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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna  Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 
 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć Psychologia zdrowia 

 

Course / group of 

courses 
 

  

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 10 1 1 Zaliczenie z oceną 

seminarium 20 1 1 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Jolanta Pikul-Witek  

Prowadzący mgr Jolanta Pikul-Witek, mgr Urszula Kozioł, mgr Monika Kozicka  

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 
 

Psychologia ogólna 
 

Szczegółowe efekty uczenia się 
 

L
p
. 

Student, który zaliczył zajęcia 
zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 

Kod efektu 
dla kierunku 

studiów 

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
modele i podejścia stosowane w psychologii 
zdrowia; 

 PL2_A.W1 Kolokwium 



 

 

2 
znaczenie wsparcia społecznego i 
psychologicznego w zdrowiu i chorobie; 

 PL2_A. W2 

Aktywność na zajęciach, 

odpowiedź 

Praca pisemna 

3 
teorie stresu psychologicznego, zależności między 
stresem a stanem zdrowia oraz inne 
psychologiczne determinanty zdrowia 

 PL2_A.W3 
Aktywność na zajęciach, 

odpowiedź 

4 podejście  salutogenetyczne zdrowia i podejście 
patogenetyczne uwarunkowane chorobą; 

   PL2_A. W4 Praca pisemna  

5 procesy adaptacji człowieka do życia z przewlekłą 
chorobą i uwarunkowania tych procesów 

   PL2_A. W5 Kolokwium  

6 wskazywać rolę wsparcia społecznego i    
psychologicznego w opiece nad osobą zdrową i 
chorą; 

   PL2_A. U1 Aktywność na zajęciach, 

odpowiedź  

 

7 wskazywać metody radzenia sobie ze stresem; PL2_A.U2 Praca pisemna  

8 formułowania opinii dotyczących różnych 
aspektów działalności zawodowej i zasięgania 
porad ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

PL2_K02 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 

Wykład  

Na zakończenie wykładu kolokwium; pytania otwarte dotyczące zagadnień poruszanych na wykładach. 

Oceny wystawiane są zgodnie z aktualnym regulaminem PWSZ w Tarnowie 

Ćwiczenia 

Punktowana aktywność/ odpowiedź  

Praca pisemna –Psychoedukacja na temat uwarunkowań i profilaktyki zdrowia psychofizycznego 

pacjenta lub/i osoby zdrowej na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności. Wspólne ocenianie pracy 

przez całą grupę uwzględniające realną przydatność przedstawionej psychoedukacji w budowaniu 

zdrowia psychofizycznego osoby zdrowej i odzyskiwaniu zdrowia u osoby chorej. 

Warunki zaliczenia 

Oceny są wystawiane zgodnie z regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z aktualnymi nurtami psychologii zdrowia, przygotowują 
do pracy w promocji zdrowia oraz dają wgląd we własne zasoby w obszarze psychologii zdrowia  

Contents of the study programme (short version) 

Classes allow students to learn about current trends in health psychology, prepare for work in health 
promotion and give insight into their own resources in the field of health psychology 
 

Treści programowe (pełny opis) 



 

 

Wykłady 

Historia rozwoju psychologii zdrowia, główne zadania psychologii zdrowia. Modele i podejścia 

stosowane w psychologii zdrowia ,  podejście  salutogenetyczne zdrowia i podejście patogenetyczne 

uwarunkowane chorobą. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Choroba jako 

sytuacja trudna i kryzysowa. Psychologiczne aspekty przeżywania choroby. Proces adaptacji do 

choroby. Pomoc psychologiczna oraz wsparcie w psychologii zdrowia. Poznawczo- behawioralne 

uwarunkowania zdrowia i choroby. Psychoterapia poznawczo- behawioralna. 

Seminaria 

Psychologiczne uwarunkowania zdrowia. Psychologiczna diagnoza zdrowia i choroby. Interwencje 

psychologiczne, psychoterapeutyczne w psychologii zdrowia. Zasoby i umiejętności osobiste służące 

zdrowiu, praca nad ich rozwijaniem. Strategie i style radzenia sobie ze stresem. Stres w pracy 

pielęgniarki. Ćwiczenie wybranych metod radzenia sobie ze stresem. Specyfika pracy z różnymi grupami 

pacjentów. Komunikacja z pacjentem wspierająca zdrowie. Empatia i wsparcie psychologiczne. Czynniki 

leczące w psychoterapii. Poznawczo- behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. Psychoterapia 

poznawczo- behawioralna. Styl życia a zdrowie człowieka, profilaktyka zdrowia psychofizycznego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Heszen I.,Sęk H. Psychologia zdrowia PWN. Warszawa 2019 
2. Heszen I. Życinska  J. Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Academica . 
Warszawa 2008 
3. Salmon P. Psychologia w medycynie. GWP. Gdańsk 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 (10 h.) + 

laboratorium (… h) + ćwiczenia (20 h) + inne ( h) + konsultacje z prowadzącym ( 

2h) + udział w zaliczeniu (1h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 7 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS   

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(33 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,2 

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. 
  



 

 

Prawo w praktyce pielęgniarskiej 

 
 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Dydaktyka Medyczna 

Course / group of 

courses 
Medical Didactics 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 1 Zaliczenie z oceną  

W 15 2 2 Egzamin 

ĆP 25 2 1 Zaliczenie z oceną 

PR 20 1 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr n. med. Barbara Kubik 

Prowadzący dr n. med. Barbara Kubik, dr M. Kołpa, mgr Eliza Smoła 

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: przedmiotów realizowanych podczas studiów I 

stopnia 

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  podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki medycznej; PL2_A.W23  Egzamin  

2 zasady przygotowania do działalności dydaktycznej; PL2_A.W24   Egzamin 

3 
metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane w 

kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym 
PL2_A.W25   Egzamin 

4 
 dobierać odpowiednie środki i metody nauczania w 

działalności dydaktycznej;  
PL2_A.U15 

Wykonanie 

zadania  

5 
dokonywać weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się i 

organizacji procesu kształcenia zawodowego 
PL2_A.U16   

Wykonanie 

zadania 

 W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 



 

 

6 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 

działalności zawodowej oraz zasięgania porad 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu;  

PL2_K02 

Obserwacja 

zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja 

multimedialna 

 

Ćwiczenia praktyczne: 

 

•dyskusje w małych grupach 

•analiza tekstu 

•mikronauczanie 

•projekty 

•ćwiczenia 

•inscenizacje 

inne metody/formy - konsultacje 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Egzamin – test wielokrotnego wyboru,  

Ćwiczenia przedmiotowe w warunkach symulowanych, 

Opracowanie projektów konspektów. 

Udział w praktyce, 

Odpowiedzi ustne 

Ocenianie ciągłe 

Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

Samoocena studentów 

Ocena 360 

 

Warunki zaliczenia 

 

Egzamin pisemny w II semestrze 

 

Wykład - zaliczenie:  

-uzyskanie zaliczenia na podstawie obecności (85 %) – I i II semestr 

 

Ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną:  

- 100% obecność na zajęciach,  

- opracowanie konspektu do zajęć teoretycznych i praktycznych wg taksonomii celów kształcenia, 

dostosowanie wzoru do wybranej przez studentów sytuacji dydaktycznej  

- przeprowadzenie przygotowanych zajęć dydaktycznych w warunkach symulowanych, 

- przeprowadzenie przygotowanych zajęć dydaktycznych w warunkach naturalnych, wśród studentów 

pielęgniarstwa na studiach I stopnia. 

- opracowanie testu nauczycielskiego wg kryteriów tej metody określonych literaturze, 

Praktyka zawodowa – zaliczenie z oceną 

 

Egzamin pisemny w II semestrze – test wielokrotnego wyboru, 

 

Zaliczenie testu: kryteria procentowe ocen są zgodne z regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Zaliczenie ćwiczeń praktycznych– ocena przez nauczyciela i samoocena efektów kształcenia według 

ustalonych kryteriów: 

 

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 

(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 

rozwiązywaniem problemów nawet o małym stopniu trudności. (ocena niedostateczna) 

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

jakość opieki pielęgniarskiej (ocena bardzo dobra) 

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

zasadami i procedurą (ocena dobra). 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z 

zasadami (ocena dostateczna) 

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. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady 
 
I semestr: 
 
Aktualny system kształcenia pielęgniarek w Polsce i wybranych krajach europejskich. Zasady 
planowania procesu kształcenia zawodowego, zasady, formy i metody nauczania oraz kontroli i oceny, 
sposoby planowania zajęć teoretycznych, ćwiczeniowych, praktycznych. Metody kształcenia 
pielęgniarek. Niepowodzenia dydaktyczne – diagnoza, profilaktyka, niwelowanie. 
 
II semestr 
 
Proces kontroli jakości kształcenia – kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. Akredytacja uczelni. 
Ewaluacja i pomiar w procesie kształcenia. 
 
Ćwiczenia praktyczne 
 
I semestr: 
 
Projektowanie różnorodnych zajęć dydaktycznych i ich realizacja w grupie własnej studentów 
(symulacja). Samoocena i ocena studentów. 
Praktyka zawodowa 
II semestr:  
Projektowanie różnorodnych zajęć dydaktycznych i ich realizacja w warunkach rzeczywistych. 



 

 

Samoocena i ocena studentów 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures: Semester I 
The current system of nursing education in Poland and in selected European countries. Rules 
regarding planning professional education process; rules, forms and teaching methods, monitoring 
and evaluation; ways of planning theoretical, exercises, practical classes. Methods of nursing 
education. Didactic failures - diagnosis, prevention, eliminating. 
 
Lectures: Semester II 
The process of internal and external quality assurance. Accreditation of the university. Evaluation and 
measurement in the educational process. 
 
Classes  
I semester: 
Designing a variety of educational classes and their implementation in the own group of students. Self-
assessment and evaluation of students. 
 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady 
 
Semestr I 
 
1.Cele i zadania dydaktyki medycznej. Charakterystyka kształcenia medycznego.  
Dydaktyka w pielęgniarstwie – zakres zainteresowania, zadania.  
Praca dydaktyczna pielęgniarki. 
2.Cele kształcenia zawodowego – klasyfikacja, taksonomia, operacjonalizacja celów  
kształcenia zawodowego. Relacje między kształceniem ogólnym i zawodowym. 
3.Treści kształcenia medycznego – charakterystyka, dobór, metodyczne zasady ich  
organizacji, wymagania programowe. Kształcenie zintegrowane w medycynie. 
 Kształcenie ukierunkowane na rozwój kompetencji. Planowanie kształcenia. 
4. Metody nauczania teoretycznego – zastosowanie w nauczaniu medycznym.  
Zastosowanie metod problemowych. Nieklasyczne metody problemowe w nauczaniu  
pielęgniarstwa. 
5. Metody nauczania oparte na działaniu praktycznym – pokaz, ćwiczenia utrwalające, metoda 
 zajęć praktycznych. Zastosowanie algorytmów w nauczaniu medycznym. 
 Instruktaż zawodowy, praktyka zawodowa. Wykorzystanie metod aktywizujących  
w kształceniu zawodowym.  
6. Dobór i zastosowanie środków dydaktycznych w nauczaniu medycznym. 
7. Nauczanie programowane, dydaktyka komputerowa. 
8. Sytuacyjne metody nauczania. Podmiotowość w procesie nauczania i wychowania  
i wychowania. Kształcenie wyzwalające. 
 
Semestr II 
 
1. Pomiar dydaktyczny w kształceniu medycznym. Ewaluacja procesu kształcenia i edukacji  
zdrowotnej. Dydaktyczne aspekty kontroli i oceny. Dobór metod kontroli i oceny do celów  
kształcenia. Egzamin z przygotowania zawodowego pielęgniarek. Hospitacja zajęć  
dydaktycznych – cele, rodzaje, sposoby dokumentowania. Ocena pracy dydaktycznej.  
2. Istota, cele i uwarunkowania samokształcenia. Kształcenie ustawiczne. 
3. Metoda projektu. 
4. Edukacja zdrowotna – przesłanki metodyczne 
5. Trudności wychowawcze i niepowodzenia dydaktyczne. 
6. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej. Style uczenia się. Struktura i typy zajęć  
dydaktycznych. Opracowanie konspektu do przeprowadzenia zajęć.  
 
 
 



 

 

Tematy ćwiczeń praktycznych: 
 
Semestr I 
 
1. System kształcenia zawodowego pielęgniarek w Polsce i wybranych krajach europejskich  
ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia pielęgniarek. Analiza dokumentacji programowej. 
2. Cele kształcenia wynikające z zadań zawodowych – formułowanie przykładowych celów  
kształcenia do zajęć teoretycznych i praktycznych. Taksonomie celów kształcenia,  
operacjonalizacja, dziedziny ich określania, struktura szczegółowego celu kształcenia. 
3.Analiza treści kształcenia wybranych przedmiotów medycznych z uwzględnieniem ich  
struktury (typy lekcji, zasady nauczania). 
4.Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczyciela do zajęć. 
5.Opracowanie projektu zajęć dydaktycznych teoretycznych metodą wykładu i pogadanki. 
6.Zastosowanie aktywizujących metod nauczania, w tym dyskusji i jej odmian w nauczaniu  
medycznym (w kształceniu pielęgniarek). 
7.Zastosowanie klasycznych metod problemowych w nauczaniu pielęgniarstwa –  
projektowanie 
8.Zastosowanie algorytmów w nauczaniu medycznym. Projektowanie zajęć poświęconych  
kształtowaniu umiejętności praktycznych (zajęcia ćwiczeniowe i praktyczne). 
9.Zastosowanie środków dydaktycznych i symulacji w kształceniu medycznym. 
 
Praktyka zawodowa sem II 
 
1.Pomiar dydaktyczny w pielęgniarstwie. Realizacja, ocena i omówienie projektów  
przygotowanych przez studentów. 
2.Hospitowanie zajęć dydaktycznych wg arkusza protokołu hospitacji (zał.2),  
dokumentowanie – protokół pohospitacyjny, rozmowa pohospitacyjna. 
3.Samoocena i ocena studentów. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykład  

1. Herda-Płonka K., Krzemień G.: Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym. PZWL, Warszawa 
2016 

2. Wasyluk J.: Podręcznik dydaktyki medycznej. CMKP, Warszawa 1998 

3. Guilbert J-J.: Zarys pedagogiki medycznej. PZWL, Warszawa 1983. 
Ćwiczenia praktyczne 

1. Kupisiewicz Cz.: Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej na progu XXI wieku. Ryki 2003. 

2. Niemierko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa 2002. 

3. Pączek-Czarkowska B. (red.) Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu 

wiedzy. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016.  

 
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.) +  

ćwiczenia praktyczne (25 h) + praktyka zawodowa (20) + konsultacje z 

prowadzącym (9 h) + udział w egzaminie (1 h) + udział w zaliczeniu po 1 sem (1 

h) 

86 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do egzaminu i do zaliczenia 15 



 

 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 29 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (86h) 3,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (45h) 1,8 

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. 
  



 

 

 
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 7 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1,2 Semestr 1,2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Lektorat 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

Lektorat 30 2 2 Zaliczenie z oceną 

Lektorat 30 3 3 Zaliczenie z oceną 

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 porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
 

PL2_ A.U21  

- Aktywność na zajęciach; 

- Projekty; 

- Prezentacje; 

- Prace pisemne, kolokwia.  

  



 

 

 

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,  
 
Weryfikacja prac pisemnych:  
- kolokwium 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%.  

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) 

Komunikacja językowa w  środowisku pracy . Komunikacja językowa specjalistyczna z pacjentem i zespołem. Umiejętność 

czytania literatury fachowej w języku angielskim. 

Contents of the study programme (short version) 

The course focuses on practising and improving the language skills in medical context (reading, listening, speaking and 

writing) Students learn medical vocabulary and grammar structures which help them with their nursing career. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zagadnienia gramatyczne: 

✓ czasowniki: regularne, nieregularne,  „gerund” lub bezokolicznik; 
✓ liczebniki porządkowe, daty; 

✓ wyrażenia: if you ..., let me know; 

✓ czasowniki modalne; 
✓ czasy gramatyczne; 
✓ wyrażenia częstotliwości; 

✓ rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne,  
✓ określniki ilości; 

✓ imiesłów przeszły; 
✓ przymiotniki: podział, stopniowanie; 
✓ przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 
✓ przedimki: rodzaje, użycie; 
✓ przyimki; 
✓ be, feel, have + adjective, 
✓ zdania warunkowe; 
✓ konstrukcje pytające; 
✓ tryb przypuszczający i rozkazujący;. 
 

Zagadnienia leksykalne: 

✓ 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 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) 

Spada Symonds, M., Wright, R., English for Nursing 2 : Pearson, 2017  

Wright, R., Cagnol, B., English for Nursing 1: Pearson, 2017 (w uzasadnionych przypadkach) 

Evans,  V., Salcido, K., Nursing: Egis, 2016 

 

 

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 (90h) + konsultacje z prowadzącym 

(10h) + udział w zaliczeniu (5h) 
105 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 30 

Przygotowanie do kolokwiów  15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 25 

Inne:  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (105 h) 4,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (120h) 4,8 

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. 

  



 

 

 
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 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 15 0 2 Zaliczenie  

     

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Przemysław Markowicz, mgr Kazimierz Mróz 

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. Zna wskazania i 
przeciwwskazania do ćwiczeń prowadzonych w 
środowisku wodnym, rozumie działanie sprzętu 
wykorzystywanego w trakcie prowadzenia zajęć w 
środowisku wodnym. 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 

Odpowiedź 

 

Aktywności na 

zajęciach. 



 

 

2 Student potrafi wykonać ćwiczenia techniczne, 
doskonalące wybrane style pływackie. Student 
posiada umiejętności pływania stylem: kraulem na 
grzbiecie, kraulem na piersiach, klasycznym 
umożliwiające samodzielne pływanie.  

 

K1_U01 Wykonanie zadania 

 

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. zachować się zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa.   

 

K1_K01 

Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna i kompleksowa 

Metody prowadzenia zajęć: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła) 

Metody nauczania: objaśnienie, pokaz, instruktaż 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywny udział w zajęciach, sprawdzian praktyczny, postępy.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne  
Przepłynięcie na czas 50 m dwoma wybranymi stylami oraz 25 m kraulem na piersiach i stylem 
klasycznym bez limitu czasowego – ocena techniki. 

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) 

Bezpieczeństwo na pływalni – regulamin. Bezpieczeństwo na różnych akwenach. Przygotowanie do 
zajęć, rola rozgrzewki i przygotowania fizycznego. Odżywianie i higieniczny tryb życia. 
 Ćwiczenia i zabawy oswajające, oddechowe, wypornościowe w wodzie, 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. 
Przepisy PZPS, Rola i znaczenie WOPR,  
Korekta i doskonalenie umiejętności pływania stylem grzbietowym oraz kraulem na piersiach 
doskonalenie poprawnej techniki wykonywania startów i nawrotów. 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. Sztafety w różnych konfiguracjach. Ćwiczenia 
przygotowujące do pływania stylem motylkowym. 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. Kunicki, M., Cholewa, J., Viktorjeník, D. (2016). Pływanie jako forma aktywności sportowo-
rekreacyjnej. Racibórz 
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  

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. 
  



 

 

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 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 15 0 2 Zaliczenie  

     

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. 

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  

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 

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. 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Wychowanie Fizyczne – Zespołowe gry sportowe 

Course / group of 

courses 
Physical Edukation - Team sport games 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 15 0 2 Zaliczenie  

     

     

Koordynator mgr Kazimierz Mróz 

Prowadzący mgr Kazimierz Mróz, 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. 

Student ma elementarną wiedzę na temat prowadzenia 

zdrowego trybu życia i zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym,  posiada wiedzę na temat optymalnego 

poziomu sprawności fizycznej. Zna podstawowe teorie 

realizowanych dyscyplin sportowych oraz ich przepisy. Zna 

przebieg lekcji dla różnych typów i rodzajów zajęć 

ruchowych. Potrafi pracować w zespole. Wie jak dbać o 

poziom własnej sprawności fizycznej  

K1_W01 
Aktywność na 

zajęciach 



 

 

2. 

Potrafi zaprezentować umiejętności poprawnego 
wykonywania podstawowych elementów technicznych. Jest 
w stanie opanowane elementy techniczne zastosować w 
grze. Posiada umiejętność przeprowadzania ćwiczeń 
rozgrzewki przed zajęciami i zawodami. 

K1_U01 

K1_U02 

 

Wykonanie zadania 

3. 

Rozumie potrzebę dbania o własną sprawność fizyczną i 
higieniczny tryb życia. Okazuje szacunek 
współćwiczącemu, przeciwnikowi.Potrafi właściwie ocenić 
swoje umiejętności, zachować się zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa. 

K1_K02 
Obserwacja 

zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa. 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła). 
Metody nauczania: pokaz, objaśnienie,  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian teoretyczny z ogólnych zagadnień techniczno – taktycznych i znajomości przepisów – 
test. Sprawdzian praktyczny z umiejętności wykonania wybranych elementów technicznych gier 
zespołowych. Ocena opracowanych konspektów rozgrzewki i jej prowadzenia. Umiejętność 
właściwej samooceny, efektywność w grze, przestrzeganie zasad, poszanowanie przeciwnika.   
Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie  zgodnie z kryteriami weryfikacji  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) 

Geneza piłki ręcznej w kraju i na świecie. Charakterystyka gry, przygotowanie motoryczne i 
fizyczne. Opanowanie umiejętności i praktycznych z zakresu poszczególnych elementów 
technicznych: sposoby poruszania się w obronie i ataku, chwyty i podania, kozłowanie, rzuty (w 
wyskoku,  sytuacyjne – w biegu). Nauka elementów taktycznych: taktyka indywidualna w obronie i 
w atakowaniu. Taktyka zespołowa w atakowaniu:  atakowanie szybkie ,  atak pozycyjny - system 
2:1:3. Taktyka zespołowa: obrona każdy swego, obrona strefowa (systemy 6:0 i  5:1). Przepisy 
gry, aktualne wyniki w Polsce i na świecie.   
Rys historyczny powstania i rozwoju koszykówki. Nauczanie i doskonalenie elementów techniki gry 
w ataku: poruszanie się po boisku rzuty z miejsca z przeskokiem. W obronie: krycie każdy swego w 
różnych wariantach. Wykorzystanie gier i zabaw w nauczaniu techniki. Zastosowanie poznanych 
elementów technicznych w grze. Opracowanie konspektów rozgrzewki i praktyczne jej 
prowadzenie. Zaznajomienie się z przepisami gry w koszykówkę. 
Geneza piłki siatkowej w kraju i na świecie. Charakterystyka gry, przygotowanie motoryczne i 
fizyczne. Opanowanie umiejętności i praktycznych z zakresu poszczególnych elementów 
technicznych: sposoby poruszania się po boisku, różne pozycje siatkarskie w obronie i ataku, 
odbicia piłki sposobem dolnym i górnym w różnych układach. Plasowanie oraz atak – zbicie po 
wystawie partnera w różnych sytuacjach na boisku. Nauka elementów taktycznych: taktyka 
indywidualna i zespołowa w obronie oraz taktyka indywidualna i zespołowa w ataku. Przepisy gry, 
aktualne wyniki w Polsce i na świecie.  Bezpośrednia obserwacja meczu. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 



 

 

1. Grządziel G., Ljach W.J., Piłka siatkowa, Podstawy treningu, zasób ćwiczeń, Warszawa, COS 
2000 
2. Huciński T. Koszykówka dla trenerów, nauczycieli, studentów Wrocław 2001 
3. Krowicki L. Piłka ręczna 555 ćwiczeń. ZPRP Warszawa 2006 

 
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. 
  



 

 

 

Zajęcia fakultatywne do wyboru: Interwencja kryzysowa/Komunikacja interpersonalna 

 
Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Interwencja kryzysowa 

Course / group of 

courses 
Crisis Intervention 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 10 1 2 Zaliczenie z oceną 

S 15 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Sebastian Mazgaj 

Prowadzący mgr Sebastian Mazgaj  

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 społecznych na poziomie studiów licencjackich. 

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 omawia specyfikę sytuacji kryzysowej *PL2_AW1 
Odpowiedź ustna 

Test pisemny 

2 
zna 6-etapowy model interwencji, prawne podstawy 

funkcjonowania służb i instytucji pomocowych 
*PL2_AW2 

Odpowiedź ustna 

Test pisemny 

3 

potrafi zdefinować problemy społeczne (przemoc, 
zachowania autoagresywne i suicydalne, 
uzależnienia itp.) i wyróżnić mechanizmy 
psychologiczne im towarzyszące 

*PL2_AW3 
Odpowiedź ustna 

Test pisemny 

4 
rozumie reakcje emocjonalne człowieka 

towarzyszące sytuacji kryzysowej 
*PL2_AW4 

Odpowiedź ustna 

Zadanie praktyczne 

Obserwacja studenta 



 

 

5 
potrafi nawiązać pierwszy kontakt z osobą 

doświadczającą sytuacji kryzysowej 
*PL2_AU1 

Odpowiedź ustna 

Zadanie praktyczne 

 

6 

dokonuje wstępnej diagnozy, szacuje ryzyko 

suicydalne, buduje plan pomocy osobie/rodzinie, 

inicjuje dalsze interdyscyplinarne działania 

interwencyjne 

*PL2_AU2 
Odpowiedź ustna 

Zadanie praktyczne 

7. 

jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów 

etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji 

określonych zadań 

*PL2_K04 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja dydaktyczna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności: 

 

1.Sprawdzian ustny - odpowiedź na pytania na podstawie opisów sytuacji problemowych lub: 

 

2.Forma pisemna - przygotowanie zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego (w 

warunkach laboratoryjnych). 

Przygotowanie przez studentów indywidualnie lub zespołowo prezentacji dotyczącej kluczowych 

aspektów sytuacji kryzysowej: oceny sytuacji, rozpoznania problemów potrzebującego, określenia 

celu działań, zaproponowania planu interwencji na podstawie analizy „studium przypadku”.  

 

Prezentacja stanowi podstawę do dyskusji w grupie. 

 

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego zostaną omówione 

ze studentami na zajęciach. 

 

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:  

 

obserwacja studenta przez nauczyciela prowadzącego w czasie zajęć oraz podczas prezentacji 

zadań opisanych powyżej.  

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – forma pisemna 

 

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: 

 

• obecność na wykładach – 80% 

• obecność na ćwiczeniach – 100% 

• zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywnego udziału na ćwiczeniach; 

• test lub wykonanie zadania indywidualnego lub zespołowego  

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach – odpracowanie ćwiczeń po uzgodnieniu 

z opiekunem dydaktycznym 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego. 
Schemat reakcji emocjonalnej człowieka. Granice „ja”. Teorie zachowań suicydalnych. Wydarzenie 
traumatyczne jako sytuacja kryzysogenna. Indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec 
ofiar kataklizmów i katastrof. Przemoc w rodzinie, rodzaje i formy przemocy. Mechanizmy 



 

 

psychologiczne uwikłania w przemoc w rodzinie (sprawca i ofiara). Warunki skuteczności i zadania 
procedury „Niebieskiej Karty”. Uzależnienia – rodzaje interwencji. Prawne aspekty interwencji 
kryzysowej w Polsce. Prawne procedury i standardy określające możliwość uzyskania pomocy i 
schronienia w sytuacjach kryzysowych w Polsce. 

Contents of the study programme (short version) 

The main theories of crisis, condition assessment of the crisis client, the issue of chronic crisis. 
Diagram of the human emotional response. The boundaries of the "I". Theories of suicidal behavior. 
A traumatic event as a situation causing stress. Individual and group crisis intervention against 
victims of disasters and catastrophes. Violence in family, types and forms of violence. Psychological 
mechanisms of involvement in domestic violence (perpetrator and victim). Conditions of 
effectiveness and tasks related to "Blue Card". Addictions - types of intervention. Legal aspects of 
crisis intervention in Poland. Legal procedures and standards determining the possibility of 
obtaining help and shelter in crisis situations in Poland. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady i seminaria:  

 

1.Powstanie i rozwój interwencji kryzysowej.  

 

2.Główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego. 6-

etapowy model interwencji kryzysowej.  

 

3.Warunki prowadzenia skutecznej interwencji.  

 

4.Schemat reakcji emocjonalnej człowieka. Granice „ja”.  

 

5.Teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, 

syndrom presuicydalny.  

 

6.Wydarzenie traumatyczne jako sytuacja kryzysogenna, indywidualna i grupowa interwencja 

kryzysowa wobec klienta, zasady pomagania grupom i społecznościom, zespół ASD i PTSD.  

 

7.Przemoc w rodzinie, rodzaje i formy przemocy, cykl przemocy w rodzinie, konsekwencje uwikłania 

w przemoc – wyuczona bezradność, syndrom sztokholmski, mechanizm psychologicznej pułapki, 

mechanizm władzy i kontroli. 

 

8.Podstawowe założenia pomocy osobom uwikłanym w przemoc- ofiarom, świadkom, sprawcom, 

elementy treningu zastępowania agresji.  

 

9.Warunki skuteczności i zadania procedury „Niebieskiej Karty”.  

 

10.Budowanie planu pomocy osobie doświadczającej kryzysu.  

 

11.Prawne aspekty interwencji kryzysowej w Polsce. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Gilliland B., Richard J.: Strategie Interwencji Kryzysowej, Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 2008 

2.Kubacka-Jasiecka D.: Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 

3.Greenstone J. L.: Interwencja Kryzysowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta Obciążenie 



 

 

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

[w godz.] 

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

laboratorium (… h) + seminaria (15 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym 

(1 h) + udział w zaliczeniu (1 h) + praktyka zawodowa (.. h) 
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Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do zaliczenia 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 23 

Inne samokształcenie - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 

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. 
  



 

 

 
 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Komunikacja interpersonalna 

Course / group of 

courses 
Interpersonal Communication 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 10 1 2 Zaliczenie z oceną 

S 15 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Agnieszka Skołyszewska 

Prowadzący mgr Agnieszka Skołyszewska, mgr Agnieszka Latos 

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 grupy przedmiotów realizujących treści w obszarach 

nauk podstawowych z zakresu psychologii I stopnia. 

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 cechy skutecznej komunikacji i jej znaczenie w 

relacjach interpersonalnych, także z pacjentem 

(dorosły). 

*PL2_AW1 odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

2.  

zna różne narzędzia i metody analizy komunikacji 

interpersonalnej. 

*PL2_AW2 odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

3.  

potrafi dokonać analizy własnej i cudzej komunikacji 

oraz zidentyfikować błędy przyczyniające się do 

nieporozumień 

*PL2_AW3 odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 



 

 

4.  

zna cechy skutecznej komunikacji i jej znaczenie w 

relacjach interpersonalnych, także z małym 

pacjentem (dziecko)  

*PL2_AW4 odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

5.  

umie w świadomy sposób dokonać autoprezentacji *PL2_AU1 odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

6.  

potrafi komunikować się zgodnie z własnymi 

potrzebami, zarówno wobec autorytetu jak i wobec 

podopiecznego. 

*PL2_AU2 odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, opis przypadku, studium 

pacjenta, samokształcenie, esej.  

Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i szkoleniowe. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów uczenia się 

 

- Odpowiedzi ustne 

- Odpowiedzi pisemne 

- Ocenianie ciągłe 

- Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- Samoocena studentów  

- Ocena 360 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

Po zakończeniu wykładów - zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru lub pytania 

problemowe otwarte 

Kryteria oceny zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, muszą być zrealizowane w innym terminie 

(ustalonym z koordynatorem zajęć). 

 

Warunki zaliczenia 

1. Wykłady 

Uzyskanie zaliczenia z testu wielokrotnego wyboru. 

Zaliczenie z oceną – forma pisemna 

 

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: 

 

• obecność na wykładach – 80% 

• obecność na seminariach – 100% 

 

2. Seminaria 

• zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału na ćwiczeniach; 

- wykonanie prezentacji zadania problemowego 

Prezentacja stanowi podstawę do dyskusji w grupie. 

 

Szczegółowe kryteria oceny zadania zostaną omówione ze studentami na zajęciach. 

 

Treści programowe (skrócony opis) 



 

 

Przedstawienie ogólnego zarysu nauki o komunikacji: znaczenie w kreowaniu własnego wizerunku, 
charakteru nawiązywanych relacji interpersonalnych, możliwości jej wykorzystania w praktyce, w 
pracy personelu medycznego. 

Contents of the study programme (short version) 

Overview of the knowledge about communication: the importance of creating one’s own image, 
nature of interpersonal relationships, possibilities of using interpersonal communication in practice 
in the work of medical staff. 

Treści programowe (pełny opis) 

 Wykłady: 

 

1. Wprowadzenie do tematyki komunikacji. Wybrane współczesne ujęcia teoretyczne problemu 

komunikacji społecznej: konstruktywizm, teoria systemów, teoria skryptów. 

2. Komunikacja w ujęciu humanistycznym: analiza transakcyjna, psychologia humanistyczna. 

3. Anatomia wypowiedzi oraz słuchanie czworgiem uszu. 

4. Sztuka słuchania - bariery komunikacyjne. 

5. Odsłanianie się - rozpoznawanie i wyrażanie uczuć. 

6. Ekspresja - skuteczne komunikaty 

7. Konflikt- uczciwa i nieuczciwa kłótnia 

8. Potęga empatii- wymóg dla wszystkich zawodowo pomagających 

9. Język ciała- w jaki sposób przemawia do nas ciało 

10. Komunikacja niewerbalna- sztuka autoprezentacji 

11. Parajęzyk i metakomunikaty 

12. Asertywność- między uległością a agresją 

13. Relacja wzajemna osób w wypowiedzi 

14. Element apelu w komunikacji 

15. Wywieranie wpływu na ludzi 

16. Wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji w relacji z pacjentem i jego rodziną 

17. Komunikowanie się z dziećmi 

18. Komunikacja z pacjentem : nawiązanie i utrzymanie kontaktu 

 

Seminaria: 

 

1. Zasady komunikacji w grupie 

2. Uczucia – ich rola w komunikacji 

3. Granice w relacjach interpersonalnych 

4. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć- budowa komunikatu w języku „ja” 

5. Aktywne słuchanie 

6. Empatia w relacjach 

7. Bariery komunikacyjne 

8. Wypowiedź zwrotna 

9. Zachęcanie do współpracy 

10. Relacja wzajemna osób w wypowiedzi 

11. Asertywność- między uległością a agresją 

12. Sytuacje problemowe w pracy pielęgniarki /pielęgniarza 

13. Wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji w relacji z pacjentem i jego rodziną 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady: 

1.Rosenberg M.B.: Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2003 

2.TrzcińskaKrzewska M., Krowiak M.: Zasady komunikowania się z pacjentem w szpitalu. 

Publikacja Zakładu Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 

Publikacja internetowa www.zakladepidemiologii.ikard.pl 

3. Mc Kay M., Davis M., Fanning P.: Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP. Gdańsk 2001 

Seminaria 



 

 

1. Schulz von Thun F.: Sztuka rozmawiania. WAM, Kraków 2003 

2.Berne E.: W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 2007 

3. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2013 

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 (10 h) + 

seminarium (15 h) + udział w zaliczeniu (1 h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) 
27 

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów  15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 23 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS      

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 

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. 
 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych 

Course / group of 

courses 
Pharmacology and ordination of medicinal products 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 20 2 1 Egzamin 

ĆS 20 1 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Beata Dziurawiec 

Prowadzący mgr Beata Dziurawiec 

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 przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego 

stopnia: biochemia, farmakologia, fizjologia, patologia. 

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 
mechanizmy działania produktów leczniczych oraz 
ich przemiany w ustroju zależne 
od wieku i problemów zdrowotnych 

PL2_B.W1 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

2 

regulacje prawne związane z refundacją leków, 
wyrobów medycznych i środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego 

PL2_B.W2 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 



 

 

3 

zasady ordynowania produktów leczniczych 
zawierających określone substancje 
czynne, z wyłączeniem leków zawierających 
substancje bardzo silnie działające, 
środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz 
określonych wyrobów 
medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub 
zleceń, 

PL2_B.W3 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

4 
objawy i skutki uboczne działania leków 

zawierających określone substancje czynne 
PL2_B.W4 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

5 

dobierać i przygotowywać zapis form 
recepturowych leków zawierających określone 
substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej 

oceny stanu pacjenta 

PL2_B.U1 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

6 
interpretować charakterystyki farmaceutyczne 

produktów leczniczych 
PL2_B.U2 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

7 

ordynować leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
i wyroby medyczne oraz wystawiać na nie recepty 

lub zlecenia 

PL2_B.U3. 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

8 

dobierać i zlecać środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
i wyroby medyczne w zależności od potrzeb 

pacjenta 

PL2_B.U4 

Kolokwium, egzamin,  

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach, 

9 
wykazywania profesjonalnego podejścia do 
strategii marketingowych przemysłu 
farmaceutycznego i reklamy jego produktów 

PL2_K06 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- wykład, 

- prezentacja multimedialna, 

- dyskusja problemowa, 

- studium przypadku, 

- praca w grupach  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania zakładanych efektów uczenia się: 

 

- test jednokrotnego wyboru 

- odpowiedzi ustne studentów 



 

 

- zaliczenie zadań o charakterze praktycznym (prawidłowe wypisanie recepty, zlecenia na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne) 

 

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

 

W ocenie odpowiedzi ustnej brane są pod uwagę: adekwatność do treści pytania, kompletność 

zagadnienia, fachowa terminologia medyczna, zdolność do analitycznego i krytycznego myślenia 

Warunki zaliczenia 

Przedmiot kończy się egzaminem 

wykład – zaliczenie  

ćwiczenia specjalistyczne – zaliczenie z oceną 

 

Warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność na minimum 80% godzin wykładowych 

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych jest: 

- 100% obecność na zajęciach 

- zaliczenie zadań praktycznych ustalonych przez prowadzącego zajęcia 

- zaliczenie opracowania 2 sytuacji klinicznych (studium przypadku), na podstawie których student 

powinien prawidłowo ocenić zapotrzebowanie na wybrane produkty lecznicze 

- zaliczenie testu jednokrotnego wyboru na minimum ocenę dst 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

- pozytywne zaliczenie wykładów i ćwiczeń specjalistycznych 

- 100% obecność na ćwiczeniach medycznych (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

student musi zrealizować brakujące zajęcia w innym terminie ustalonym z koordynatorem 

przedmiotu lub musi zaliczyć materiał u prowadzącego zajęcia) 

 

Egzamin przeprowadzony jest w formie pisemnej obejmującej test zawierający pytania 

jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.  

Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu min. oceny dostatecznej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, 

wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym 

wystawiania na nie zlecenia lub recepty. 

Contents of the study programme (short version) 

Preparation of a nurse to self-ordinate selected medicinal products, medical devices and foodstuffs 

for special nutritional purposes, including placing orders or prescriptions for them. 

Treści programowe (pełny opis) 

Tematyka wykładów 

 

1. Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki 

2. Niepożądane działania leków ze szczególnym uwzględnieniem niepożądanych następstw 

interakcji leków. Raportowanie powikłań polekowych. 

3. Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów: dzieci, osoby starsze, kobiety w okresie 

ciąży i laktacji. 

4. Regulacje prawne odpłatności za leki oraz refundacji. 

5. Zasady ordynowania leków i wyrobów medycznych, w tym wystawiania zleceń i recept. 

 

Tematyka ćwiczeń specjalistycznych: 

 

1. Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych.  

2. Wpływ czynników środowiska i rytmu dobowego na działanie leków. 

3. Skuteczna i bezpieczna farmakoterapia bólu. 



 

 

4. Racjonalna antybiotykoterapia. 

5. Farmakoterapia monitorowania stężeniami leków w organizmie. Obliczanie zmienionej dawki 

leków i zmienionego przedziału dawkowania na podstawie pomiaru ich stężeń w surowicy krwi. 

6. Charakterystyka farmaceutycznych produktów leczniczych oraz krytyczna ocena materiałów 

reklamowych dotyczących leków. 

7. Ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów 

medycznych oraz wypisywanie recept i zleceń.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady: 

1. Rajtar-Cynke G.(red.): Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów 
pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007 

2. Dominiak I. et al.: Ordynowanie leków i przepisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i 
położnych. Edumetriq 2016 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji 
czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1739) 

Ćwiczenia specjalistyczne: 

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435, z 

późn.zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych 

przez pielęgniarki i położnej  

 

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 specjalistyczne (20 h) + inne (… h) + konsultacje 

z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1 h) udział w zaliczeniu (1 h) + 

praktyka zawodowa (… h) 

43 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne samokształcenie - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (43 h) 1,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35 h) 1,4 

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. 
  



 

 

 
 
Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Pielęgniarstwo epidemiologiczne 

Course / group of 

courses 
Epidemiological nursing 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 10 1  I Zaliczenie z oceną 

ćwiczenia 25 2 I Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Marta Wałaszek 

Prowadzący dr hab. Marta Wałaszek 

Język wykładowy Język 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 

Mikrobiologia, zakażenia szpitalne 

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 
założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego 
w zakładach opieki zdrowotnej; 

PL2_B.W5 

Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 
aktywność na 
zajęciach 

2 

uwarunkowania występowania, kontroli i profilaktyki 
zakażeń szpitalnych w różnych oddziałach 
szpitalnych, z uwzględnieniem czynników 
etiologicznych, w tym patogenów alarmowych; 

PL2_B.W6 

Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 
aktywność na 
zajęciach 

3 
zasady planowania, opracowania, wdrażania i 
nadzorowania działań zapobiegawczych oraz 
przeciwepidemicznych; 

PL2_B.W7 
 

Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 
aktywność na 
zajęciach 



 

 

4 

stosować zasady zapobiegania i zwalczania 
zakażeń szpitalnych oraz nadzoru 
epidemiologicznego w różnych zakładach opieki 
zdrowotnej; 

PL2_B.U5 
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia,  

5 

planować i przeprowadzać edukację personelu w 

zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób 

zakaźnych; 

PL2_B.U6 
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia,  

6 

wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania 

opieką pielęgniarską w nadzorze 

epidemiologicznym; 

PL2_B.U7 
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia,  

7 

jest gotów do formułowania opinii dotyczących 

różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

PL2_K02 Obserwacja studenta  

8 
jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za 

wykonywane czynności zawodowe; 
PL2_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 (konwersatorium),    

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 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 za aktywność na zajęciach,  

Treści programowe (skrócony opis) 

1. Założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego w zakładach opieki zdrowotnej;  
2. Uwarunkowania występowania, kontroli i profilaktyki zakażeń szpitalnych w różnych oddziałach 

szpitalnych, z uwzględnieniem czynników etologicznych, w tym patogenów alarmowych;  
3. Zasady planowania, opracowania, wdrażania i nadzorowania działań zapobiegawczych oraz 

przeciwepidemicznych; 
4. Stosować zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzoru 

epidemiologicznego w różnych zakładach opieki zdrowotnej; 
5. Planować i przeprowadzać edukację personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i 

chorób zakaźnych; 
6. Wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania opieką pielęgniarską w nadzorze 

epidemiologicznym; 

Contents of the study programme (short version) 

1. Assumptions for the organization and epidemiological supervision in health care institutions; 
2. Conditions for the occurrence, control and prevention of nosocomial infections in various hospital 
departments, including ethological factors, including emergency pathogens; 
3. Principles for planning, developing, implementing and supervising preventive and anti-epidemic 
activities; 
4. Apply the principles of preventing and combating hospital infections and epidemiological 
surveillance in various health care facilities; 
5. Plan and conduct personnel education in the prevention and control of infections and infectious 
diseases; 
6. Use the quality indicators of nursing care management in epidemiological supervision; 



 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

Założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego w zakładach opieki zdrowotnej (rys historyczny, 

nadzór epidemiologiczny, system nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi).  

Czynniki etologiczne zakażeń szpitalnych, w tym patogeny alarmowe. 

Wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania opieką pielęgniarską w nadzorze epidemiologicznym 

(wskaźniki epidemiologiczne istotne w nadzorze, raporty epidemiologiczne). 

Ćwiczenia:  

Kontrola  i profilaktyka zakażeń w różnych oddziałach szpitalnych z uwzględnieniem typów 

zakażeń i czynników etiologicznych tych zakażeń (oddział intensywnej terapii, oddziały zabiegowe, 

oddziały niezabiegowe, oddziały pediatryczne, analiza przypadków – opracowanie i wdrożenie 

działań profilaktycznych). 

Stosować zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzoru epidemiologicznego 

w różnych zakładach opieki zdrowotnej (szpital, przychodnia, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład 

pielęgnacyjno opiekuńczy, sanatorium, żłobek) 

Zasady planowania, opracowania, wdrażania i nadzorowania działań zapobiegawczych oraz 

przeciwepidemicznych (ogniska epidemiczne). 

Planowanie i wdrożenie edukacji personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób 

zakaźnych (zasady higieny szpitalnej, szczepienia). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Jędrychowski W. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010. 

2. Bulanda M. Wójkowska-Mach J. Zakażenia w jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL, 
Warszawa 2016  

3. Wójkowska-Mach J. Profilaktyka zakażeń połogowych. PZWL, Warszawa 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 (10 h.)  

- ćwiczenia (25h.) 

- udział w zaliczeniu  

- konsultacje z prowadzącym 

- 

10 godzin 

25 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie zajęć 10 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów  13 godzina 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 15 godzina 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (37 

h) 
1,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 h) 1 

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. 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia /Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Poradnictwo w pielęgniarstwie 

Course / group of courses Nursing counseling 

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 

Ćwiczenia audytoryjne  

Ćwiczenia praktyczne  

10 

15 

1 

1     

1 

1 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Anna Rogowska-Bąk 

Prowadzący mgr Anna Rogowska-Bąk 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe 

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 

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz z zakresu opieki 

specjalistycznej, posiada umiejętność komunikowania się i edukowania (przedmioty realizowane na studiach pielęgniarskich I 

stopnia) 

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. 

 

 

 

założenia teoretyczne poradnictwa w pracy 

pielęgniarki  bazujące na regulacjach prawnych  i 

transteoretycznym modelu zmiany (Prochaska i 

DiClemente); 

 

 

 

PL2_BW11 

 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 



 

 

 

2. 

 

predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i 

chorego, z uwzględnieniem choroby przewlekłej;  
PL2_BW12 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

3. 
metody oceny stanu zdrowia pacjenta w poradnictwie 

pielęgniarskim;  
PL2_BW13 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

4. 
zasady postępowania terapeutycznego w przypadku 

najczęstszych problemów zdrowotnych;  
PL2_B.W14. 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

5. 

zasady doboru badań diagnostycznych i interpretacji 

ich wyników w zakresie posiadanych uprawnień 

zawodowych;   

PL2_BW15 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

6. 

 

diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z 

chorobą przewlekłą;  

PL2_BU11 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

7. oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej; PL2_BU12 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

8. 

udzielać porad osobom zagrożonym uzależnieniami i 

uzależnionym, wykorzystując transteoretyczny model 

zmian (Prochaska i DiClemente);   

PL2_BU13 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 



 

 

9. 
przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i 

jego rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego;  
PL2_BU14 

zaliczenie z oceną 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

10. 
wykorzystywać zasoby technologiczne dla potrzeb 

poradnictwa zdrowotnego;  
PL2_BU15 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

11. 
dobierać i stosować metody oceny stanu zdrowia 

pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich; 
PL2_BU16 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

12. 
dokonywać wyboru i zlecać badania diagnostyczne w 

ramach posiadanych uprawnień zawodowych;  
PL2_BU17 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

13. 

wdrażać działanie terapeutyczne w zależności od 

oceny stanu pacjenta w ramach posiadanych 

uprawnień zawodowych; 

PL2_BU18 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi, udziału w 

dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

14. 

 

dokonywania krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem różnic 

światopoglądowych i kulturowych;  

PL2_K01 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe      

Ocena 360° 

15. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 

działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów 

w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu; 

PL2_K03 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe      

Ocena 360° 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, metoda problemowa, metoda sytuacyjna, 

metoda przypadków, burza mózgów, dyskusja dydaktyczna, pokaz, ćwiczenia, praca w grupach,  

praca z tekstem, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Kryteria procentowe ocen z ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń praktycznych zgodne z Regulaminem 

Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej, kryteria oceny odpowiedzi na pytania  

Kryteria oceny aktywności na zajęciach, umiejętności podjęcia i prowadzenia dyskusji związanej z 

wykładem, uczestnictwo w debatach, w dyskusjach panelowych  

Warunki zaliczenia 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Forma zaliczenia: 

- ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie z oceną – po pozytywnym zaliczeniu kolokwium końcowego w 

  formie testu jednokrotnego wyboru  

- ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną,  na którą składa się: ocena z przygotowania 

prezentacji 

  multimedialnej z podanego tematu ćwiczeń; ocena wypowiedzi ustnej; ocena udziału w dyskusji 

Warunki zaliczenia ćwiczeń praktycznych: 

- 100% obecność na ćwiczeniach 

- zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego udziału na ćwiczeniach, ciągłego oceniania na  

  ćwiczeniach 

- wykonanie zadania indywidualnego lub zespołowego 

- zaliczenie z oceną z ćwiczeń, na którą składa się: ocena z przygotowania prezentacji 

  multimedialnej z podanego tematu ćwiczeń (ocena wykonania wystąpienia podczas prezentacji 

  multimedialnej); ocena wypowiedzi ustnej; ocena udziału w dyskusji; opracowanie studium 

  przypadku; ćwiczenia praktyczne w warunkach symulowanych; opracowanie poradnika dla  

  określonej grupy pacjentów,  

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach – możliwość odpracowania ćwiczeń (po 
uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym) 

 

Treści programowe (skrócony opis) 



 

 

Założenia teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki  bazujące na regulacjach prawnych  i 

transteoretycznym modelu zmiany (Prochaska i DiClemente). Metody oceny stanu zdrowia pacjenta 

w poradnictwie pielęgniarskim.  Zasady postępowania terapeutycznego w przypadku 

najczęstszych problemów zdrowotnych; 

Contents of the study programme (short version) 

Theoretical assumptions of counseling at nurse work based on legal regulations and 
transteoretical change model (Prochaska and DiClemente). Methods for assessing the patient's 
state of health In nursing counseling. The principles of therapeutic management in the case of the 
most common health problems.  
 

Treści programowe (pełny opis) 

SEMESTR I  

Ćwiczenia  

1.  Podstawy teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki, regulacje prawne  

2. Transteoretyczny model zmiany (Prochaska i DiClemente) 

3. Predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, z uwzględnieniem choroby 

przewlekłej 

4. Poradnictwo pielęgniarskie a metody oceny stanu zdrowia pacjenta. 

5.  Zasady postępowania terapeutycznego w przypadku określonych problemów zdrowotnych 

 

Ćwiczenia praktyczne 

1. Diagnoza zagrożeń zdrowotnych u pacjentów na przykładzie wybranych chorób  

przewlekłych. 

2. Transteoretyczny model zmian (Prochaska i DiClemente) w  udzielaniu porad osobom 

zagrożonym uzależnieniami i uzależnionym; 

3. Znaczenie komunikacji terapeutycznej w przygotowaniu pacjenta do samopielęgnacji i 

samoopieki. 

4. Rola pielęgniarki w skutecznym motywowaniu pacjenta do zmiany zachowań; 

5. Poradnictwo zdrowotne – zasady  przygotowywania poradników i  materiałów 

edukacyjnych  dla pacjenta i jego rodziny w określonych problemach zdrowotnych; 

6. Metody oceny stanu zdrowia pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich; 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Ćwiczenia: 

1. Sierakowska M., Wrońska I. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 

Warszawa, 2019 

2. Płonka – Syroka B., Dąsala M., Wójcik W. (red.). Doradztwo, poradnictwo, wsparcie. Wydawnictwo DIG, 

Warszawa 2016 

3. Prochaska J.O., Norcross J.C., Diclemente C.C. (red.). Zmiana na dobre. Instytut Amity, Warszawa 2008 

Ćwiczenia praktyczne: 

1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. PZWL Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa 2019 

2. Ostręga W. Oblacińska A. Standardy postępowania i metodyki pracy pielęgniarki szkolnej. Instytut Matki i Dziecka, 

Warszawa 2017 

3. Kiliańska D. (red.), Brosowska B., Mielczarek – Pankiewicz E. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej 

Tom I/II. Wyd. Makmed, Lublin 2015  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 (10 h)  

- ćwiczenia praktyczne (15 h) 

-  konsultacje z prowadzącym (1 h) 

- udział w zaliczeniu (1 h) 

10  godzin 

15 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

- Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć  10 godz. 

- Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 10 godzin 

- Indywidualna praca studenta z literaturą  3 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (40 ) 1,6   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. 

 
 
 

 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Koordynowana opieka zdrowotna 

Course / group of 

courses 
Coordinated health care 

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 

Ćwiczenia  10 1 1 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 10 1 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Maria Mika 

Prowadzący dr Maria Mika 

Język wykładowy język 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 

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw organizacji pracy pielęgniarki, realizowanego w ramach 

przedmiotu zdrowie publiczne, prawo i innych przedmiotów klinicznych (I rok, studia pielęgniarskie I 

stopnia). 

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. 
modele opieki koordynowanej funkcjonujące w 

Rzeczypospolitej polskiej i wybranych państwach; 
PL2_B.W16 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 



 

 

2. 

regulacje prawne w zakresie koordynacji opieki 

zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie 

ochrony zdrowia; 

PL2_B.W17 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

3. 

zasady koordynowania programów zdrowotnych 

oraz procesu organizacji i udzielania świadczeń 

zdrowotnych w różnych obszarach systemu 

ochrony zdrowia; 

PL2_B.W18 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

4. 
zasady funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych w opiece zdrowotnej; 
PL2_B.W19 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

5. 

założenia i zasady opracowania standardów 

postepowania pielęgniarskiego z uwzględnieniem 

praktyki opartej na dowodach naukowych w 

medycynie (evidence based medicine) i w 

pielęgniarstwie (evidence based nursing practice); 

PL2_B.W20 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

6. 
koordynować realizację świadczeń zdrowotnych 

dla pacjentów  ze schorzeniami przewlekłymi; 
PL2_B.U.19 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

7. 

opracować diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan 

organizacji opieki oraz leczenia na poziomie 

organizacji i międzyinstytucjonalnym; 

PL2_B.U.20 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

8. 

planować i koordynować proces udzielania 

świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem 

kryterium jakości i efektywności; 

PL2_B.U.21 

zaliczenie z oceną, 

ocena wykonania 

ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału 

w dyskusji, aktywności 

na zajęciach 

9. 

jest gotów do okazywania dbałości o prestiż 
związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 
solidarność zawodową; 
 

PL2_K03 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

10. 

jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów 

etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji 

określonych zadań; 

PL2_K04 

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 

Weryfikacja efektów uczenia się: 
- odpowiedzi pisemne 
- odpowiedzi ustne 
- aktywność na zajęciach 
 
Kryteria procentowe oceny z ćwiczeń, ćwiczeń praktycznych 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 

zajęciami, uczestnictwo w debatach, uczestnictwo w okrągłym stole, za i przeciw, dyskusjach 

panelowych) 

 

Warunki zaliczenia 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie.  
 
Forma zaliczenia: 
 
-ćwiczenia – zaliczenie z oceną – po zaliczeniu kolokwium końcowego w formie testu 
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru 
- ćwiczenia praktyczne - zaliczenie z oceną 
 
 
Warunki zaliczenia: 
 
Zaliczenie ćwiczeń: 
 
- obecność na ćwiczeniach – 100%, 
- zaliczenie kolokwium końcowego na minimum ocenę dostateczną 
 
Zaliczenie ćwiczeń praktycznych: 
 
- obecność na ćwiczeniach – 100%, 
- zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego udziału na ćwiczeniach, ciągłego oceniania na 
ćwiczeniach, 
- wykonanie zadania indywidualnego lub zespołowego. 
- zaliczenie z oceną z ćwiczeń na którą składa się: ocena z przygotowania prezentacji 
multimedialnej z podanego tematu, ocena wykonania, wystąpienia podczas prezentacji 
multimedialnej, wypowiedzi ustnej, ocena udziału w dyskusji, opracowanie studium przypadku. 
 
 
W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach – odpracowanie ćwiczeń i ćwiczeń 
praktycznych (po uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym). 
 

Treści programowe (skrócony opis) 

Modele opieki koordynowanej funkcjonujące w Rzeczypospolitej polskiej i wybranych państwach. 
Przepisy prawne obowiązujące w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w 
systemie ochrony zdrowia. Zasady koordynowania programów zdrowotnych w różnych obszarach 



 

 

systemu ochrony zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów  ze schorzeniami 
przewlekłymi.  

Contents of the study programme (short version) 

Models of coordinated care functioning in the Republic of Poland and selected countries. Legal 
provisions in force in the field of coordination of healthcare over the recipient in the healthcare 
system. The principles of coordinating health programs in various areas of the health care system 
and the implementation of health services for patients with chronic diseases. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

1.Modele opieki koordynowanej funkcjonujące w Rzeczypospolitej polskiej i wybranych państwach. 

2.Regulacje prawne w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie 

ochrony zdrowia. 

3.Zasady koordynowania programów zdrowotnych oraz procesu organizacji i udzielania świadczeń 

zdrowotnych w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia. 

4.Zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w opiece zdrowotnej; 

5.Założenia i zasady opracowania standardów postepowania pielęgniarskiego z uwzględnieniem 

praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w 

pielęgniarstwie (evidence based nursing practice). 

 

Ćwiczenia praktyczne: 

1.Diagnoza potrzeb zdrowotnych i plan organizacji opieki oraz leczenia na poziomie organizacji i 

międzyinstytucjonalnym. 

2.Planowanie  i koordynowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem 

kryterium jakości i efektywności. 

3.Koordynowana opieka w POZ. 

4. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC). 

5. Zarzadzanie przypadkiem chorobowym a opieka koordynowana. 

3. Standardy postepowania pielęgniarskiego z uwzględnieniem praktyki opartej na dowodach 

naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing 

practice). 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Ćwiczenia:  

1. Schrijvers G. Opieka koordynowana. Lepiej i taniej. Wyd. Narodowy Fundusz Zdrowia 2017 

2.Ksykiewicz-Dorota A. (red.). Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej , Warszawa 

2013.  

3. Kowalska K., Kalbarczyk W.P. Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia 

międzynarodowe, propozycje dla Polski. 2015 

 

Ćwiczenia praktyczne: 

1.Szynkiewicz.P., Kalbarczyk W.P., Jędrzejczyk T. Koordynowana Opieka zdrowotna. Prpmetriq 
Akademia Zarządzania, Sopot 2017. 
2. Pietrzak.B., Karkowski T. Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. 
Wolters Kluwer Polska SA, 2013. 
3. Linda E., Swayne W., Jack Duncan Peter M., Ginter. Zarządzanie strategiczne w ochronie 
zdrowia. Walters Kluwer Polska Sp. Z o.o. 2012. 
4. Artykuły w czasopismach naukowych wskazane przez prowadzącego dostosowane do tematyki 
zajęć.  
 
 

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 (10 h.)  

- ćwiczenia (10h)  

- konsultacje z prowadzącym (2 h)  

-  udział w zaliczeniu (1 h) 

 

10 godzin 

10 godzin 

2 godzina 

1 godzina 

 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 10 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 10 godzin 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 7 godzin 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (23 h) 0,9 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30h) 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. 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia /Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne 

Course / group of courses  

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 

Ćwiczenia audytoryjne C 

Ćwiczenia praktyczne ĆP 

10 

20 

1 

1     

1 

1 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Kazimiera Moździerz 

Prowadzący mgr Kazimiera Moździerz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe 

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 przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia 

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 student zna i rozumie: 

zakres profilaktyki i prewencji chorób zakaźnych, 

chorób społecznych i chorób cywilizacyjnych; 

PL2_B.W22 
Odpowiedzi pisemne, 

kolokwium 

2. 
procedurę i zakres bilansu zdrowia dziecka i osoby 

dorosłej;   
PL2_B.W23 

Odpowiedzi pisemne, 

kolokwium 

3 

badania profilaktyczne oraz programy 

profilaktyczne finansowane ze środków publicznych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia;   

PL2_B.W24. 
Odpowiedzi pisemne,  

kolokwium 



 

 

1. 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

dostosowywać do rozpoznanych potrzeb 

zdrowotnych dostępne programy promocji zdrowia i 

edukacji zdrowotnej; 

PL2_B.U22 Wykonanie praktyczne 

2. 
wdrażać programy promocji zdrowia dla pacjentów i 

ich rodzin;  
PL2_B.U23 Wykonanie praktyczne 

3. stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej; PL2_B.U24 Wykonanie praktyczne 

1. 

W zakresie postaw : 

dokonywania krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem różnic 

światopoglądowych i kulturowych;  

PL2_K01 
Obserwacja 

zachowania 

1 Przestrzegania praw pacjenta PL2_K.02 
Obserwacja 

zachowania 

2 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 

działalności zawodowej i zasięgania porad 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu; 

PL2_K.03 
Obserwacja 

zachowania 

3 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe; 
PL2_K.04 

Obserwacja 

zachowania 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Ćwiczenia audytoryjne (Ć): dyskusja dydaktyczna, analiza tekstu, prezentacja multimedialna 

Ćwiczenia praktyczne (ĆP); 

Dyskusja w małych grupach, projekt edukacji zdrowotnej, prezentacja multimedialna, inscenizacja 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

- obserwacja uczestnicząca  

- opracowanie projektów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

- ćwiczenia praktyczne w warunkach symulowanych 

- obserwacja studenta w warunkach symulowanych 

- przestrzeganie kryteriów w zakresie wiadomości i umiejętności  i postawy studenta 

- samoocena studenta 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia: 

Ćwiczenia  (Ć):  

- 100 % obecności na zajęciach 
- kolokwium 
 



 

 

 Ćwiczenia praktyczne                                                                                                                                         

- 100% obecność na zajęciach,   
- opracowanie   projektu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej według określonego schematu, 
- przeprowadzenie przygotowanych zajęć w warunkach symulowanych  
- zaliczenie z oceną ćwiczeń praktycznych  
- ocena,  samoocena efektów uczenia  według ustalonych kryteriów 

Treści programowe (skrócony opis) 

Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka. Rola współczesnej pielęgniarki w profilaktyce i 
prewencji chorób zakaźnych, społecznych i cywilizacyjnych. Rodzaj i zakres świadczeń 
wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę. Podstawy prawne. 

Contents of the study programme (short version) 

Health promotion, health education, prevention. The role of a modern nurse in the prevention of 

infectious, social and civilization diseases. Type and scope of services provided by the nurse. Law 

basics. 
Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia  

1. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka rola i zadania współczesnej 
pielęgniarki w kontekście własnych doświadczeń. 

2. Profilaktyka i prewencja chorób zakaźnych, społecznych i cywilizacyjnych. 
3. Badania i programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
4. Znaczenie promocji zdrowia w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Programy promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
5. Rodzaj i zakres świadczeń wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę. Podstawy 

prawne. 
Ćwiczenia praktyczne 

1. Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców; 
2. Monitorowanie rozwoju dziecka - badania przesiewowe dzieci i młodzieży, bilanse zdrowia; 
3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowego żywienia dzieci  

i młodzieży; 
4. Profilaktyka chorób wieku rozwojowego; 
5. Edukacja w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o 

szczepieniach zalecanych; 
6. Procedura bilansu zdrowia osoby dorosłej- rozwiązania prawne 
7. Prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego; 
8. Organizacja grup wsparcia; 
9. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych; 
10. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych; 
11. Profilaktyka i prewencja chorób zakaźnych i  chorób społecznych.  
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Ćwiczenia: 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie rodzaju i zakresu 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez 

pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji 

profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą, 



 

 

1.Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007 

2. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole poradnik dla dyrektorów szkół i 
nauczycieli szkół gimnazjum praca zbiorowa pod redakcją Barbary Wojnarowskiej; Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012 (pozycja dostępna na stronie internetowej) 
3. Wrońska I., Sierakowska M.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, W-wa 
2014 
Ćwiczenia praktyczne: 
 
1. Bzdęga J., Głębska-Kuczerowska A. (red.): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL 

Warszawa 2010, 

2. Karski J.: Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. CeDeWu. PL 

Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009. 

3. Wojnarowska B.: Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki; Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 
2012 (pozycja dostępna na stronie internetowej) 
4. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, PZWL 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.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach –ćwiczenia (10 h), ćwiczenia praktyczne 

(20h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w kolokwium (1 h) 
32 

- przygotowanie do zajęć 10 

- przygotowanie do kolokwium 4 

- Indywidualna praca studenta z literaturą  4  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(32 h) 1,3 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (40 ) 1,6 ECTS 

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



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: 

niewydolność oddechowa 

Course / group of 

courses 
Therapeutic care and education in chronic diseases: respiratory failure 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Ć 10 1 2 Zaliczenie z oceną 

ĆS 15 1 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Aneta Grochowska 

Prowadzący dr Aneta Grochowska  

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: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia 

oraz na studiach II stopnia - I rok: anatomia, fizjologia, patologia, choroby wewnętrzne i 

pielęgniarstwo internistyczne, farmakologia. 

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 
patomechanizm, objawy, diagnostykę i 
postępowanie pielęgniarskie w przewlekłej 
niewydolności oddechowej. 

PL2_B.W26 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 

2 technikę badania spirometrycznego PL2_B.W27 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 

3 

zasady i metody prowadzenia edukacji 
terapeutycznej pacjenta, jego rodziny 
i opiekuna w zakresie samoobserwacji i 
samopielęgnacji w astmie 
i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc 

PL2_B.W32 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 



 

 

4 

patomechanizm astmy i przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc oraz 
powikłania i zasady koordynacji działań związanych 
z prowadzeniem edukacji 
terapeutycznej 

PL2_B.W33 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 

5 
wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie 
psychofizyczne człowieka 
i kształtowanie więzi międzyludzkich 

PL2_B.W48 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 

6 
wykonywać badania spirometryczne i interpretować 

ich wyniki 
PL2_B.U30 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

7 

rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i 
jego reakcje na chorobę oraz proces 
leczenia, a także udzielać mu wsparcia 

motywacyjno-edukacyjnego 

PL2_B.U39 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Symulacja medyczna 

8 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 
działalności zawodowej i 
zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności 
z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu 

PL2_K02 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

9 
ponoszenia odpowiedzialności za realizowane 

świadczenia zdrowotne 
PL2_K05 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

1. Metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna; 

dyskusja dydaktyczna: związana z ćwiczeniami/zajęciami praktycznymi, okrągłego stołu, 

wielokrotna, praca w grupach, „burza mózgów”. 

2. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne. 

3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe związane z praktyką (m. in. studium przypadku i 

inne), instruktaż, pokaz, seminarium, samodzielna praca studenta, symulacja medyczna pośredniej 

i wysokiej wierności 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się:  

 

- opracowanie projektu,  

- dokumentacja procesu pielęgnowania, 

- studium przypadku, 

- odpowiedzi ustne, 

- symulacja medyczna 

- ocenianie ciągłe, 

- samoocena studentów. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń: 

 

- zaliczenie kolokwium pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru –  

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

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych - zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta 

według kryteriów: 

 

Ocena bardzo dobra – student potrafi samodzielnie dobrać/ocenić/zastosować wiedzę i 

umiejętności, ustala samodzielnie problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie zgromadzonych 

informacji i oceny stanu pacjenta, ustala plan edukacji pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 



 

 

 

Ocena dobra – student potrafi po ukierunkowaniu nauczyciela ocenić/zastosować umiejętności, 

ustalić problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje 

właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena dostateczna – student potrafi z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, ustalić 

problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena niedostateczna – student nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, 

ustalić problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planować opieki i edukacji pacjenta i/lub reprezentuje 

niewłaściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się w zakresie ĆS – ocena przez nauczyciela i samoocena: 

 

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 

(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 

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 dobra) 

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

zasadami i procedurą (ocena dobra). 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z 

zasadami (ocena dostateczna) 

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 specjalistycznych. 

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

 



 

 

Warunki zaliczenia 

 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność, 

- aktywny udział w ćwiczeniach, 

- zaliczenie kolokwium pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru na minimum 50% 

maksymalnej ilości punktów 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych: 

 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność 

- zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania 

- zaliczenie edukacji zdrowotnej 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia – odpracowanie ćwiczeń po uzgodnieniu z 

opiekunem dydaktycznym. 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Rola i zadania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do chorych ze schorzeniami układu 
oddechowego. Znaczenie edukacji zdrowotnej w przygotowaniu chorego do życia z przewlekłą 
chorobą płuc. 

Contents of the study programme (short version) 

The role and education tasks for nurses as regards patients with diseases of the respiratory system. 
The importance of health education in preparing the patient to live with chronic lung disease. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia:  

 

1. Udział pielęgniarki w procesie diagnostycznym chorób układu oddechowego. 

2. Rola i zadania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do chorych ze schorzeniami układu 

oddechowego: 

a) profilaktyka chorób układu oddechowego; 

b) wskazówki dietetyczne;  

c) działania edukacyjne przygotowujące chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji; 

d) działania rehabilitacyjne w stosunku do chorych ze schorzeniami układu oddechowego; 

e) wdrażanie programów prozdrowotnych ograniczających występowanie chorób układu 

oddechowego; 

3. Ocena skuteczności wentylacji: 

a) pulsoksymetria; 

b) kapnografia; 

c)gazometria krwi. 

4. Zadania pielęgniarki w rehabilitacji układu oddechowego. 

5. Znaczenie edukacji zdrowotnej w przygotowaniu chorego do życia z przewlekłą chorobą płuc. 

 

Ćwiczenia specjalistyczne: 

 

Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych u chorych z przewlekłymi postaciami chorób układu 

oddechowego: 

 

- pielęgnowanie pacjenta z astmą, 

- pielęgnowanie pacjenta z POChP, 

- pielęgnowanie pacjenta z chorobami nowotworowymi oskrzeli i płuc, 



 

 

- pielęgnowanie pacjenta z gruźlicą płuc, 

- pielęgnowanie pacjenta z nadciśnieniem płucnym i sercem płucnym,  

- postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjenta z sarkoidozą i pylicą płuc. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Płusa T.(red.) Choroby układu oddechowego. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2014. 

2. Szczeklik A., Interna 2018, Medycyna Praktyczna, Kraków 2018. 

3. Droszcz W. (red.),Astma, PZWL, Warszawa 2007. 
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 – ćwiczenia (10 h.) + 

laboratorium (… h) + ćwiczenia specjalistyczne (15 h) + inne (… h) + konsultacje 

z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1 h) + praktyka zawodowa (… h) 

27 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne samokształcenie - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (35 h) 1,4 

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. 
 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 

Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: 

leczenie nerkozastępcze 

Course / group of 

courses 

Therapeutic care and education in chronic diseases: renal replacement 
therapy 
 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 10 1 2 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia specjalistyczne 

(medyczne) 
15 1 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr n. med. Barbara Kubik 

Prowadzący dr n. med. Barbara Kubik, lek. med. Wacław Wacławski 

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 programu studiów I stopnia z przedmiotów: 

 

- Anatomia i fizjologia człowieka 

- Interna i pielęgniarstwo internistyczne 

- Promocja zdrowia 

- Dietetyka 

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 

 

standardy specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej nad pacjentem w przebiegu 

leczenia nerkozastępczego, w technikach 

przerywanych i technikach ciągłych 

(Continuous Renal Replacement Therapy, 

CRRT) 

PL2_BW28 

 Kolokwium, odpowiedź  

Aktywność na zajęciach,  



 

 

 

zasady funkcjonowania stacji dializ oraz 

leczenia nerkozastępczego (ciągła 

ambulatoryjna dializa otrzewnowa CADO, 

ambulatoryjna dializa otrzewnowa ADO, 

hemodializa, hiperalimentacja) 

PL2_B.W29 

 Kolokwium, odpowiedź  

Aktywność na zajęciach 

 

przyczyny i zasady postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego oraz opieki 

nad pacjentami z niewydolnością narządową; 

PL2_B.W30 

 Kolokwium, odpowiedź  

Aktywność na zajęciach 

 
zasady opieki nad pacjentem przed i po 

przeszczepieniu narządów; 
PL2_B.W31 

 Kolokwium, odpowiedź  

Aktywność na zajęciach 

 

wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie 

psychofizyczne człowieka i kształtowanie więzi 

międzyludzkich 

PL2_B.W48 

 Kolokwium, odpowiedź  

Aktywność na zajęciach 

 

sprawować specjalistyczną opiekę 

pielęgniarską  nad pacjentem w przebiegu 

leczenia nerko zastępczego w technikach 

przerywanych oraz technikach ciągłych 

(Continuous Renal Replacement Therapy, 

CRRT) 

PL2_B.U31 
Wykonanie zadania, 

Praca zaliczeniowa 

 

planować i przeprowadzać edukację 

terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i 

opiekuna w zakresie samoobserwacji i samo 

pielęgnacji podczas dializy i hemodializy; 

PL2_B.U32 
Wykonanie zadania, 

Praca zaliczeniowa 

 

planować i przeprowadzać opiekę 

pielęgniarską nad pacjentem z niewydolnością 

narządową, przed i po przeszczepieniu 

narządów; 

PL2_B.U33 

Wykonanie zadania, 

Praca zaliczeniowa 

Symulacja medyczna 

 

rozpoznawać sytuację psychologiczną 

pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces 

leczenia 

PL2_B.U39 

Wykonanie zadania, 

Praca zaliczeniowa 

Symulacja medyczna 

 W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

 

formułowania opinii dotyczących różnych 

aspektów działalności zawodowej oraz 

zasięgania porad ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu;  

PL2_K02 

Obserwacja zachowań 

 
ponoszenia odpowiedzialności za 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych; 
PL2_K05 

Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

1. Metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna; 

dyskusja dydaktyczna: związana z ćwiczeniami/zajęciami praktycznymi, okrągłego stołu, 

wielokrotna, praca w grupach, „burza mózgów”. 

2. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne. 

3. Metody praktyczne: symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności, studium przypadku, 

instruktaż, pokaz, seminarium, esej, samodzielna praca studenta. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 - opracowanie projektu,  

- odpowiedzi ustne - odpowiedź na pytania na podstawie opisów przypadków klinicznych i 

prezentacji specjalistycznej opieki nad pacjentem z niewydolnością nerek, 

- odpowiedzi pisemne 



 

 

- ocenianie ciągłe 

- samoocena studentów 

- obserwacja studenta przez prowadzącego w czasie zajęć - ocena kompetencji społecznych 

- studium przypadku jako ocena umiejętności praktycznych- przygotowanie przez studentów 

indywidualnie lub zespołowo prezentacji dotyczącej kluczowych aspektów: oceny stanu bio-psycho-

społecznego pacjenta, rozpoznania problemów zdrowotnych aktualnych oraz potencjalnych, 

określenia celu działań pielęgniarskich, zaproponowania planu interwencji pielęgniarskich oraz 

określenia oczekiwanego wyniku zaplanowanych działań. 

Prezentacja stanowi podstawę do dyskusji w grupie. 

Kryteria oceny studium przypadku na ćwiczeniach specjalistycznych 

 

Ocena bardzo dobra – student potrafi samodzielnie dobrać/ocenić/zastosować wiedzę i 

umiejętności, ustala samodzielnie problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie zgromadzonych 

informacji i oceny stanu pacjenta, ustala plan edukacji pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena dobra – student potrafi po ukierunkowaniu nauczyciela ocenić/zastosować umiejętności, 

ustalić problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje 

właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena dostateczna – student potrafi z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, ustalić 

problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena niedostateczna – student nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, 

ustalić problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planować opieki i edukacji pacjenta i/lub reprezentuje 

niewłaściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się na ćwiczeniach specjalistycznych– ocena przez nauczyciela i 

samoocena efektów kształcenia według ustalonych kryteriów 

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 

(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 

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 dobra), 

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

zasadami i procedurą (ocena dobra). 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z 

zasadami (ocena dostateczna) 

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 zajęć praktycznych. 

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

 

Warunki zaliczenia 

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

ćwiczenia specjalistyczne medyczne - zaliczenie z oceną 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność 

- aktywność na zajęciach 

- zrealizowanie zadania indywidualnego lub grupowego zgodnego z tematyką podaną przez 

prowadzącego zajęcia. 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych medycznych: 

 

- 100% obecność 

- aktywność na zajęciach 

- zaliczenie studium przypadku zgodnie z kryteriami 

- zaliczenie edukacji zdrowotnej pacjenta leczonego metodą nerko zastępczą i jego rodziny 

- zaliczenie tematów seminaryjnych. 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – odpracowanie zajęć po uzgodnieniu z opiekunem 

dydaktycznym 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zasady funkcjonowania stacji dializ i leczenia nerkozastępczego. Specjalistyczna opieka nad 
dorosłym pacjentem z niewydolnością nerek, w przebiegu leczenia nerkozastępczego,   opieka 
przed i po przeszczepieniu nerki, edukacja terapeutyczna pacjenta z niewydolnością nerek i rodziny 
z uwzględnieniem przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki w warunkach domowych. 
Przygotowanie chorego do CADO i ADO (Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej i 
Automatycznej Dializy Otrzewnowej) oraz Hemodializy. 

Contents of the study programme (short version) 

Rules for using dialysis stations and renal replacement therapy. Specialist care for an adult patient 
with patient failure, during renal replacement therapy, care before and after kidney transplantation, 
therapeutic education of a patient with random failure and a family with the patient's treatment team 
and their family for self-care at home. Preparation of the patient for CADO and ADO (Continuous 
Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automatic Peritoneal Dialysis) and Hemodialysis. 
 

Treści programowe (pełny opis) 

ĆWICZENIA 
1. Zasady funkcjonowania stacji dializ i leczenia nerko zastępczego. 
2. Kwalifikacja  i przygotowanie pacjenta do leczenia nerko zastępczego.(CADO i ADO). 
3. Powikłania leczenia nerko zastępczego. 
4. Kwalifikacja oraz przygotowanie biorcy do transplantacji nerki. 
5. Leczenie po przeszczepie nerki. 
6. Wczesne i późne powikłania po przeszczepie nerki. 



 

 

ĆWICZENIA SPECJALISTYCZNE MEDYCZNE:  
1. Metody i techniki stosowane w hemodializie, rodzaje dializy otrzewnowej. 
2. Opieka nad dostępem naczyniowym w hemodializie i dostępem dializacyjnym w przypadku 

dializy otrzewnowej. 
3. Powikłania hemodializy, dializy otrzewnowej 
4. Edukacja pacjenta hemodializowanego i jego rodziny. Edukacja pacjenta leczonego dializą 

otrzewnową. Edukacja po przeszczepie nerki. 
5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym  nerko zastępczo metodą 

hemodializy. 
6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym  nerkozastępczo metodą dializy 

otrzewnowej. 
7. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przed i po zabiegu transplantacji nerek. 
8. Psychofizyczne i społeczne aspekty funkcjonowania pacjenta leczonego metodami nerko 

zastępczymi, oraz po przeszczepie nerki. 
9. Planowanie opieki nad dorosłym pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczego z 

niewydolnością nerek z uwzględnieniem przygotowania pacjenta i jego rodziny do 
samoopieki w warunkach domowych – studium przypadku. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

ĆWICZENIA  

1. Rutkowski B. (red.): Leczenie nerkozastępcze. Czelej, Lublin, 2007 

2. Małgorzewicz S., Kicińska A., Kaczkan M.: Przewodnik dietetyczny dla pacjentów dializowanych. 

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008. 

3. Grenda R.: Przewlekle choroby nerek, PZWL, Warszawa 2009 

 

ĆWICZENIA  SPECJALISTYCZNE MEDYCZNE 

1. Bialobrzeska B. (red.): Pielęgniarstwo nefrologiczne. PZWL, Warszawa 2013L 
2. Rutkowski B. (red.): Jak dbać o dostęp naczyniowy do hemodializy. Via Medica, Gdańsk 2009 
3. Rutkowski B. (red.): Leczenie nerkozastępcze – poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Via 

Medica, Gdańsk 2010 

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  

- ćwiczenia specjalistyczne medyczne  

- konsultacje z prowadzącym 

- udział w zaliczeniu 

 

 

10 

15 

5 

1 

Przygotowanie do ćwiczeń,   

ćwiczeń medycznych,  

5 

5 

Przygotowanie do  zaliczenia  5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 h) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35h) 1,4 

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. 
 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  
Opieka zdrowotna i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: choroba nowotworowa 

Course / group of 

courses 

Health care and therapeutic education in chronic diseases: cancer 

disease 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 10 0 1 Zaliczenie  

Ć 5 1 1 Zaliczenie z oceną 

ĆS 20 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Małgorzata Pasek 

Prowadzący dr Małgorzata Pasek 

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: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia 

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 

7.  
etiopatogenezę nowotworzenia, epidemiologię i 

profilaktykę chorób nowotworowych 
PL2_B.W34 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna 

8.  

zasady leczenia i opieki nad pacjentem z 

chorobą nowotworową, w tym terapii 

spersonalizowanej 

PL2_B.W35 
odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna 

9.  
zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po 

radioterapii i chemioterapii 
PL2_B.W36 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna 

10.  
metody rozpoznawania reakcji pacjenta na 

chorobę i leczenie onkologiczne 
PL2_B.W37 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna 



 

 

11.  

wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie 

psychofizyczne człowieka i kształtowanie więzi 

międzyludzkich PL2_B.W48 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna, 

obserwacja studentów 

w rzeczywistych 

warunkach 

12.  

planować opiekę nad pacjentami z wybranymi 

chorobami nowotworowymi leczonymi 

systemowo 

PL2_B.U37 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna 

symulacja medyczna 

13.  
stosować metody i środki łagodzące skutki 

uboczne chemioterapii i radioterapii 
PL2_B.U38 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna 

14.  

rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta 

oraz jego reakcje na chorobę i proces leczenia 

oraz udzielać mu wsparcia motywacyjno-

edukacyjnego 

PL2_B.U39 

odpowiedzi ustne, 

odpowiedź pisemna, 

obserwacja studentów 

w rzeczywistych 

warunkach 

15.  

formułowania opinii dotyczących różnych 

aspektów działalności zawodowej i zasięgania 

porad ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

PL2_K02 

Obserwacja studentów 

w rzeczywistych 

warunkach, 

samoocena studentów, 

ocena 360 

16.  

ponoszenia odpowiedzialności za realizowane 

świadczenia zdrowotne 

PL2_K05 

Obserwacja studentów 

w rzeczywistych 

warunkach, 

samoocena studentów, 

ocena 360 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, opis przypadku, studium 

pacjenta, esej.  

Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i szkoleniowe. 

Ćwiczenia praktyczne medyczne: ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, 

studium przypadku, symulacja medyczna, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, pokaz, 

zadania realizowane indywidualnie i zespołowo. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się:  

 

- Odpowiedzi ustne 

- Odpowiedzi pisemne 

- symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności 

- Ocenianie ciągłe 

- Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- Samoocena studentów  

- Ocena 360 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

1. Po zakończeniu wykładów - zaliczenie pisemne - test wyboru i/lub pytania otwarte 

Kryteria procentowe oceny zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

2. W trakcie trwania i po zakończeniu ćwiczeń specjalistycznych: 

 

a) ocena przez nauczyciela i samoocena efektów uczenia się według ustalonych kryteriów: 

 

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 

(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 

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 dobra) 

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

zasadami i procedurą (ocena dobra). 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z 

zasadami (ocena dostateczna) 

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 specjalistycznych 

 

Po podsumowaniu wszystkich punktów ocena jest wystawiana według kryteriów zawartych w 

Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

b) Kryteria do oceny odpowiedzi ustnej  

c) Kryteria do oceny procesu pielęgnowania  

d) Kryteria szczegółowe zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych: 

- Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność 

umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa 

do intymności, prawa do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- 

pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej,  

- Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami 

pielęgnowania oraz zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

- Dokumentowanie modelu opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania), 

 

- samoocena studentów 

 

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, muszą być zrealizowane w innym terminie 

(ustalonym z nauczycielem). 

 

Warunki zaliczenia 



 

 

1.Zaliczenie ćwiczeń na ocenę  

 

- opracowanie modelu opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową, z uwzględnieniem edukacji, 

wsparcia oraz przygotowania chorego do samoopieki i samopielęgnacji; praca indywidualna lub 

grupowa – wskazana przez koordynatora 

- odpowiedź ustna; 

-  zaliczenie procedury obsługi portu naczyniowego; 

- 100% obecność 

 

2.Zaliczenie wykładów: w formie testu jednokrotnego wyboru i/lub pytania otwarte problemowe lub 

esej; warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej ilości punktów 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Etiopatogeneza nowotworzenia, Epidemiologia i profilaktyka chorób nowotworowych 
Zasady leczenia i opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową, w tym terapii spersonalizowanej 
Zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po radioterapii i chemioterapii 
Metody rozpoznawania reakcji pacjenta na chorobę i leczenie onkologiczne 

Contents of the study programme (short version) 

Etiopathogenesis of cancer, Epidemiology and prevention of cancer 
Rules for treatment and care of a patient with cancer, including personalized therapy 
Principles and methods of nursing a patient after radiotherapy and chemotherapy 
Methods for recognizing the patient's response to the disease and oncological treatment 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady i ćwiczenia 

1. Etiopatogeneza nowotworzenia.  

2. Epidemiologia nowotworów. 

3. Profilaktyka choroby nowotworowej. 

4. Zasady leczenia pacjenta z chorobą nowotworową, w tym terapie spersonalizowane. 

5. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad chorym na nowotwór i jego rodziną. 

6. Zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po radioterapii i chemioterapii. 

7. Opieka nad pacjentem w różnych etapach choroby: diagnoza, leczenie, wyzdrowienie, opieka 

terminalna, nawrót choroby.  Rozpoznanie i analiza sytuacji psychologicznej pacjenta oraz 

jego reakcje na chorobę i proces leczenia oraz udzielać mu wsparcia motywacyjno-

edukacyjnego 

8. Leczenie wspomagające w onkologii - metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i 

radioterapii 

9. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie radzenia sobie z chorobą i leczeniem. 

10. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym z wybranym umiejscowieniem nowotworu. 

11. Problematyka jakości życia i wsparcia społecznego w chorobie nowotworowej. 

 

Ćwiczenia specjalistyczne 

1. Zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po radioterapii i chemioterapii. 

2. Opieka nad pacjentem w różnych etapach choroby: diagnoza, leczenie, wyzdrowienie, 

opieka terminalna, nawrót choroby.  Rozpoznanie i analiza sytuacji psychologicznej 

pacjenta oraz jego reakcje na chorobę i proces leczenia oraz udzielać mu wsparcia 

motywacyjno-edukacyjnego 

3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z wybranym umiejscowieniem nowotworu 

leczonym przeciwnowotworowo oraz leczonym chemicznie za pomocą portu 

naczyniowego 

 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Łuczyk M., Ślusarska B., Szadowska-Szlachetka Z.: Standardy i procedury w pielęgniarstwie 

onkologicznym, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017 



 

 

2.Koper A.: Pielęgniarstwo Onkologiczne, PZWL, Warszawa 2011. 

3.De Walden-Gałuszko (red.): Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2011. 

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 (10 h) + 

ćwiczenia (5 h) + ćwiczenia specjalistyczne (20 h) + praktyka zawodowa (0h) + 

udział w zaliczeniu (1 h), konsultacje z prowadzącym (1h) 

37 

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 13 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS      

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (37h) 1,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35 h) 1,4 

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. 
  



 

 

 
Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  
Opieka zdrowotna i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: ból 

Course / group of 

courses 
Nursing care and therapeutic education in chronic diseases: pain 

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 

Ćwiczenia 10 1 2 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia specjalistyczne 15 2 2 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr Monika Łabuzek 

Prowadzący dr Monika Łabuzek 

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 przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia: 

fizjologia, patologia, opieka paliatywna, farmakologia 

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 metody oceny bólu w różnych sytuacjach 

klinicznych i farmakologiczne 

oraz niefarmakologiczne metody jego leczenia; 

PL2_B.W44 
Odpowiedzi ustne, test 

kolokwium 

2 

zna i rozumie wpływ choroby przewlekłej na 

funkcjonowanie psychofizyczne człowieka i 

kształtowanie więzi międzyludzkich; 

PL2_B.W48 
Odpowiedzi ustne, test 

kolokwium 

3 

potrafi rozpoznawać sytuację psychologiczną 

pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces 

leczenia, a także udzielać mu wsparcia 

motywacyjno-edukacyjnego; 

PL2_B.U39 

Odpowiedzi ustne 

Studium przypadku 

Symulacja medyczna 



 

 

4 

potrafi oceniać natężenie bólu według skal z 

uwzględnieniem wieku pacjenta i jego stanu 

klinicznego 

PL2_B.U45 
Odpowiedzi ustne 

Studium przypadku 

5 

potrafi dobierać i stosować metody leczenia 

farmakologicznego bólu oraz stosować metody 

niefarmakologicznego leczenia bólu w zależności 

od stanu klinicznego pacjenta 

PL2_B.U46 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – 

studium przypadku 

6 
potrafi monitorować skuteczność leczenia 

przeciwbólowego 
PL2_B.U47 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – 

studium przypadku 

7 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie 

samokontroli i samopielęgnacji w terapii bólu 
PL2_B.U48 

Praca zaliczeniowa – 

studium przypadku 

8 

jest gotów do formułowania opinii dotyczących 

różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

PL2_K02 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

9 

jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za 

realizowane świadczenia zdrowotne; 

PL2_K05 Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

metoda studium przypadku, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, symulacja medyczna, praca z 

tekstem  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria oceny efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i 

umiejętności praktycznych: 

a) kryteria oceny w zakresie wiedzy – zaliczenie testu zwierającego pytania jednokrotnego 
wyboru i pytania otwarte – kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów 
PWSZ w Tarnowie 
 

b) Weryfikacja efektów w zakresie ćwiczeń specjalistycznych 
 
• zaliczenie edukacji zdrowotnej pacjenta według kryteriów podanych przez prowadzącego 
 
• zaliczenie opracowania studium przypadku pacjenta według kryteriów: 
 

Ocena bardzo dobra – student potrafi samodzielnie dobrać/ocenić/zastosować wiedzę i 

umiejętności, ustala samodzielnie problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie zgromadzonych 

informacji i oceny stanu pacjenta, ustala plan edukacji pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem z bólem. 

 

Ocena dobra – student potrafi po ukierunkowaniu nauczyciela ocenić/zastosować umiejętności, 

ustalić problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje 

właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem z bólem. 

 

Ocena dostateczna – student potrafi z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, ustalić 

problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem z bólem. 

 

Ocena niedostateczna – student nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, 

ustalić problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planować opieki i edukacji pacjenta i/lub reprezentuje 

niewłaściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem z bólem. 

 

• zaliczenie efektów uczenia się według kryteriów 



 

 

 

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 

1 pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z 

zasadami 

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 (niewielkie uchybienia) 

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

do realizacji zadań zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga 

ukierunkowania nauczyciela (liczba uchybień akceptowalna). 

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

realizacji zadań zawodowych (liczba uchybień nieakceptowalna). 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 ćwiczeń specjalistycznych. 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność 

- aktywność w czasie zajęć 

- uzyskanie co najmniej oceny dst z kolokwium pisemnego 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych:  

 

- 100% obecność na zajęciach 

- wykonanie zadania indywidualnego lub zespołowego zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia 

- zaliczenie opracowania studium przypadku pacjenta według kryteriów podanych przez 

prowadzącego 

- zaliczenie edukacji pacjenta i jego rodziny według kryteriów podanych przez prowadzącego 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach – odpracowanie zajęć po 



 

 

uzgodnieniu terminu z opiekunem dydaktycznym. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ocena bólu w określonych sytuacjach klinicznych. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody 
leczenia w wybranych zespołach bólowych. Monitorowanie prowadzonego leczenia 
przeciwbólowego. Edukacja pacjenta w zakresie samokontroli i samopielęgnacji w terapii bólu. 

Contents of the study programme (short version) 

Pain assessment in specific clinical situations. Pharmacological and non-pharmacological methods 
of treatment in selected pain syndromes. Monitoring of painkiller treatment. Patient education in 
self-control and self-care in pain therapy. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

1. Metody oceny bólu w określonych sytuacjach klinicznych.  

2. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia w wybranych zespołach bólowych. 

3. Monitorowanie prowadzonego leczenia przeciwbólowego.  

 

Ćwiczenia specjalistyczne: 

1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w wybranych zespołach bólowych. 

2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem oraz monitorowanie skuteczności prowadzonego 

leczenia p/bólowego. 

3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z uwzględnieniem farmakologicznego oraz 

niefarmakologicznego leczenia bólu w zależności od wieku i stanu klinicznego pacjenta. 

4. Edukacja pacjenta w zakresie samokontroli i samopielęgnacji w terapii bólu. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Malec-Milewska M., Woroń J.: Kompedium leczenia bólu. Wyd. Medical Education, Warszawa 
2017. 

2. Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Wyd. PZWL, Warszawa 2015.  
3. Rogiewicz M.: Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych. Wyd. Medycyna Praktyczna, 

Kraków 2015.  

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 (… h)  

- ćwiczenia specjalistyczne  

Inne: 

- konsultacje z prowadzącym  

- udział w zaliczeniu 

 

 

10 

15 

 

2 

1 

Przygotowanie do ćwiczeń  

Przygotowanie do ćwiczeń specjalistycznych 

10 

10 

Przygotowanie do zaliczenia 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne: opracowanie pracy zaliczeniowej (proces pielęgnowania i edukacja 

zdrowotna) 
9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 



 

 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (28h) 1,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35 h) 1,4 

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 
 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: 

tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna 

Course / group of 

courses 

Therapeutic care and education in chronic diseases:  

continuous oxygen therapy and mechanical ventilation 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Ć 10 1 1 Zaliczenie z oceną 

ĆS 15 1 1 Zaliczenie z oceną 

PR 40 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Alicja Kosiarska 

Prowadzący prof. dr hab. Krzysztof Duda, mgr Alicja Kosiarska, mgr Elżbieta Zawiślak 

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: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia 

oraz na studiach II stopnia - I rok: anatomia, fizjologia, patologia, choroby wewnętrzne i 

pielęgniarstwo internistyczne, farmakologia. 

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 
zasady stosowania nowoczesnych metod 
tlenoterapii, monitorowania stanu pacjenta 
leczonego tlenem i toksyczności tlenu. 

PL2_B.W46. 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 



 

 

2 
wskazania i zasady stosowania wentylacji 
mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej 
oraz możliwe powikłania jej zastosowania 

PL2_B.W47. 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 

3 
wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie 
psychofizyczne człowieka 
i kształtowanie więzi międzyludzkich 

PL2_B.W48. 
Zaliczenie na ocenę, 

Test 

4 

rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i 
jego reakcje na chorobę oraz proces 
leczenia, a także udzielać mu wsparcia 

motywacyjno-edukacyjnego 

PL2_B.U39. 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Zadanie indywidualne 

5 
przygotowywać sprzęt i urządzenia do wdrożenia 
wentylacji mechanicznej 
inwazyjnej, w tym wykonywać test aparatu 

PL2_B.U52. 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Zadanie indywidualne 

6 
obsługiwać respirator w trybie wentylacji 
nieinwazyjnej 

PL2_B.U53. 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Zadanie indywidualne 

7 
przygotowywać i stosować sprzęt do prowadzenia 
wentylacji nieinwazyjnej 

PL2_B.U54. 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Zadanie indywidualne 

Symulacja medyczna 

8 
zapewniać pacjentowi wentylowanemu 
mechanicznie w sposób inwazyjny 
kompleksową opiekę pielęgniarską 

PL2_B.U55. 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Zadanie indywidualne 

Symulacja medyczna 

9 
komunikować się z pacjentem wentylowanym 
mechanicznie z wykorzystaniem 
alternatywnych metod komunikacji 

PL2_B.U56. 

Zaliczenie na ocenę, 

Test 

Zadanie indywidualne 

10 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 
działalności zawodowej i zasięgania porad 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu 

PL2_K02 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

11 
ponoszenia odpowiedzialności za realizowane 

świadczenia zdrowotne 
PL2_K05 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

1. Metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna; 

dyskusja dydaktyczna: związana z ćwiczeniami/zajęciami praktycznymi, okrągłego stołu, 

wielokrotna, praca w grupach, „burza mózgów”. 

2. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne. 

3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe związane z praktyką(m. in. studium przypadku i 

inne), instruktaż, pokaz, seminarium, symulacja medyczna niskiej i wysokiej wierności, samodzielna 

praca studenta. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się:  

 

- opracowanie projektu,  

- dokumentacja procesu pielęgnowania, 

- studium przypadku, 

- symulacja medyczna 

- odpowiedzi ustne, 



 

 

- ocenianie ciągłe, 

- samoocena studentów. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń: 

 

- zaliczenie kolokwium pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru –  

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

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych i praktyk zawodowych - zaliczenie procesu 

pielęgnowania pacjenta według kryteriów: 

 

Ocena bardzo dobra – student potrafi samodzielnie dobrać/ocenić/zastosować wiedzę i 

umiejętności, ustala samodzielnie problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie zgromadzonych 

informacji i oceny stanu pacjenta, ustala plan edukacji pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena dobra – student potrafi po ukierunkowaniu nauczyciela ocenić/zastosować umiejętności, 

ustalić problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje 

właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena dostateczna – student potrafi z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, ustalić 

problemy pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe 

postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Ocena niedostateczna – student nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela zastosować umiejętności, 

ustalić problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planować opieki i edukacji pacjenta i/lub reprezentuje 

niewłaściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się w zakresie ĆS – ocena przez nauczyciela i samoocena: 

 

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 

(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 

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 dobra) 

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

zasadami i procedurą (ocena dobra). 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z 

zasadami (ocena dostateczna) 

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 specjalistycznych. 

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

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

 

ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

ćwiczenia specjalistyczne – zaliczenie z oceną 

praktyki zawodowe – zaliczenie z oceną 

 

Warunki zaliczenia 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność, 

- aktywny udział w ćwiczeniach, 

- zaliczenie kolokwium pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru na minimum 50% 

maksymalnej ilości punktów 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń specjalistycznych i praktyk zawodowych: 

 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność 

- zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania 

- zaliczenie edukacji zdrowotnej 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia – odpracowanie ćwiczeń po uzgodnieniu z 

opiekunem dydaktycznym. 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Rola i zadania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do chorych u których stosowana jest tlenoterapia 
ciągła i wentylowanych mechanicznie.  

Contents of the study programme (short version) 

The role and education tasks for nurses as regards patients in which continuous and mechanically 
ventilated oxygen therapy is used. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

Podstawy kliniczne niewydolności oddechowej  



 

 

Tlenoterapia ciągła 

Wentylacja mechaniczna 

Farmakoterapia niewydolności oddechowej 

Ćwiczenia specjalistyczne: 

1. Pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie i z tlenoterapią ciągłą 

2. Bezpieczeństwo pacjenta 

3. Komunikowanie się z pacjentem, rodziną/osobami bliskimi pacjenta 

4. Zasady oceny i monitorowania skuteczności wentylacji mechanicznej u pacjentów 

wentylowanych mechanicznie 

5. Profilaktyka powikłań związanych z wentylacją mechaniczną inwazyjną i nieinwazyjną 

6. Pielęgnacja dróg oddechowych pacjenta z rurką dotchawiczą 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K.: Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Alfa 

Medica Press, Bielsko-Biała 2016 

2. Dyk D., Gutysz – Wojnicka A. (red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. 

PZWL, Warszawa 2018 

3. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. 

PZWL, Warszawa 2007 

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 (10 h.) + 

laboratorium (… h) + ćwiczenia specjalistyczne (15 h) + inne (… h) + konsultacje 

z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1 h) + praktyka zawodowa (40 h) 

67 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 13 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne:……. - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (67 h) 2,23 

Zajęcia o charakterze praktycznym (67 h) 2,23 

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. 
 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Diabetologia, choroby metaboliczne 

Course / group of 

courses 
Diabetology and Metabolic Diseases 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
2332 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 3 1 
Zaliczenie z oceną 

Egzamin  

Ć 25 2 1,2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki 

Prowadzący prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki 

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 programu studiów I stopnia z przedmiotów: 

- Interna i pielęgniarstwo internistyczne, 

- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, 

- Promocja zdrowia, 

- Dietetyka. 

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 
przedstawi genetyczne i immunologiczne aspekty 

cukrzycy dorosłych, dzieci i młodzieży 
*PL2_BW1 Egzamin, Test 

2 

zna etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne 

metody leczenia cukrzycy i zespołu metabolicznego 

u dorosłych i dzieci, 

*PL2_BW2 Egzamin, Test 

3 

scharakteryzuje powikłania metaboliczne, 

hormonalne, naczyniowo-sercowe, nerkowe 

cukrzycy dorosłych, dzieci i młodzieży w okresie 

rozwojowym, 

*PL2_BW3 

Egzamin, Test 



 

 

4 zna metody zapobiegania rozwojowi cukrzycy *PL2_BW4 Egzamin, Test 

5 
charakteryzuje kierunki profilaktyki zespołu 

metabolicznego, 

*PL2_BW5 
Egzamin, Test 

6 
scharakteryzuje psychospołeczne problemy 

dorosłych, dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę 

*PL2_BW6 
Egzamin, Test 

7 

proponuje działania związane z profilaktyką, 

metodami leczenia i pielęgnowania chorych na 

cukrzycę, z uwzględnieniem wieku pacjentów 

*PL2_BW7 

Egzamin, Test 

8 

uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny 

preferowanego stylu życia, dobiera indywidualne 

metody edukacji; 

*PL2_BU1 

Zaliczenie na ocenę 

9 

identyfikuje i analizuje objawy występujące w 

zespole metabolicznym, w cukrzycy i innych 

zaburzeniach węglowodanów, 

*PL2_BU2 

Zaliczenie na ocenę 

10 

charakteryzuje działania pielęgnacyjno – 

terapeutyczne wobec młodocianych pacjentów z 

cukrzyca, 

 

*PL2_BU3 

Zaliczenie na ocenę 

11 

podejmuje współpracę z zespołem 

interdyscyplinarnym w zakresie diagnostyki, terapii i 

edukacji pacjentów z cukrzycą, z zespołem 

metabolicznym, 

 

*PL2_BU4 

Zaliczenie na ocenę 

12 

oddziałuje wychowawczo na młodego pacjenta i 

jego rodzinę celem przygotowania ich do radzenia 

sobie w zmienionej sytuacji zdrowotnej. 

*PL2_BU5 

Zaliczenie na ocenę 

13 

dokonuje krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem 

różnic światopoglądowych i kulturowych; 

PL2_K.01 Obserwacja zachowań 

  



 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

1. Metody podające: wykład informacyjny; pogadanka; prelekcja; opis; objaśnienie/wyjaśnienie. 

 

2. Metody problemowe: wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda 

problemowa; metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda 

sytuacyjna; dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem/ćwiczeniami, okrągłego stołu, wielokrotna, 

„burza mózgów”. 

 

3. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe i edukacyjne. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

1.weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i 

umiejętności praktycznych:  

 

a) Formatywna – prowadzona na początku ćwiczeń i w trakcie ich trwania przez nauczyciela 

akademickiego 

kryteria odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach, 

refleksyjne samoocena studenta na ćwiczeniach, 

b) Sumatywna – przeprowadzona na koniec ćwiczeń, przez nauczyciela akademickiego 

refleksyjna samoocena studenta 

 

2.Metody weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy 

teoretycznej i umiejętności: 

 

a)Ocena wiedzy teoretycznej, 

Sprawdzian ustny: odpowiedź na pytania na podstawie opisów przypadków klinicznych i prezentacji 

specjalistycznej opieki nad pacjentem z cukrzycą, 

Forma pisemna: 

przygotowanie zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego (w warunkach laboratoryjnych), 

b)Ocena umiejętności kognitywnych i praktycznych oraz postaw/kompetencji, 

- Ocenianie ciągłe, 

- obserwacja studentów podczas zajęć, 

- Ocena 360 (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci)  

 

Kolokwium końcowe na zaliczenie ćwiczeń-test jednokrotnego wyboru 

 

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

 

Warunki zaliczenia 

Wykłady sem I - zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

Moduł kończy się egzaminem w formie pisemnej w II semestrze - test jednokrotnego wyboru; 

 

Warunki zaliczenia modułu: 

 

- obecność na wykładach – 80% 

- obecność na ćwiczeniach – 100% (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej – odpracowanie 

ćwiczeń po uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym) 

- aktywny udział w ćwiczeniach, 

- przygotowanie zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego (w warunkach laboratoryjnych) 

- zdanie egzaminu na minimum ocenę dst 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 
Patogeneza cukrzycy typu 1 i 2. - rola genetyki. Epidemiologia cukrzycy. Ostre i przewlekłe 



 

 

powikłania cukrzycy. Cukrzyca a choroby sercowo-naczyniowe. Leczenie cukrzycy typu 1. Cukrzyca 
a ciąża. Leczenie cukrzycy typu 2 
 
Ćwiczenia 
Prewencja cukrzycy. Nadciśnienie a cukrzyca. Leczenie dietetyczne i wysiłek fizyczny w cukrzycy. 
Edukacja w cukrzycy. Metaboliczne zaburzenia lipidowe i ich leczenie 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures  
Pathogenesis of diabetes type 1 and type 2. The role of genetics. Epidemiology of diabetes. Acute 
and chronic complications of diabetes. Diabetes and cardio-vascular diseases. Treatment of 
diabetes type 1. Pregnancy and diabetes. Treatment of diabetes type 2. 
 
Classes  
Prevention of diabetes. Hypertension and diabetes. Dietary treatment and physical activity in 
diabetes. Education in diabetes. Metabolic lipid disturbances and their treatment. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Genetyka cukrzycy typu 1 i 2 

2. Patogeneza cukrzycy 

3. Przewlekłe powikłania cukrzycy 

4. Cukrzyca typu 2 jako choroba układu sercowo-naczyniowego 

5. Leczenie cukrzycy typu 2 

6. Cukrzyca i ciąża 

7. Zespół metaboliczny 

 

Ćwiczenia: 

1. Leczenie cukrzycy typu 2 

2. Powikłania metaboliczne i hormonalne cukrzycy 

3. Powikłania sercowo-naczyniowe występujące u chorych na cukrzycę 

4. Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę — diagnostyka i leczenie 

5. Cukrzyca a nerki 

6. Zapobieganie rozwojowi cukrzycy 

7. Zagadnienia epidemiologiczne i genetyczne cukrzycy oraz jej powikłań. 

8. Genetyczne i immunologiczne aspekty cukrzycy okresu rozwojowego 

9. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 

10. Postępy w terapii i monitorowaniu cukrzycy u dzieci i młodzieży 

11. Powikłania w cukrzycy typu 1 w okresie rozwojowym 

12. Cukrzyca a inne choroby o podłożu autoimmunologicznym 

13. Cukrzyca typu 2 w okresie rozwojowym 

14. Psychospołeczne problemy dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Sieradzki J. (red.): Cukrzyca. Wyd. II (dwu-tomowe); Via Medica; Gdańsk 2016. 

2.Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika 2017. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna 

Praktyczna, 2017. 

3.Tatoń J., Czech A., Barnas M.: Diabetologia praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 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 (15 h.) + laboratorium 

(… h) + ćwiczenia (25 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (3 h) + udział w 

egzaminie (1 h) + udział w zaliczeniu (1 h)  

45 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 40 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (45 h) 1,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (45 h) 1,8 

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. 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Podstawy endokrynologii 

Course / group of 

courses 
Fundamentals of Endocrinology 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
2346 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 2 Zaliczenie z oceną 

Ć 10 1 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki 

Prowadzący prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki 

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 programu studiów I stopnia z przedmiotów: 

- Interna i pielęgniarstwo internistyczne, 

- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, 

- Promocja zdrowia, 

- Dietetyka. 

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 sytuację epidemiologiczną otyłości, zaburzeń 

metabolicznych i wybranych schorzeń 

endokrynologicznych w Polsce i na świecie; 

*PL2_BW8 
Zaliczenie z oceną, 

Test 

2 

przedstawi genetyczne aspekty otyłości, zaburzeń 

metabolicznych i wybranych schorzeń 

endokrynologicznych, 

*PL2_BW9 
Zaliczenie z oceną, 

Test 

3 

zna etiopatogenezę, obraz kliniczny, nowoczesne 

metody diagnostyki i leczenia otyłości, zaburzeń 

metabolicznych i wybranych schorzeń 

endokrynnych, 

*PL2_BW10 
Zaliczenie z oceną, 

Test 



 

 

4 

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską 

nad chorym z otyłością, zaburzeniami 

metabolicznymi i schorzeniami endokrynnymi, 

*PL2_BW11 
Zaliczenie z oceną, 

Test 

5 
zna metody zapobiegania otyłości, zaburzeń 

metabolicznych i chorób endokrynnych, 
*PL2_BW12 

Zaliczenie z oceną, 

Test 

6 

charakteryzuje psychospołeczne problemy osób 

chorym z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i 

schorzeniami endokrynnymi, 

*PL2_BW13 
Zaliczenie z oceną, 

Test 

7 

proponuje działania związane z profilaktyką, 

metodami leczenia i pielęgnowania osób z 

otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i 

schorzeniami endokrynnymi, 

*PL2_BW14 
Zaliczenie z oceną, 

Test 

8 
identyfikuje i analizuje objawy występujące w 

chorobach endokrynologicznych,  
*PL2_BU6 Zaliczenie na ocenę 

9 

rozpoznaje problemy pielęgnacyjne osób z 

otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i 

endokrynologicznymi,  

*PL2_BU7 Zaliczenie na ocenę 

10 
stosuje interwencje w opiece nad chorymi z 

zaburzeniami endokrynologicznymi, 
*PL2_BU8 Zaliczenie na ocenę 

11 

uczy pacjentów z otyłością, zaburzeniami 

metabolicznymi i endokrynnymi i ich rodziny 

preferowanego stylu życia, dobiera indywidualne 

metody edukacji; 

*PL2_BU9 Zaliczenie na ocenę 

12 

charakteryzuje działania pielęgnacyjno – 

terapeutyczne wobec osób z otyłością, 

zaburzeniami metabolicznymi i 

endokrynologicznymi, 

*PL2_BU10 Zaliczenie na ocenę 

13 

oddziałuje wychowawczo na młodego pacjenta i 

jego rodzinę celem przygotowania ich do radzenia 

sobie w zmienionej sytuacji zdrowotnej. 

*PL2_BU11 Zaliczenie na ocenę 

14 

dokonuje krytycznej oceny działań własnych i 

działań współpracowników z poszanowaniem 

różnic światopoglądowych i kulturowych; 

PL2_B.K01 Obserwacja zachowań 

  



 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

1. Metody podające: wykład informacyjny; pogadanka; prelekcja; opis; objaśnienie/wyjaśnienie. 

 

2. Metody problemowe: wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda 

problemowa; metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda 

sytuacyjna; dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem/ćwiczeniami, okrągłego stołu, wielokrotna, 

„burza mózgów”. 

 

3. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe i edukacyjne. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

1.Ocena stopnia osiągnięcia efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych:  

 

a) Formatywna – prowadzona na początku ćwiczeń i w trakcie ich trwania przez nauczyciela 

akademickiego 

kryteria odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach, 

refleksyjne samoocena studenta na ćwiczeniach, 

b) Sumatywna – przeprowadzona na koniec ćwiczeń, przez nauczyciela akademickiego 

refleksyjna samoocena studenta 

 

2.Metody weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy 

teoretycznej i umiejętności: 

 

a)Ocena wiedzy teoretycznej, 

Sprawdzian ustny: odpowiedź na pytania na podstawie opisów przypadków klinicznych i prezentacji 

specjalistycznej opieki nad pacjentem z cukrzycą, 

Forma pisemna: 

przygotowanie zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego (w warunkach laboratoryjnych), 

b)Ocena umiejętności kognitywnych i praktycznych oraz postaw/kompetencji, 

- Ocenianie ciągłe, 

- obserwacja studentów podczas zajęć, 

- Ocena 360 (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci)  

 

Kolokwium końcowe na zaliczenie ćwiczeń-test jednokrotnego wyboru 

 

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego zostaną omówione 

ze studentami na zajęciach. 

 

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

 

Warunki zaliczenia 

Wykłady - zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

 

Warunki zaliczenia modułu: 

 

- obecność na wykładach – 80% 

- obecność na ćwiczeniach – 100% (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej – odpracowanie 

ćwiczeń po uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym) 

- aktywny udział w ćwiczeniach, 

- przygotowanie zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego (w warunkach laboratoryjnych) 

- zaliczenie kolokwium na minimum ocenę dst 

Treści programowe (skrócony opis) 



 

 

Mechanizmy wydzielania i działania hormonów. Otyłość: epidemiologia, konsekwencje, leczenie. 
Choroby podwzgórza i przysadki. Choroby tarczycy i epidemiologia wola. Choroby nadnerczy. 
Choroby gonad i różnicowanie płci. Choroby przytarczyc. Zespoły wielogruczołowe. Metaboliczne 
choroby kości i osteoporoza. 

Contents of the study programme (short version) 

Mechanisms of secretion and activity of hormones. Obesity: epidemiology, consequences, therapy. 
Diseases of hypothalamus and hypophysis. Thyroid diseases and epidemiology of goiter. Diseases 
of adrenals. Diseases of gonads and gender differentiation. Diseases of parathyroid glands. 
Polyglandular syndroms. Metabolic diseases of bones and osteoporosis. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady i ćwiczenia: 

 

1. Otyłość: epidemiologia, zaburzenia metaboliczne, zasady leczenia. 

2. Hiperandrogenizm: przyczyny, diagnostyka, leczenie. 

3. Nadczynność tarczycy, przełom tarczycowy, niedoczynność tarczycy, zapalenia, nowotwory 

tarczycy. 

4. Choroby podwzgórza i przysadki. 

5. Choroby nadnerczy - obraz kliniczny i podstawy diagnostyki niedoczynności i nadczynności 

nadnerczy. 

6. Badania genetyczne w endokrynologii. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Hermann Frank, Lohmann Tobias, Muller Peter: Endokrynologia w praktyce klinicznej. 

Diagnostyka i leczenie. PZWL 2009. 

2. Szczeklik A.(red.): Choroby Wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017 

3.Tatoń J., Czech A., Bernaś M.: Otyłość. Zespół metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2007, Wyd. 1 

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 (15 h.) + 

laboratorium (… h) + ćwiczenia (10 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym 

(1 h) + udział w zaliczeniu (1h) 

27 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do zaliczenia 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 

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. 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Historia medycyny 

Course / group of 

courses 
History of Medicine 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
2373 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 20 1 2 Zaliczenie z oceną 

Ć 20 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator prof. dr hab. n. med. Jerzy Supady 

Prowadzący prof. dr hab. n. med. Jerzy Supady 

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 

Zakres wiadomości na poziomie ogólnym z historii, biologii, chemii, fizyki. 

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 
rozumie kulturowe, etniczne i narodowe 

uwarunkowania zachowań ludzkich, 
*PL2_BW18 Zaliczenie z oceną 

2 

zna historię początków medycyny, medycynę ludów 

pierwotnych oraz najdawniejszych cywilizacji a 

także cechy medycyny średniowiecznej, 

*PL2_BW19 Zaliczenie z oceną 

3 
zna cechy medycyny nowożytnej i jej najważniejsze 

odkrycia, 

*PL2_BW20 
Zaliczenie z oceną 

4 

przestrzega wzorców etycznych w działaniach 

zawodowych, 

 

*PL2_BU13 Zaliczenie na ocenę 

5 
krytycznie analizuje piśmiennictwo oraz wyciąga 

wnioski w oparciu o dostępną literaturę. 
*PL2_BU14 Zaliczenie na ocenę 

 



 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady: 

metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie),  

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna),  

metody programowane (z użyciem komputera)  

 

Ćwiczenia: 

metody podające (wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie), 

metody problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna), 

metody programowane (z użyciem komputera) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

1.Ocena stopnia osiągnięcia efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych:  

 

a) Formatywna – prowadzona na początku ćwiczeń i w trakcie ich trwania przez nauczyciela 

akademickiego 

kryteria odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach, 

refleksyjne samoocena studenta na ćwiczeniach, 

b) Sumatywna – przeprowadzona na koniec ćwiczeń, przez nauczyciela akademickiego 

refleksyjna samoocena studenta 

 

2.weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i 

umiejętności: 

 

a) Ocena wiedzy teoretycznej, 

odpowiedzi ustne  

forma pisemna: esej 

b) Ocena umiejętności kognitywnych i praktycznych oraz postaw/kompetencji, 

- Ocenianie ciągłe, 

- obserwacja studentów podczas zajęć, 

- Ocena 360 (nauczyciel akademicki, samoocena studenta, inni studenci)  

 

Kolokwium końcowe na zaliczenie ćwiczeń-test jednokrotnego wyboru 

 

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

 

Warunki zaliczenia 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną 

 

Na ocenę ogólną składa się: 

 

- liczba punktów uzyskanych z aktywności na ćwiczeniach (20%) 

- liczba punktów uzyskana z zaliczenia pisemnego(20%) 

- liczba punktów uzyskana w eseju (60%) 

Treści programowe (skrócony opis) 

Program Historii medycyny stanowi syntezę poszczególnych etapów rozwoju myśli medycznej od 
czasów najdawniejszych (czasy prehistoryczne, starożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, 
oświecenie) do najnowszych (XIX i XX wiek). Uwzględnia również medycynę innych kultur i 
cywilizacji (chińską, hinduską, arabską). Kładzie nacisk na zjawiska, które kształtowały naukę 
europejską w jej aspekcie uniwersalnym. 

Contents of the study programme (short version) 

The program of history of medicine is a synthesis of the various stages of medical knowledge from 
the earliest times (prehistoric times, antiquity, the Middle Ages, Renaissance, Baroque, 



 

 

Enlightenment) to the latest (XIX and XX century). The program takes into consideration medicine 
of other cultures and civilizations (Chinese, Indian, Arabic). It emphasizes the phenomena that have 
been shaping European science in its universal aspect. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady i ćwiczenia: 

 

• Pojęcie źródła historycznego. Źródła do historii medycyny czasów najdawniejszych.  

• Etapy rozwoju medycyny. 

• Medycyna starożytna; 

• Medycyna Średniowiecza; 

• Wielki strach. Społeczno-kulturowe konsekwencje endemii trądu i epidemii dżumy w 

Średniowieczu; 

• Medycyna chińska. 

• Hipokrates – ojciec światowej medycyny, twórca podstaw etyki lekarskiej. 

• Claudiusz Galen – lekarz i aptekarz. 

• Szpitale, apteki i nauczanie medycyny w Kalifatach arabskich. 

• Lekarze arabscy: Rhazes, Avicenna, Abulcasis.  

• Nauczanie medycyny w Europie Zachodniej: Salerno, Montpellier oraz początki uniwersytetów 

średniowiecznych.  

• Stopniowy rozdział (od XII w.) pomiędzy medycyną zewnętrzną chirurgią, a medycyna wewnętrzną 

– interną. Cyrulicki charakter medycyny.  

• Anatomia w XVI w.: Leonardo da Vinci, Andrzej Wesaliusz.  

• Rozwój fizjologii w XVI – XVIII w.: Michał Serveto, Wiliam Harvey, Albert Haller. Rozwój histologii w 

XVII w.: Marcello Malpighi. 

• Postępy metod diagnostycznych: mierzenie temperatury od początku XVIII w., opukiwanie, 

osłuchiwanie, pomiar ciśnienia tętniczego. 

• Rozwój mikrobiologii: Ludwik Pasteur, Robert Koch. Szczepienia zapobiegawcze.  

• Rozwój anestezjologii i znieczuleń miejscowych. 

• Rozwój antyseptyki i aseptyki. 

• Choroby z niedoboru. Odkrycie witamin, hormonów i enzymów.  

• Choroby i cywilizacja: cholera i gruźlica. Higiena społeczna. 

• Strach przed degeneracją: narodziny idei eugeniki. 

• „Nieludzka medycyna“: eksperymenty medyczne w latach II wojny światowej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Brzeziński T.: Historia medycyny, PZWL, Warszawa 2000 

2.Szumowski W.: Historia medycyny, PZWL, Warszawa 2013 

3.Noszczyk W., Supady J. (red.): Dzieje medycyny w Polsce. T. 1-3. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2015 

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 (20 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym 

(1 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 

42 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów  8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 15 

Inne - 



 

 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (42 h) 1,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,2 

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. 
  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Zarys immunologii klinicznej i toksykologii 

Course / group of 

courses 

Outline of Clinical Immunology and Toxicology 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 20 1 2 Zaliczenie z oceną 

Ć 20 2 2 Zaliczenie z oceną 

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 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu grupy przedmiotów realizujących treści w obszarach 

nauk podstawowych z zakresu studiów I stopnia. 

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 mechanizmy i pojęcia 
immunopatologii, jak: immunosupresja, stan 
zapalny, autoimmunizacja, niezgodność antygenów 
tkankowych, GVH, alergia 

*PL2_BW18 Odpowiedź ustna lub 

kolokwium 

2. 

zna pojęcia trwałych zanieczyszczeń organicznych 

TZO, metali ciężkich, bioakumulacji i biodegradacji 

toksyn, genetycznego polimorfizmu enzymów 

odtruwania. 

*PL2_BW19 

Odpowiedź ustna lub 

kolokwium 

3 
przestrzega wzorców etycznych w działaniach 

zawodowych, 
*PL2_BU13 

Zaliczenie z oceną 

4 
krytycznie analizuje piśmiennictwo oraz wyciąga 

wnioski w oparciu o dostępną literaturę. 
*PL2_BU14 

Zaliczenie z oceną 

 



 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, opis przypadku, studium 

pacjenta, 

Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i szkoleniowe. 

Ćwiczenia: metoda problemowa, praca z chorym, studium przypadku, instruktaż, pokaz, zadania 

realizowane indywidualnie i zespołowo. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

1.Wykłady - zaliczenie pisemne – test jednokrotnego wyboru 

 

2.Ćwiczenia: 

- Opracowanie projektu 

- Odpowiedzi ustne na pytania 

- Ocenianie ciągłe 

- Samoocena studentów 

 

Ostateczne ustalenie formy zaliczenia przedmiotu podczas pierwszego wykładu. 

Warunki zaliczenia 

1. Wykłady 

Uzyskanie zaliczenia z testu wielokrotnego wyboru (50 % pozytywnych odpowiedzi).  

2.Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

– zaliczenie tematów ćwiczeniowych, 

- 100% obecność 

- aktywność na zajęciach 

- opracowanie zadania indywidualnego lub zespołowego wyznaczonego przez prowadzącego 

zajęcia 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Immunopatologia kliniczna. Szczepienia. Toksykologia kliniczna i środowiskowa. Profilaktyka zatruć 
i uzależnień. 

Contents of the study programme (short version) 

Clinical immunopathology. Vaccinations. Clinical and environmental toxicology. Prevention of 
poisoning and addictions. 

Treści programowe (pełny opis) 

 Wykłady i ćwiczenia: 

 

1.Przekazanie źródeł informacji o schorzeniach o podłożu immunologicznym oraz o zatruciach 

ostrych, zawodowych i środowiskowych. 

2.Charakterystyka wybranych schorzeń o podłożu autoimmunizacji, etiopatologia i diagnostyka 

schorzeń przewlekłych o podłożu alergicznym i autoimmunizacji, formy edukacji żywieniowej w 

alergiach pokarmowych. 

3.Zasadność szczepień profilaktycznych. 

4.Postępowanie w zatruciach ostrych, toksykomanii, lekomanii, próbach samobójczych z 

zastosowaniem środków farmakologicznych. 

5.Zespół cholinergiczny, opioidowy, sympatykomimetyczny. 

6.Zatrucia środowiskowe i zawodowe. 

7.Trwałe zanieczyszczenia organiczne TZO (dioksyny, furany, PCB, PBDE, związki 

chloroorganiczne) metale ciężkie. 

8.Bioakumulacja i biodegradacja toksyn chemicznych, okres połowicznego trwania, polimorfizm, 

genetyczny enzymów odtruwania. Enzymy wątrobowe I i II fazy odtruwania. 

9.Farmakokinetyka niektórych leków, grupy wysokiego ryzyka, lekomania w geriatrii, 



 

 

toksykokinetyka ksenobiotyków. 

10.Zatrucia i skutki uboczne anabolików sterydowych. Skutki działania endokrynomimetyków w 

niepłodności nabytej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

wykłady 

 

1.Lasek W.: Immunologia. Podstawowe zagadnienia i aktualności. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2005. 

2.Lydyard PM, Whelan A. Fanger MW.: Krótkie wykłady Immunologia. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008. 

3.Ząbek J. (red.): Wsparcie diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją. Wyd. 

Medyk, W-wa. 2015. 

 

ćwiczenia  

 

1.Pach J., Sein Anad J., Groszek B. (red.): Problemy toksykologii klinicznej w szpitalnym oddziale 

ratunkowym. Wyd.PWSZ Nowy Sącz, 2014. 

2.S. Ball (K. Krzystyniak) Odtruwanie człowieka. Wyd. Medyk, Warszawa 2001. 

3.Chapel H, Haeney M, Misbach S, Snowden N. Essentials of clinical immunology 6th Ed. Wiley-

Blackwell, Hoboken, New Jersey 2014. 

 

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) + 

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

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do zaliczenia 8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS      

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (42h) 1,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30h) 1,2 

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. 
 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Badania naukowe w pielęgniarstwie 

Course / group of 

courses 
Scientific Research in Nursing 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
2019 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe  

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Seminarium  20 2 2 Zaliczenie z oceną  

     

     

Koordynator dr hab. Agnieszka Gniadek 

Prowadzący dr hab. Agnieszka Gniadek  

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. 
kierunki, zakres i rodzaj badań naukowych w 

pielęgniarstwie; 
PL2_C.W1 Test     

2. reguły dobrych praktyk w badaniach naukowych; PL2_C.W2 Test  

3. 
metody i techniki badawcze stosowane w 

badaniach naukowych w pielęgniarstwie 
PL2_C.W3  Test 

4. 
wskazywać kierunki i zakres badań naukowych w 

pielęgniarstwie 
PL2_C.U1 Prezentacja ustna 

5. 
zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel 

oraz spodziewane wyniki 
PL2_C.U2 

Prezentacja 

multimedialna   



 

 

6. 

przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i 

zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do 

aktualnego stanu wiedzy; 

PL2_C.U3 
Prezentacja 

multimedialna   

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Seminarium – pogadanka, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda rozwiązywania 

problemów, metoda projektów, prezentacja multimedialna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

ocenianie ciągłe w toku seminarium,  

- odpowiedź ustna,  

- ocenianie ciągłe,  

- samoocena studentów,  

- samodzielnie przygotowana prezentacja multimedialna,   

- przedstawienie konspektu pracy magisterskiej oraz charakterystyka jej postępu w trakcie trwania 

seminariów 

Warunki zaliczenia 

100% obecność na zajęciach,  

test zaliczeniowy,  

przygotowanie prezentacji ustnej,  

przedstawienie prezentacji multimedialnej – omawiającej wyniki badania, przedstawienie konspektu 

pracy magisterskiej z przygotowanym spisem piśmiennictwa naukowego 

 

Kryteria oceny do prezentacji multimedialnej  

Bardzo dobry - Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane 

ze sobą w logiczny układ, właściwe rozumienie związku przyczynowego. 

Plus dobry – Opanowanie materiału programowego, jasne formułowanie myśli, prawidłowe 

proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami wypowiedzi. 

Dobry - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego. 

Plus dostateczny - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku 

przyczynowego. Proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami wypowiedzi niezachowane. 

Dostateczny - Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości 

podstawowe luźno ze sobą zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy 

pomocy nauczyciela. 

Niedostateczny - Rażący brak wiadomości programowych i więzi logicznej między wiadomościami.  

 

Test zaliczeniowy składa się z 15 pytań zamkniętych z jedną odpowiedzią prawidłową.  

Wyniki zaliczenia: 15-14 pkt bardzo dobry, 13-12 pkt dobry plus, 11-10 pkt dobry, 9- pkt dostateczny 

plus, 8 pkt dostateczny, 7 pkt i mniej ocena niedostateczna.  

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna: testu oraz prezentacji multimedialnej.  

 

Wymaganiem koniecznym jest 100% obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych oraz 

uzyskanie zaliczenia z konspektu pracy magisterskiej 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

- rozwijanie badawczych zainteresowań studentów, 
- przygotowanie studentów do gromadzenia, opracowywania i oceny informacji, 
- przygotowania, przeprowadzenia postępowania badawczego, zastosowania poszczególnych 
metod i technik badawczych, oceny i interpretacji wyników badań, 
- nabycie umiejętności pisania prac naukowych (referatów, artykułów, prac seminaryjnych i 
magisterskich), 
- przygotowanie studentów do pracy w zespołach badawczych 

Contents of the study programme (short version) 



 

 

- developing research interests in students, 
- preparing students to collect, compile and evaluate information, 
- preparing and conducting research, using specific methods and techniques of research, evaluating 
and interpreting research results, 
- acquiring skills of writing scientific papers by students (including papers, articles, seminar papers 
and master\'s theses) 
- preparing students to work in research teams 

Treści programowe (pełny opis) 

• Ocena materiału badawczego i sposoby wnioskowania, kryteria oceny materiału 

empirycznego, formułowanie celu, problemów badawczych , wskazanie zmiennych 

zależnych i niezależnych oraz wskaźników do zmiennych  

•  Przygotowanie dyskusji w oparciu o piśmiennictwo oraz wystandaryzowane narzędzia 

badawcze, umiejętny dobór narzędzi badawczych do celu badań 

• Sposoby korzystania ze źródeł naukowych, redakcja piśmiennictwa naukowego. 

• Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej, kryteria jej oceny.  

• Umiejętność prezentacji w wyników badań własnych oraz zasady powadzenia szkolenia 

opartego na badaniach naukowych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 

2010. 

2. Rebar, Cherie R. Rebar (et al.): Understanding nursing research: using research in evidence-

based practice. Górnicki Wydaw. Medyczne, Wrocław 2012 

3. Pączek-Czarkowska B. (red.) Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu 

wiedzy. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016. 

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 (… h.) + 

laboratorium (… h) + seminarium (… h) + inne (… h) + konsultacje z 

prowadzącym (4h) + udział w zaliczeniu (1h) 

25 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (25 h) 1 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35 h) 1,4 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. 



 

 

Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Informacja naukowa 

Course / group of 

courses 
Scientific  information 

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

ZTI 20 2 2 Zaliczenie z oceną 

     

     

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 

Znajomość obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu. 

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 źródła naukowej informacji medycznej; PL2_C.W6 Projekt 

2 
zna i rozumie sposoby wyszukiwania informacji 
naukowej w bazach danych; 

PL2_C.W7 Projekt 

3 

potrafi korzystać ze specjalistycznej literatury 
naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz 
danych oraz informacji i danych przekazywanych 
przez międzynarodowe organizacje i 
stowarzyszenia pielęgniarskie; 

PL2_C.U6 Wykonanie zadań 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Pokazy demonstracyjne z przykładami, wyjaśnienia, omówienia, materiały audiowizualne, ćwiczenia 

w laboratorium informatycznym, projekt. 



 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: Realizacja projektu o określonej tematyce naukowej.  

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

prezentacja końcowego projektu polegającego na właściwym zgromadzeniu i opracowaniu literatury 

naukowej i różnych źródeł informacji. 

Umiejętności: Ocena wykonania zadań w trakcie zajęć w laboratorium informatycznym oraz zadania 

projektowego. 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną.  
Warunki zaliczenia: praca projektowa według zasad określonych w trakcie zajęć.  
Kryteria ocen zgodne z Regulaminem studiów PWSZ w Tarnowie 

Treści programowe (skrócony opis) 

-Bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych. 
-Strategie wyszukiwawcze. 
-Selekcja i ocena wiarygodności dostępnych informacji. 
-Praktyczne przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. 
-Wykorzystanie programów do prezentacji informacji i wiedzy naukowej oraz inne praktyczne treści 
związane z kształceniem kompetencji informacyjnych. 

Contents of the study programme (short version) 

-Bibliographic and full-text databases. 
-Searching strategy. 
-Selection and evaluation of the relevant information. 
-A practical guide of writing the graduation work. 
-Development of information competencies by using information presentation programs. 

Treści programowe (pełny opis) 

Prezentacja największych światowych i ogólnopolskich katalogów bibliotecznych. 
Prezentacja i możliwości wyszukiwawczych katalogu bibliotecznego Biblioteki Uczelnianej PWSZ – 
wyszukiwanie tematyczne, sporządzanie spisów literatury. 
Prezentacja i możliwości wyszukiwawcze specjalistycznych, medycznych baz danych dostępnych za 
pośrednictwem Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Tarnowie. 
Wyszukiwarki naukowe, „głęboki Internet”. 
Wybrane standardy opisu bibliograficznego dla różnych rodzajów materiałów drukowanych i 
elektronicznych. 
Posługiwanie się cytatami w dokumencie własnym, bibliografia do prac naukowych. 
Wykorzystanie programów do zarządzania bibliografią. 

Literatura 

Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Warszawa 2010. 
Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, Warszawa 2010. 
Materiały i opracowania przekazane przez prowadzącego. 
 

 
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 (…) + 

ćwiczenia (20 h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w zaliczeniu (1h) 
23 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć:  8 

Przygotowanie do kolokwiów  15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 



 

 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (23h) 0,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (40 h) 1,6 

 
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 
 

  



 

 

Opieka onkologiczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział 

intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) 

  



 

 

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawowa opieka zdrowotna( gabinet pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) 

Course / group of courses Primary health care (PHC) 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

PR 20 1 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Dorota Rybska  

Prowadzący  

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 oraz z zakresu opieki specjalistycznej, 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 

zasady koordynowania programów zdrowotnych 

oraz procesu organizacji i udzielania świadczeń 

zdrowotnych w różnych obszarach systemu 

ochrony zdrowia; 

PL2_B.W18 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

2 
 zasady funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych w opiece zdrowotnej; 
PL2_B.W19 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 



 

 

3 
 procedurę i zakres bilansu zdrowia dziecka i 

osoby dorosłej; 
PL2_B.W23 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

4 

badania profilaktyczne oraz programy 

profilaktyczne finansowane ze środków publicznych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 

PL2_B.W24 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

5 

przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i 

jego rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego; 

 

PL2_B.U14 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

       Ocena 360 0 

Wykonanie zadania 

6 
dobierać i stosować metody oceny stanu zdrowia 

pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich 
PL2_B.U16 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

       Ocena 360 0 

Wykonanie zadania 

7 
dokonywać wyboru i zlecać badania diagnostyczne 

w ramach posiadanych uprawnień zawodowych; 
PL2_B.U17 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Wykonanie zadania 

8 

wdrażać działanie terapeutyczne w zależności od 

oceny stanu pacjenta w ramach posiadanych 

uprawnień zawodowych 

PL2_B.U18 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Wykonanie zadania 

9 
koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla 

pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi; 
PL2_B.U19 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Wykonanie zadania 

10 

 okazywania dbałości o prestiż związany z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność 

zawodową 

PL2_K03 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

 

11 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i 

wskazywania priorytetów w realizacji określonych 

zadań; 

     PL2_K04     
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

  



 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Praktyka zawodowa - dyskusja dydaktyczna, seminarium, metoda problemowa, analiza 

dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Metody: 

- dokumentacja oceny rozwoju dziecka 

- ocenianie ciągłe 

- obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- samoocena studentów 

 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 

- zapewnienie pacjentowi  POZ opieki pielęgniarskiej zgodnej z obowiązującymi standardami 

pielęgnowania 

- 100% obecność 

- zaliczenie umiejętności praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 

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) 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyka zawodowa  

1. Poznanie pracy zespołowej w POZ oraz zakresu zadań personelu, roli pielęgniarki, lekarza, 

nawiązanie kontaktu z pacjentami i zespołem terapeutycznym. 

2. Świadczenia gwarantowane w POZ w tym badania i programy profilaktyczne finansowane przez 

NFZ.   

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

4. Komunikowanie werbalne i pozawerbalne z pacjentami 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 warunkach gabinetu pielęgniarki i lekarza POZ. 

8. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej - ukazanie efektów. 

9. Konfrontacja celów kształcenia zawartych w programie praktyki zawodowej z oczekiwaniami 

studentów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Kiliańska D. (red.), Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielegniarstwo 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 



 

 

 

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 ( -) + laboratorium (- h) + ćwiczenia 

specjalistyczne (-) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym ( 2h) + udział w egzaminie ( -) + 

praktyka zawodowa ( 20h) 

22 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne (samokształcenie)- - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS                                                                                                                                               

1 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego ( 22h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym ( 26h) 0,9 

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. 

 

  



 

 

 
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; 

 Test zaliczeniowy 

2 
ma podstawową wiedzę, zna terminologię i teorię różnych 

dyscyplin stanowiących bazę dla sprawnego funkcjonowania w 

środowisku pracy; 

 Test zaliczeniowy 

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 

 Test zaliczeniowy 

  



 

 

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) 

 

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. 

 
 
 


