacji 

K1_U01 test on-line 

4 potrafi komunikować się i poszukiwać informacji naukowej 
używając specjalistycznej terminologii bibliotekarskiej 

K1_U02 test on-line 

5 
samodzielnie planuje i realizuje działania podnoszące poziom 
własnej wiedzy naukowej i ukierunkowuje także innych w tym 
zakresie  

K1_U03 test on-line 

6 
jest gotów krytycznie ocenić swoją wiedzę, umiejętności i 
kompetencje w aspekcie informacji naukowej i zwraca się o 
pomoc do specjalisty 

K1_K01 test on-line 

7 kultywuje i upowszechnia wzory właściwego postępowania 
korzystając z legalnych i rzetelnych źródeł informacji naukowej 

K1_K02 test on-line 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 
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Demonstracja treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, udostępnianie treści informacyjnych online. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: Zaliczenie szkolenia następuje po zapoznaniu się z: 
*prezentacją multimedialną zamieszczoną na stronie biblioteki uczelnianej www.biblioteka.pwsztar.edu.pl,  
*regulaminem korzystania z usług jednostek organizacyjnych biblioteki, 
*treściami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej biblioteki, 
*po pozytywnym zaliczeniu testu on-line. Student z puli 15 pytań musi udzielić przynajmniej 12 poprawnych odpowiedzi. Do 
testu można przystąpić tylko 5 razy.  
Umiejętności: Ocena wyników testu on-line. 

Kompetencje: Ocena wyników testu on-line. 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie.  
Warunki zaliczenia: Pozytywny wynik zaliczenia testu on-line.  
 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedstawienie studentom struktury i zasad funkcjonowania biblioteki uczelnianej. Zapoznanie z regułami korzystania z 
biblioteki oraz katalogu bibliotecznego. 

Contents of the study programme (short version) 

The presentation of the structure university library, rules of using and the ability of usage the library catalog. 

Treści programowe (pełny opis) 

Treści wstępne i ogólne: struktura biblioteki, charakterystyka księgozbioru, polityka gromadzenia. Prezentacja 

poszczególnych agend bibliotecznych: 

Wypożyczalnia: 

prezentacja najważniejszych punktów regulaminu dotyczących możliwości korzystania z usług wypożyczalni, zapisy do 

wypożyczalni, aktualizacja konta czytelnika. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 

zasady korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej. Wyszczególnienie osób uprawnionych do korzystania z tej agendy. 

Czytelnia Komputerowa: 

zasady korzystania ze stanowisk komputerowych. Możliwość korzystania ze zbiorów medialnych należących do biblioteki. 

Czytelnia Czasopism: 

zasady korzystania. 

Czytelnia Główna: 

Prezentacja regulaminu czytelni głównej, podział księgozbioru według kierunków kształcenia i charakterystyka księgozbioru 

podręcznego.  

 

Obsługa systemu bibliotecznego, opcje wyszukiwania, podgląd konta czytelnika, mówienie poszczególnych komunikatów, 

oznaczeń opisu katalogowego, analiza oznaczeń z uwzględnieniem dostępności poszczególnych zbiorów. 

Literatura 

Podstawowymi dokumentami obowiązującymi studentów jest „Regulamin organizacyjny Biblioteki Uczelnianej” oraz 
„Regulaminem korzystania z usług jednostek organizacyjnych biblioteki”. 

 
Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (…) + ćwiczenia (…) + konsultacje 

z prowadzącym (…) 
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Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć:   

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (…)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (…)  

 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Szkolenie BHP 

Course / group of courses Occupational Safety and Health Training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 4 0 1 zaliczenie 

     

     

Koordynator dr inż. Ryszard Mysior 

Prowadzący dr inż. Ryszard Mysior 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

    

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

ogólna znajomość reguł BHP 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma elementarną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony p-pożarowej; bezpiecznego 

kształtowania stanowisk pracy dydaktycznej; identyfikacji 

czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych; 

  

2 
ma podstawową wiedzę, zna terminologię i teorię różnych 

dyscyplin stanowiących bazę dla sprawnego funkcjonowania w 

środowisku pracy; 

  

3 

ma wiedzę na temat roli i znaczenia bezpieczeństwa w życiu 

człowieka; rozumie podstawowe pojęcia związane z 

bezpieczeństwem pracy; zna zasady podejmowania aktywności 

w celu kształtowania bezpiecznych warunków pracy 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria zaliczenia to obecność na zajęciach 100%. 

Warunki zaliczenia 

Obecność na zajęciach. 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student uczestniczy w szkoleniu w innym terminie (ustalonym z prowadzącym 

zajęcia). 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, przepisami i zasadami dotyczącymi zdarzeń wypadkowych, ochrony 
przeciwpożarowej, organizacji i ergonomii stanowisk nauki oraz występujących czynników uciążliwych, szkodliwych i 
niebezpiecznych. 

Contents of the study programme (short version) 

Getting familiar with basic concepts, rules and principles related to accidents at work, fire protection, organisation and 
ergonomics of places where the learning processes take place as well as existing noxious, harmful and dangerous factors. 

Treści programowe (pełny opis) 

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki. 

Charakterystyka aktów prawnych w zakresie: 

1) ustroju i organizacji uczelni zawodowej, 

2) organów kolegialnych i jednoosobowych uczelni i ich kompetencji, 

3) praw, obowiązków i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, 

4) utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni zawodowej, 

5) ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie uczelni, 

6) bezpieczeństwa pracy i nauki w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych, 

7) bezpieczeństwa w domach studenckich, 

8) praw i obowiązków studenta, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię i 

podczas przebywania na terenie Uczelni. 

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków studentów, w zakresie: 

1) zdefiniowania wypadku studenta, 

2) trybu zgłaszania wypadku i ustalania okoliczności zdarzenia wypadkowego, 

3) sporządzania dokumentacji powypadkowej, w tym „protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku studenta”, 

4) określenia okoliczności wypadku uzasadniającego przyznanie świadczeń z tytułu wypadku w szczególnych 

okolicznościach. 

Charakterystyka podstawowych przepisów i zasad profilaktyki przeciwpożarowej, w zakresie: 

1) ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego i przyczyn pożarów, 

2) zasad postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia na terenie Uczelni według zasad określonych w 

instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, zwłaszcza: 

a) zagrożeń pożarowych występujących na terenie Uczelni, 

b) rozmieszczenia i użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego, 

c) dróg ewakuacji i zasad przemieszczania się podczas ewakuacji, 

d) ogłaszania ewakuacji na terenie PWSZ, 

e) dróg pożarniczych. 

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, w przypadkach zdarzeń wypadkowych: 

1) zasłabnięcia i utraty przytomności, 

2) złamania kończyny, 

3) zranienia, w tym krwotoku, 

4) zatrucia, 

5) oparzenia. 

Lokalizacja i wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w budynkach PWSZ oraz zasady korzystania z materiałów 

opatrunkowych. Tryb wzywania pogotowia ratunkowego na teren Uczelni. 

Identyfikacja czynników szkodliwych niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia występujących w procesie 

dydaktycznym: 

1) w pracowniach i laboratoriach, 

2) podczas zajęć wychowania fizycznego, 

3) związanych z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, 

4) podczas odbywania praktyk zawodowych, oraz zasady zabezpieczania się przed nimi 

Szacowanie ryzyka podejmowanych działań. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 
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Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (… h) 
 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 

 


