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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Patologia  

Course / group of courses   Pathology  

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 40 2 3 
Zaliczenie 

Egzamin  

C 20 1 3 
Zaliczenie  z 

oceną 

S 15 0 3 Zaliczenie  

Koordynator prof. dr hab. med. L. Kołodziejski, 

Prowadzący prof. dr hab. med. L. Kołodziejski, lek. med. A. Gawlik-Urban  

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 

Ukończony kurs fizjologii  

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 
 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej, w tym 

zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych, zmian postępowych, 

zapaleń i nowotworów; 

A.W19. Zaliczenie pisemne 

2 
omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej 

układu krążenia,  
A.W20.  Zaliczenie pisemne 

3 
wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, 

modyfikowalne i niemodyfikowalne  
A.W21.  Zaliczenie pisemne 
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4 
opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w 

sytuacji zaburzenia jego homeostazy; 
A.U11.  

Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

5 
powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z 

objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań 

diagnostycznych;  

A.U12. 
Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 



5 
 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny 

wykład konwersatoryjny 

prezentacje multimedialne 

dyskusja dydaktyczna  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

- kolokwium cząstkowe pisemne w formie pytań otwartych, 

- test wielokrotnego wyboru jako zaliczenie egzaminu 

- odpowiedzi ustne - prezentacja wybranego zagadnienia w formie referatu na ćwiczeniach 

- obserwacja przez nauczyciela w czasie zajęć 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się na egzaminie są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Warunki zaliczenia 

 

Warunki zaliczenia: 

Wykłady - terminowe złożenie pracy samokształceniowej i jej pozytywne zaliczenie 

Ćwiczenia: 

- 100% obecność na zajęciach 

- pozytywne oceny ze wszystkich kolokwiów cząstkowych 

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat 

 

Egzamin - uzyskanie minimum 50% maksymalnej ilości punktów z testu wielokrotnego wyboru.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Rozumienie stanu zdrowia i choroby. Rozumienie patomechanizmu infekcji oraz rozwoju choroby nowotworowej. 
Przedstawienie patomechanizmu schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, 
nerwowego oraz dokrewnego.  

Contents of the study programme (short version) 

Understanding the states of health and disease. Understanding pathomechanism of infection and the development of cancer. 
Presentation of patomechanism occuring in cardiovascular diseases, respiratory, digestive, osteoarticular, nervous, endocrine 
system and urinary tract  

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1.Definicja zdrowia i choroby. Objawy charakterystyczne dla stanów chorobowych. 

2.Schorzenia metaboliczne – cukrzyca, otyłość. 

3.Patomechanizm zaburzeń odporności. 

4.Patomechanizm infekcji bakteryjnych i wirusowych. 

5.Choroby tkanki łącznej. 

6.Schorzenia degeneracyjne układu nerwowego. Następstwa uzależnień – alkoholizm, narkomania. 

7.Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i RKZ. 

8.Patomechanizm schorzeń narządowych: układ oddechowy, układ krążenia, układ pokarmowy. Zaburzenia wydzielania i 

funkcji hormonów. 

Ćwiczenia: 

1.Wybrane choroby układów: 

- sercowo-naczyniowego (ostre zespoły wieńcowe, dusznica bolesna, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze), 

- oddechowego (obturacyjne i restrykcyjne choroby płuc), 

- pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy, ch. wrzodowa, rak przełyku i żołądka, choroba Crohna, colitis ulcerosa, 

zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby wątroby oraz trzustki), 

- nerek i dróg moczowych (ostra i przewlekła niewydolność nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, kamica moczowa, 

wodonercze, guz Wilmsa), 

- krwi i układu krwiotwórczego (niedokrwistości pokrwotoczne, hemolityczne i ze zmniejszonego wytwarzania krwinek, 

nadkrwistości, nienowotworowe choroby układu białokrwinkowego, rozrosty nowotworowe krwinek białych, rozsiane 

wykrzepianie śródnaczyniowe, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia), 

- dokrewnego (nadczynność i niedoczynność przysadki, nadczynność i niedoczynność tarczycy, ch. Gravesa, zapalenie 

tarczycy, nadczynność i niedoczynność przytarczyc, zespół Cushinga, hiperaldosteronizm, choroba Addisona). 

2.Zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi.  
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Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Kruś S.: Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych, PZWL, Warszawa, 2003 

2.Thor P.: Podstawy patofizjologii człowieka, Vesalius, 2007, wyd.2 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS  

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

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

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

(2 h) 
63 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 4 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 

Inne: samokształcenie  15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (63 h) 2,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20h) 0,7 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Farmakologia  

Course / group of courses Pharmacology  

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
583 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 30 2 3 
Zaliczenie 

Egzamin  

Ć 20 1 3 
Zaliczenie z 

oceną 

SK 15 0 3 zal 

Koordynator mgr M. Koszyk 

Prowadzący mgr M. Koszyk 

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 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii  

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 

Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, 

główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania 

uboczne; 

A.W16. 
Zaliczenie pisemne 

2 Omawia podstawowe zasady farmakoterapii; A.W17. 
Zaliczenie pisemne 

3 

Charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie 

lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami 

krwiozastępczymi; 

A.W18. 
Zaliczenie pisemne 
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4 
Zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację 

leków; 
A.W22. 

Zaliczenie pisemne 

5 

Zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające 

z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania działań 

niepożądanych leków; 

A.W23. 
Zaliczenie pisemne 

6 
 Zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń 

lekarskich; 
A.W24. Zaliczenie pisemne 

Zadanie indywidualne 

7 
 Zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach oraz 

postacie i drogi podania leków  
A.W25. 

Zaliczenie pisemne 

8 

 Ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i 

biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych 

narządach; 

A.U8. 
Zaliczenie pisemne 

9 

 Różnicuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie 

lecznicze; 

- efektywnie korzysta ze źródeł informacji (baz danych) 

dotyczących leków; 

A.U9. Zaliczenie pisemne 

Zadanie indywidualne 

10 Zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi; A.U10.  Zaliczenie pisemne 

Odpowiedź ustna 

11 
 Szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych 

grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych; 
A.U16. Zaliczenie pisemne 

 

12 
 Posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych 

o produktach leczniczych; 
A.U18. Zaliczenie pisemne 

Odpowiedź ustna 

13 

 Posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki 

niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń 

lekarskich; 

A.U19. 
Zaliczenie pisemne 

Odpowiedź ustna 

Zadanie indywidualne 

14 

 Posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych 

substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza.  

A.U20. Odpowiedź ustna 

Zadanie indywidualne 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny, konwersatoryjny 

prezentacja multimedialna  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się 

- test jednokrotnego wyboru - egzamin 

- pisemne zaliczenia cząstkowe w formie pytań otwartych 

Kryteria procentowe oceny efektów uczenia się są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia wykładów: 

- obecność na zajęciach 

- zaliczenie kolokwiów cząstkowych 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

- obecność na zajęciach 

- wykonanie zadań indywidualnych 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń 

 

Warunkiem zaliczenia modułu jest: 

- 100% obecność na ćwiczeniach; 

- zaliczenie materiału w postaci pisemnych kolokwiów cząstkowych 

- zdanie egzaminu pisemnego w formie testu jednokrotnego wyboru na minimum 50% poprawnych odpowiedzi.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Mechanizmy działania leków. Działania niepożądane i interakcje lekowe. Podstawowe zagadnienia farmakokinetyczne. Leki 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego. Leki 
hormonalne. Leki immunosupresyjne. Farmakoterapia nowotworów. Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych, wirusowych, 
grzybiczych. Środki odkażające. Toksykologia. Zależności lekowe.  

Contents of the study programme (short version) 

Mechanisms of drug action. Negative side effects and drug interactions. Basic pharmacokinetic issues. Drugs applied for the 
central and peripheral nervous system, the cardiovascular system, the pulmonary system, the gastrointestinal tract. Hormonal 
drugs. Immunosuppressive drugs. Pharmacotherapy of cancer. Drug treatment of bacterial, viral and fungal infections. 
Disinfectants. Toxicology. Dependences between/among medicines.  

Treści programowe (pełny opis) 
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Wykłady: 

1.Wprowadzenie do farmakologii ogólnej. 

2.Lek – pochodzenie, postacie, działanie, drogi podania; dawki, stężenie leków; czynniki wpływające na działanie leków; 

toksyczność; zależność efekt-dawka; działania niepożądane leków. 

3.Podstawy farmakokinetyki – podstawowe procesy farmakokinetyczne, LADME, wchłanianie, transport, dystrybucja, 

biotransformacja, eliminacja leków. 

4.Ośrodkowy układ nerwowy – leki psychotropowe: nasenne, anksjolityczne, neuroleptyki, przeciwdepresyjne, 

przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego. 

5.Farmakoterapia bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe. NLPZ i paracetamol. 

6.Autonomiczny układ nerwowy – leki układu adrenergicznego i cholinergicznego. 

7.Chemioterapia zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pierwotniakowych. Środki odkażające i antyseptyczne. 

8.Chemioterapia chorób nowotworowych. 

9.Hormony – podwzgórza, przysadki, kory nadnerczy, płciowe, tarczycy i ich zastosowanie w farmakoterapii. Klasyfikacja i 

leczenie cukrzycy. 

10.Układ sercowo-naczyniowy : leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności 

serca, niewydolności krążenia, zaburzeniach gospodarki lipidowej, przeciwarytmiczne. 

11.Układ oddechowy – farmakoterapia astmy oskrzelowej, POCHP; leki wykrztuśne, przeciwkaszlowe; leczenie tlenem. 

12.Układ pokarmowy – leki stosowane w refluksie, chorobie wrzodowej, leki przeciwwymiotne, przeczyszczające, 

przeciwbiegunkowe, farmakoterapia choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelit. 

13.Leki immunosupresyjne – podział i zastosowanie. 

14.Toksykologia. Zależności lekowe. 

 

Ćwiczenia: 

1.Recepta – podstawowe informacje o zasadach i sposobach przepisywania leków. 

2.Wpływ stanów patologicznych oraz czynników genetycznych na działanie leków. 

3.Kliniczne znaczenie interakcji leków. Interakcje leków z żywnością. 

4.Stosowanie leków w czasie ciąży i karmienia piersią. 

5.Receptory a leki – teorie receptorowego działania leków, rodzaje, budowa i mechanizm działania receptorów. 

6.Leki ośrodkowego układu nerwowego. 

7.Leki układu autonomicznego. 

8.Zasady antybiotykoterapii i chemioterapii zakażeń. 

9.Krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze. Leki wpływające na proces krzepnięcia krwi.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 

1.Obuchowicz E., Małecki A., Kmieciak-Kołada K., Okopień B.: Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków 

medycznych. Wydawnictwo Śląsk 2011. 

2.Rajtar-Cynke G.: Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu 

Akademii Medycznych. Wyd. Czelej, Lublin 2007. 

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

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:  wykłady – 30 godzin, - ćwiczenia – 20 godzin, 

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

 

 

53 

Przygotowanie do seminariów 5 

Praca własna studenta z wykładami, piśmiennictwem 7 

Przygotowanie do zaliczenia z oceną i egzaminu 10 

Inne - samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (53 h) 1,8 
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Zajęcia o charakterze praktycznym ( 20h) 0,7 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Radiologia  

Course / group of courses Radiology  

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
584 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 15 1 3 
zaliczenie z 

oceną 

SK 15 0 3 zaliczenie 

Koordynator prof. dr hab. Leszek Kołodziejski  

Prowadzący prof. dr hab. Leszek Kołodziejski  

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 z zakresu anatomii  

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 
określa fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod 

obrazowania; 
A.W7. Odpowiedzi ustne 

Kolokwium pisemne 

2 posiada wiedzę z zakresu diagnostyki radiologicznej. A.W8.  Odpowiedzi ustne 

Kolokwium pisemne 

3 
 powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z 

objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań 

diagnostycznych 

A.U12. 
 

Kolokwium pisemne 

4 
 ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i 

stosuje się do zasad ochrony radiologicznej. 

- opisuje zjawiska fizyczne stanowiące podstawę współczesnej 

A.U17.  
Kolokwium pisemne 
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diagnostyki medycznej (NMR, ESR, USG, PET, RTG, 

termowizja);  
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

- odpowiedzi ustne 

- odpowiedzi pisemne - test jednokrotnego wyboru 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

Kryteria procentowe zaliczenia testu są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia modułu: 

 

- obecność na zajęciach 

- zaliczenie testu końcowego na minimum 50% maksymalnej ilości punktów 

- oddanie w terminie pracy samokształceniowej i jej pozytywne zaliczenie  

Treści programowe (skrócony opis) 

Diagnostyka radiologiczna – rodzaje, wskazania do badań radiologicznych. Radioterapia – rodzaje, wskazania, opieka nad 
chorym leczonym radioterapią.  

Contents of the study programme (short version) 

Diagnostic radiology - types, indications for radiological examination. Radiotherapy - types, indications, care of the sick treated 
with radiotherapy.  

Treści programowe (pełny opis) 

1 Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie 

a) właściwości promieniowania jonizującego 

b) działanie biologiczne promieniowania 

c) elementy ochrony radiologicznej 

2. Diagnostyka obrazowa wskazania i przygotowanie chorego do badań 

a) klasyczne badania rentgenowskie ( RTG) 

b) tomografia komputerowa (CT) 

c) ultrasonografia ( USG) 

d) tomografia rezonansu magnetycznego ( MRI) 

e) scyntygrafia 

f) pozytronowa tomografia emisyjna ( PET) 

3. Radioterapia wskazania odczyny popromienne, powikłania, opieka nad chorym, ochrona przed promieniowaniem. 

a) teleterapia 

b) brachyterapia ( curieterapia) 

c) medycyna nuklearna 

4. Leczenie systemowe w onkologii, niebezpieczeństwa, przygotowanie chorego, opieka w trakcie i po przebytym leczeniu. 

a) podstawy klasycznej chemioterapii nowotworów, leki cytostatyczne 

b) hormonoterapia 

c) metody nowoczesnego leczenia systemowego  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Cavanaugh B. M. : Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. PZWL, W-wa 2006 

2. Oestmann J. W.: Radiologia kliniczna – zaczynamy, Medipage, 2007 

3. Raby N, Berman L.: Radiologia w stanach nagłych, , Elsevier Urban & Partner, 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 wykładach, konsultacje z prowadzącym (1h), udział w zaliczeniu (1h) 

17 
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Przygotowanie do zaliczenia  3 

Inne - samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 

Liczba punktów ECTS  

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (0h) 0 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Lektorat języka angielskiego 

Course / group of courses English course 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

L 60 2 3 
Zaliczenie z oceną 

Egzamin  

     

     

Koordynator Ewa Chmielowska-Libera 

Prowadzący dr M. Pociask, mgr R. Chowaniec, mgr P. Podlasek 

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: 

• opanowane podstawowe zręby systemu leksykalno-gramatycznego, 

• komunikacja językowa w miarę płynna, na poziomie ponadpodstawowym 

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 język angielski na poziomie biegłości B1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
B.W46 

Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

2 
porozumiewa się w języku angielskim w sposób odpowiadający 

poziomowi biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

B.U33 
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

3 przedstawia treść tekstu słuchanego,  
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

4 
przeprowadza dłuższe dialogi na tematy ogólne i typowe dla 

środowiska pielęgniarskiego 
 

Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

5 

opisuje narzędzia medyczne, miejsce pracy personelu 

medycznego, chorobę, objawy, części ciała, działanie organizmu 

ludzkiego, stopnie zawodowe, czynności i zadania związane z 

wykonywaniem zawodu pielęgniarki 

 
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 
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6 
czyta teksty spreparowane, związane tematycznie z zawodem 

pielęgniarki, 
 

Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

7 pisze list - podanie o pracę,  
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

8 wpisuje dane w typowe dokumenty medyczne,  
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

9 przedstawia treść dłuższego tekstu oryginalnego  
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

10 
swobodnie wypowiada się na tematy głównie związane z 

zawodem pielęgniarki 
 

Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

11 zaznajamia się z formą i treścią autentycznych dokumentów,  
Egzamin, 

 odpowiedzi ustne 

12 
czyta oryginalne artykuły popularnonaukowe o tematyce 

medycznej 
 

Egzamin, 

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

metoda kognitywna polegająca na świadomym stosowaniu wyodrębnionych reguł gramatycznych w procesie mówienia oraz 

doborze odpowiednich środków językowych w zależności od określonej sytuacji językowej, 

• metoda dedukcji polegająca na podaniu zasad językowych, przykładów i utrwalaniu ich poprzez ćwiczenia, 

• metoda indukcji polegająca na eksponowaniu zagadnienia gramatycznego w tekście, którego użycie i znaczenie odkrywają 

uczący się, 

• poglądowość wyrażająca się nawiązaniem do bezpośredniego otoczenia, eksponowaniem przedmiotów, zjawisk i czynności 

poprzez gesty, mimikę, ruchy ciała, ilustracje, pomoce dydaktyczne, opis sytuacji itp., 

• metody aktywizujące mające na celu zaangażowanie uczących się w proces uczenia obejmują: krótkie reakcje językowe, 

odgrywanie ról, pracę w parach, pracę w grupach, zadania problemowe, ćwiczenia na rozumienie tekstu słuchanego, 

• metoda polegająca na powtarzaniu i utrwalaniu zjawisk językowych poprzez ćwiczenia przedkomunikacyjne (leksykalne, 

gramatyczne, automatyzujące w słuchaniu, kształtujące technikę czytania i pisania), quasi-komunikacyjne i komunikacyjne 

obejmujące cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

• ocena cząstkowa z odpowiedzi ustnej (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), 

• ocena cząstkowa z krótkich testów pisemnych (bieżące przygotowanie do zajęć), 

• ocena z kolokwium obejmująca całość materiału, 

• końcowe zaliczenie z oceną semestralną. 

 

Przy ocenie końcowej brane są pod uwagę: 

 

- wypadkowa wszystkich ocen, 

- możliwości intelektualne studenta, 

- pracowitość, systematyczność, pilność, staranność, postawa wobec przedmiotu i obowiązków uczącego się, zachowanie, 

ogólna chęć zdobywania wiedzy, 

- poziom umiejętności i zdolności na tle grupy, szacunek do prowadzącego zajęcia i do studentów. 

 

Warunki zaliczenia 

Semestr kończy się zaliczeniem pisemnym na ocenę obejmującym m.in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do 

egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej 

Warunki uzyskania zaliczenia określone są w Regulaminie Studiów w PWSZ w Tarnowie i dotyczą: 

- aktywnego udziału studenta w zajęciach, 

- terminowego wypełniania regulaminowych obowiązków, 

- frekwencji na zajęciach, niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności, 

- pozytywnych wyników bieżącej kontroli wiadomości oraz oceny z prac. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Treści kształcenia dotyczą głównie następujących zagadnień: miejsca pracy pielęgniarki i opisu organizacji pracy pielęgniarki, 
części ciała ludzkiego, samopoczucia, typowych ogólnoustrojowych objawów chorobowych i dolegliwości, podstawowych 
parametrów życiowych człowieka i ich dokumentowania, czynności pielęgniarskich, typowych dokumentów medycznych. 

Contents of the study programme (short version) 

Topics covered in this course include mainly the following issues: place work of nursing and job description of a nurse 
practitioner (nurses’ everyday activities), parts of human body, patient wellbeing, medical signs and symptoms of diseases and 
common conditions, vital signs (life-sustaining functions) and their recordkeeping, nursing duties, medical records 

Treści programowe (pełny opis) 

Tematyka: 

• Miejsce pracy pielęgniarki i położenia oddziałów szpitalnych oraz innych pomieszczeń. Opisywanie drogi. Nazwy 

pomieszczeń i zabiegów tam wykonywanych 

• Nazewnictwo dotyczące personelu pielęgniarskiego, administracyjnego i specjalistów  

• Części ciała ludzkiego, obrażenia i rany powierzchowne  

• Samopoczucie. Typowe ogólnoustrojowe objawy chorobowe i dolegliwości  
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• Zbieranie danych o pacjencie. Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem i zabiegów  

• Zaznajamianie pacjentów z czynnościami lub zabiegami, jakimi będą poddani  

• Formularz – przyjęcie pacjenta  

• Karta pacjenta. Dane dotyczące pulsu, temperatury, ciśnienia, liczby oddechów i bilansu płynów  

• Główne, wewnętrzne organy ludzkie, układy i ich działanie  

• Szczegółowy opis zabiegu – toaleta przyłóżkowa  

• Zgoda na operację  

• Podanie o pracę. Odpisywanie na ogłoszenie 

• Rozmowa kwalifikacyjna  

• Odczytywanie wyników badań  

• Leki, ich zastosowanie, działanie i dawkowanie  

• Epikryza wypisowa  

• Skierowanie do specjalisty  

• Historia choroby  

• Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń o wypadku na pogotowiu  

Zagadnienia gramatyczne: 

• czasowniki regularne, czasowniki nieregularne, wybrane czasowniki, po których stosuje się formę gerund lub bezokolicznik, 

• czasowniki modalne, 

• czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, przeszłości, przyszłości, 

• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, rzeczowniki złożone, 

• przymiotniki; podział, stopniowanie, 

• przysłówki; tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu, 

• przedimki; rodzaje, użycie, 

• zdania przydawkowe, 

• mowa zależna, 

• zdania warunkowe, 

• strona bierna, 

• konstrukcje pytające, 

• tryb przypuszczający, wyrażenia I wish, if only. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Wright R., Cagnol B.: English for Nursing, Vocational English Course Book 1, Pearson, England, 2012 

2. Symonds M.S., Wright R.: English for Nursing, Vocational English Course Book 2, Pearson, England, 2011 

 

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.) + lektorat (60 h) + 

ćwiczenia (… h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (2 h) 
64 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (64 h) 2,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (60 h) 2 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Dietetyka  

Course / group of courses Dietetics  

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
464 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 5 0 3 zaliczenie 

C 10 1 3 zaliczenie z oceną 

SK 15 0 3 zaliczenie 

Koordynator dr M. Frys- Żurek 

Prowadzący dr M. Frys- Żurek 

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 

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa  

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 
definiuje zapotrzebowanie (ilościowe i jakościowe) organizmu na 

składniki pokarmowe niezbędne do utrzymania życia w 

warunkach zdrowia i choroby. 

C.W27. Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

2 
wymienia zasady żywienia osób zdrowych w różnym wieku i 

charakteryzuje istotę żywienia dojelitowego i pozajelitowego. 
C.W28. Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

3 
zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz powikłania 

dietoterapii. 
C.W29. Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

4 
zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego. 
C.W51. Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 
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5 
ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod 

antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego 
C.U46. 

Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

Zadanie indywidualne 

6 
prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci 

i zdrowych. 
C.U47. 

Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

Zadanie indywidualne 

7 
stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, niedożywieniu, 

cukrzycy, hiperlipidemii, nadciśnieniu tętniczym, chorobach 

serca i naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby. 

C.U48. 
Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

Zadanie indywidualne 

8 

posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające 

wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 

leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi 

udzielać informacji o ich stosowaniu.  

C.U69. 
Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

Zadanie indywidualne 

9 
systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności dążąc do profesjonalizmu.  
D.K2. 

Obserwacja studenta 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład konwersatoryjny, informacyjny 

prezentacja multimedialna 

Praca własna studenta - samokształcenie  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

wykład, ćwiczenia: 

- zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru 

- odpowiedzi ustne 

 

Kryteria procentowe oceny efektów uczenia się w zakresie ćwiczeń są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia wykładów: 

- obecność na zajęciach 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

- 100% obecność 

- aktywność na zajęciach 

- zaliczenie pisemne - uzyskanie minimum 60% maksymalnej ilości punktów 

 

Warunki zaliczenia samokształcenia: 

- potwierdzony udział w konferencji naukowej związanej tematycznie z programem zajęć wraz ze streszczeniem wybranego 

wystąpienia, lub 

- opracowanie 2 tekstów naukowych z zakresu żywienia  

Treści programowe (skrócony opis) 

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup ludności. Charakterystyka niedożywienia i jego następstw. Znaczenie 
żywienia dojelitowego i pozajelitowego – standardy postępowania. Żywienie chorych – uwarunkowania dietetyczne. Zespoły 
leczenia żywieniowego. Wprowadzenie do problematyki żywieniowej – Evidence Based Nutrition.  

Contents of the study programme (short version) 

Assessment of nutritional status and dietary habits of different population groups. Characteristics of malnutrition and its 
consequences. The importance of enteral and parenteral nutrition - standards of conduct. Nutrition of patients - dietary factors. 
Nutritional therapy syndrom. Introduction to nutritional issues - Evidence Based Nutrition.  

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup ludności 

Charakterystyka niedożywienia i jego następstw. Znaczenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego – standardy 

postępowania 

Żywienie chorych – uwarunkowania dietetyczne 

Zespoły leczenia żywieniowego. 

Wprowadzenie do problematyki żywieniowej – Evidence Based Nutrition. Podstawowe składniki odżywcze, zapotrzebowanie 

energetyczne. 

Podstawy prawne pracy pielęgniarki w udzielaniu porad żywieniowych i edukacji pacjenta. 

Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe. 

 

Ćwiczenia: 

Metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia. 

Klasyfikacja diet. 

Omówienie wybranych diet. 

Zaburzenia odżywiania. 

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe - standardy postępowania  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 
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1.Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 

2.Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2010 

3.Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. 

Lek. PZWL, Warszawa 2008 

 

Czasopisma: 

Żywienie Człowieka i Metabolizm 

Problemy Higieny i Epidemiologii  

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

 

17 

Przygotowanie do zajęć   5 

Przygotowanie do zaliczenia 2 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą przedmiotu, opracowanie tekstów naukowych 5 

Inne - samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 44 

Liczba punktów ECTS  

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (10h) 0,3 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Badanie fizykalne 

Course / group of courses Physical Examinations 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆS 30 2 3 zaliczenie z oceną 

SK 15 0 3 zaliczenie 

     

Koordynator mgr Elżbieta Marcisz 

Prowadzący 
mgr E. Marcisz, dr hab. W. Dobroś, lek. med. B. Leśniak, lek. med. U. 

Mróz, lek. med. W. 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 

Znajomość zagadnień z anatomii i fizjologii oraz z podstaw pielęgniarstwa 

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 badanie podmiotowe ogólne i szczegółowe, zasady jego 

prowadzenia i dokumentowania; 
C.W30 

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium pisemne 

Symulacja medyczna 

2 
charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego 

badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; 
C.W31 

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium pisemne 

Symulacja medyczna 

3 

określa znaczenie wyników badania podmiotowego i 

przedmiotowego w formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta 

dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; 

C.W32 
Odpowiedzi ustne 

Kolokwium pisemne 

Symulacja medyczna 

4 

gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów 

bezpośrednich i pośrednich, analizy dokumentacji (w tym analizy 

badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu 

rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy 

pielęgniarskiej; 

C.U2 
Zaliczenie praktyczne – 

wykonanie zadania 

Symulacja medyczna  
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5 

przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje i 

interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej 

dokumentowania; 

C.U49 

Zaliczenie praktyczne – 

wykonanie zadania 

Symulacja medyczna 

6 
rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w badaniu 

noworodka, niemowlęcia i osoby dorosłej; 
C.U50 

Zaliczenie praktyczne – 

wykonanie zadania 

Symulacja medyczna 

7 

wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny 

fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, w 

tym układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, 

gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, 

obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i 

układu nerwowego; 

C.U51 

Zaliczenie praktyczne – 

wykonanie zadania 

Symulacja medyczna 

8 
dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w 

zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta; 
C.U52 

Zaliczenie praktyczne – 

wykonanie zadania 

Praca samokształceniowa 

Symulacja medyczna 

9 
wykonuje badanie fizykalne umożliwiające wczesne wykrywanie 

chorób sutka i uczy pacjentów samobadania piersi; 
C.U53 

Zaliczenie praktyczne – 

wykonanie zadania 

Symulacja medyczna 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

dyskusja dydaktyczna, seminarium, instruktaż metodą czterech kroków, symulacja medyczna niskiej i średniej wierności 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody weryfikacji efektów uczenia się: 

 

- test zawierający pytania wielokrotnej odpowiedzi i otwarte 

- odpowiedzi ustne 

- praktyczne wykonanie badania podmiotowego i przedmiotowego w pracowni symulacji medycznej – symulacja niskiej i 

pośredniej wierności 

- praca samokształceniowa 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się: 

 

1. W zakresie wiedzy: 

Zaliczenie testu zawierającego pytania wielokrotnej odpowiedzi i otwarte; kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem 

Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

2. W zakresie umiejętności: 

Praktyczne wykonanie badania fizykalnego 

 

- ocena bdb - samodzielne, poprawne i sprawne wykonanie badania, użycie właściwego sprzętu i techniki badania, 

uzasadnienie wykonywanych czynności, samodzielne i prawidłowe zinterpretowanie wyników badania i zaplanowanie 

dalszych działań 

 

- ocena +db - samodzielne i poprawne wykonanie badania, użycie właściwego sprzętu i techniki badania, uzasadnienie 

wykonywanych czynności, niewielka pomoc w prawidłowym zinterpretowaniu stanu pacjenta i zaplanowaniu dalszych działań 

 

- ocena db - student wymaga pomocy w wykonaniu badania, właściwie dobiera sprzęt i technikę badania, uzasadnia podjęte 

czynności, samodzielnie i prawidłowo interpretuje stan pacjenta, wymaga pomocy w zaplanowaniu dalszych działań, 

 

- ocena +dst – student wymaga pomocy w wykonaniu badania, właściwie dobiera sprzęt, ma problem z doborem techniki 

badania, wymaga pomocy w uzasadnieniu podjętych czynności, dokonaniu interpretacji stanu pacjenta i w zaplanowaniu 

dalszych działań, 

 

- ocena dst – student wymaga znacznej pomocy w wykonaniu badania, ma problemy z użyciem właściwego sprzętu lub z 

doborem techniki badania, wymaga pomocy w uzasadnieniu podjętych czynności, dokonaniu interpretacji stanu pacjenta i w 

zaplanowaniu dalszych działań, 

 

- ocena ndst - mimo pomocy student nie umie wykonać badania, ma problemy z użyciem właściwego sprzętu i doborem 

techniki badania, nie potrafi uzasadnić podjętych czynności, zinterpretować stanu pacjenta i zaplanować dalszych działań; 

popełnia błędy krytyczne 
Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia: 

 

- 100% obecność na ćwiczeniach; w razie nieobecności odrobienie zajęć po ustaleniu terminu z osobą prowadzącą, 

- zaliczenie praktyczne technik badania fizykalnego przedmiotowego u każdego z prowadzących według ustalonych kryteriów, 

- zaliczenie testu zawierającego pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte (kryteria procentowe ocen są zgodne z 

Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie), 

- zaliczenie pracy samokształceniowej - pisemne opracowanie planu badania fizykalnego podmiotowego i przedmiotowego 

dla pacjenta z wybraną jednostką chorobową z uwzględnieniem właściwej techniki zbierania danych o pacjencie i technik 

badania fizykalnego przedmiotowego. 

 

Forma zaliczenia: 

 

- zaliczenie pisemne w zakresie efektów dotyczących wiedzy 

- zaliczenie praktyczne w pracowni symulacji, w zakresie efektów dotyczących umiejętności 

 

Ocena końcowa jest średnią z ocen z testu i praktycznego wykonania badania u każdego z prowadzących część kliniczną. 

 
Konieczne jest pozytywne zaliczenie każdej z części. 

 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest pozytywne zaliczenie pracy samokształceniowej i zaliczenie 

praktyczne ćwiczeń u każdego z prowadzących. 

Treści programowe (skrócony opis) 
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Badanie przedmiotowe i podmiotowe niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych – stan psychiczny, stan ogólny, skóra, głowa, oczy, 
uszy, nos i zatoki, jama ustna, gardło, szyja, klatka piersiowa, gruczoły piersiowe i węzły chłonne, układ sercowo-naczyniowy, 
obwodowy układ krążenia, brzuch, męskie narządy płciowe, żeńskie narządy płciowe, układ mięśniowo-szkieletowy, układ 
hematologiczny, układ endokrynny oraz układ nerwowy. Dokumentacja kliniczna pacjenta. 

Contents of the study programme (short version) 

The clinical examination of infant, child and adult patient – mental status, general symptoms, the skin, the head, the eyes, the 
ears, the nose and sinuses, the mouth, throat and neck, the chest, the breasts and axillae, the cardiovascular system, the 
peripheral vascular system, the abdomen, the male genital system, the female genital system, the musculoskeletal system, 
the hematologic system, the endocrine system and the nervous system. The patient’s medical records. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zajęcia realizowane są w pracowniach MCSM 

1.Istota, cel i metody badania fizykalnego. Badanie podmiotowe – przygotowanie do badania, prawa pacjenta, zasady etyczne, 

zasady komunikacji z pacjentem 

2.Zasady dokumentowania danych według schematu SOAP 

3.Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wywiadu według SAMPLE i kompleksowego wywiadu zdrowotnego – skarga 

główna, obecna choroba, opis dolegliwości według OLD CART, przeszłość zdrowotna, wywiad rodzinny, wywiad 

psychospołeczny. 

4.Wywiad w zakresie układów anatomicznych i narządów: dane ogólne, skóra, głowa, oczy, uszy i słuch, nos i zatoki, jama 

ustna i gardło, szyja, piersi, układ oddechowy, układ krążenia, obwodowy układ krążenia, układ pokarmowy, układ moczowy, 

układ płciowy męski, układ płciowy żeński, układ mięśniowo-szkieletowy, układ nerwowy, układ hematologiczny, układ 

endokrynologiczny, stan psychiczny 

5.Badanie przedmiotowe: skóry, paznokci, włosów, głowy i oczu, uszu i słuchu, przewodu nosowego i zatok, jamy ustnej i 

gardła, szyi, klatki piersiowej i płuc, układu krążenia, brzucha, obwodowego układu krążenia, układu moczowego, układu 

kostno-mięśniowego, układu nerwowego z uwzględnieniem odrębności w różnych okresach życia człowieka. 

6.Ocena stanu dziecka na podstawie przeprowadzenia całościowego wywiadu i wykonania badania przedmiotowego 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Krajewska-Kułak E.: Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych. Wyd. Czelej, Lublin 2008  

2.Douglas G., Nicol F., Robertson C.: Macleod's Badanie kliniczne. Edra Urban & Partner. Wrocław 2017 

3.Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. 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 specjalistyczne 

- udział w zaliczeniu 

- konsultacje z prowadzącym 

 

30 

2 

1 

Przygotowanie do zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia praktycznego 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą przedmiotu 4 

Inne - samokształcenie 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (26 h) 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. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Badania naukowe w pielęgniarstwie  

Course / group of courses   

Kod zajęć / grupy 

zajęć 
 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 2 Semestr 2 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 10 0 3 zaliczenie 

S 30 2 3 
zaliczenie z 

oceną 

SK 30 0 3 zaliczenie 

Koordynator dr hab. E. Barnaś, 

Prowadzący dr hab. E. Barnaś, dr M. Kołpa  

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy pielęgniarstwa, 

promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.  

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 
Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty 

pielęgniarstwa. 
C.W33. Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

2 Charakteryzuje etapy postępowania badawczego. C.W34. 
Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

3 Opisuje metody i techniki badań. C.W35. 
Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

4 
Określa zasady interpretowania danych empirycznych i 

wnioskowania. 
C.W36. 

Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 
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5 
Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i 

ochrony własności intelektualnej 
C.W.37. 

Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

6  Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych  C.W38. 
Zaliczenie pisemne 

Odpowiedzi ustne 

7 Uczestniczy w realizacji procesu badawczego C.U54. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

8 Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych C.U55. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

9 
Wykorzystuje wyniki badań naukowych w pracy naukowej i w 

zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem 
C.U56. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

10 Uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów C.U57. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

11 
Opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach 

badań o charakterze jakościowym 
C.U58. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

12 Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych C.U59. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

13 
Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i 

ochrony własności intelektualnej  
C.U60. 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

Odpowiedzi ustne 

zadanie indywidualne i 

zespołowe 

14 
Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę zawodową i 

kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu  
D.K2. Obserwacja studenta 

 



32 
 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład problemowy, 

praca w grupach, 

dyskusja dydaktyczna, 

samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Student będzie oceniany na podstawie: 

- uczestnictwa i aktywnego udziału na zajęciach 

- przygotowania zadania indywidualnego i zespołowego. 

 

Zadanie indywidualne: 

Każdy student dokona krytycznej analizy artykułu naukowego z czasopisma pielęgniarskiego lub klinicznego zgodnie z 

kryteriami: 

- zgodność treści z tematem, 

- poprawność celu badań, 

- dobór grupy, metody badań i analizy wyników, 

- poprawność sformułowania wniosków, 

- sposób prezentacji wyników, 

- poprawność przygotowania dyskusji, 

- wartość artykułu pod względem poznawczym, metodologicznym i praktycznym 

 

Zadanie indywidualne lub zespołowe: 

Zespoły studentów (3-4 osobowe) lub student indywidualnie opracuje projekt badawczy do tematu zaproponowanego przez 

prowadzącego zajęcia po konsultacji z każdym studentem indywidualnie. Obejmuje on: 

- uszczegółowienie treści ściśle związanych z tematem pracy 

- założenia badań własnych, w tym: cel i problemy badawcze, teren badań, grupa badanych z uwzględnieniem rodzaju 

doboru grupy, dobór metod, technik i narzędzi badawczych związanych z założeniami badawczymi 

- omówienie zasad prezentacji projektu badawczego, która powinna zawierać: - tytuł, streszczenie pracy w strukturze: wstęp, 

cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski i słowa kluczowe (3-5). 

Zadanie indywidualne: 

Prezentacja przypisanego przez prowadzącego, zagadnienia (z podanej listy tematów ćwiczeń) powinna zawierać nie więcej 

niż 20 slajdów, a czas prezentacji nie powinien przekraczać 15-20 minut. 

Prezentacja przedstawiona indywidualnie przez studenta oraz prezentacja projektu badawczego stanowią podstawę do 

dyskusji.  

Warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie wykładów 

kolokwium pisemne z tematów wykładowych i uzyskanie minimum 50% pozytywnych odpowiedzi jest warunkiem zaliczenia 

wykładów. 

 

Zaliczenie na ocenę z seminarium: 

Dopuszczenie do zaliczenia wymaga spełnienia następujących warunków: 

1. obecność na wszystkich zajęciach 

2. aktywnego udziału w dyskusji w trakcie ćwiczeń 

3. wykonanie na pozytywną ocenę poszczególnych zadań 

Ocena umiejętności 

5.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze przygotowany, potrafi umiejętnie wykorzystywać wiedzę z 

zakresu badań naukowych 

4.5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi wykorzystywać 

wiedzę z zakresu badań naukowych 

4.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym potrafi 

wykorzystywać wiedzę z zakresu badań naukowych 

3.5 – student uczestniczy w zajęciach, jego zakres przygotowania nie pozwala na poprawne wykorzystywać wiedzę z 

zakresu badań naukowych 

3.0 – student uczestniczy w zajęciach, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu badań naukowych na poziomie dostatecznym 

2.0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie, nie potrafi wykorzystywać wiedzy 

z zakresu badań naukowych  

Treści programowe (skrócony opis) 
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Przedmiot, cel i obszar badań naukowych. Paradygmaty badań naukowych w pielęgniarstwie. Rodzaje badań naukowych- 
charakterystyka badań ilościowych i jakościowych. Etapy postępowania badawczego. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 
Zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania. Etyka w badaniach naukowych – prawo autorskie i własność 
intelektualna.  

Contents of the study programme (short version) 

Subject matter, purpose and area of research. The paradigms of research in nursing. Types of scientific tests - characteristics 
of quantitative and qualitative research. Stages of research. Methods, techniques and research tools. Rules for interpreting 
empirical data and reasoning. Ethics in research - copyright and intellectual property.  

Treści programowe (pełny opis) 

Tematy wykładów: 

1.Przedmiot, cel i obszar badań naukowych. 

2.Paradygmaty badań naukowych w pielęgniarstwie. 

3.Rodzaje badań naukowych- charakterystyka badań ilościowych i jakościowych. 

4.Etapy postępowania badawczego. 

5.Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

6.Zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania. 

7.Etyka w badaniach naukowych – prawo autorskie i własność intelektualna. 

Tematy seminarium: 

1.Analiza artykułu naukowego zgodnie z przyjętymi kryteriami 

2.Omówienie założeń do prac dyplomowych o charakterze jakościowym. 

3.Wyznaczenie tematów do projektu naukowego w ścisłym powiązaniu z pielęgniarstwem i opracowanie w grupach koncepcji 

badań. 

4.Określenie celu i problemów badawczych. Wyznaczenie terenu i grupy badanych. Dobór metod i narzędzi badawczych. 

Konstrukcja kwestionariusza ankiety i skategoryzowanego kwestionariusza wywiadu. 

5.Przeprowadzenie badań, analiza wyników, tworzenie tabel, wykresów i wyciąganie wniosków. 

6.Prezentacja wyników w grupie. 

7.Omówienie źródeł naukowych, w tym czasopism naukowych pielęgniarskich i internetowych baz danych. 

8.Ocena wartości naukowej czasopism: IF, MNiSZW, IC. 

9.Zasady publikowania w czasopismach naukowych. 

10.Omówienie zasad etyki w pielęgniarskich badaniach naukowych- świadoma zgoda uczestnika badań, rola i znaczenie 

Komisji Bioetycznych w badaniach naukowych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

wykłady 

1.Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie. Wyd. PZWL, Warszawa 2011 

2. Uchmanowicz J, Rosińczuk J, Jankowska- Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1 i 2. Wyd. 

Continuo, Wrocław 2015 

3. Uwe Flick (tłum. Tomanek P). Projektowanie badania jakościowego. Wyd. PWN, Warszawa 2012. 

 

seminaria: 

1. Uchmanowicz J, Rosińczuk J, Jankowska- Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3. Wyd. 

Continuo, Wrocław 2016. 

2. Uchmanowicz J, Rosińczuk J, Jankowska- Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4. Wyd. 

Continuo, Wrocław 2017. 

3. Radomski D, Grzanka A. Metodologia badań naukowych w medycynie. Wyd. Uniwersytetu Medycznego, Poznań 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.) + laboratorium (… h) + 

seminaria (30h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
43 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

przygotowanie do zajęć  10 

Inne (samokształcenie)  30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 
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Liczba punktów ECTS  

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 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. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 

 
Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 

Course / group of courses Internal Medicine and Internal Medical Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć 2020 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 16 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr  3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

W 70 6 3 egzamin 

ĆS 120 6 4 Zaliczenie z oceną 

PR 160 4 4 Zaliczenie z oceną 

SK 30 0 3 Zaliczenie  

Koordynator dr n. med. Barbara Kubik 

Prowadzący 
dr n. med. Barbara Kubik, lek. med. Wacław Wacławski, dr Aneta 
Grochowska, mgr Teresa Kwiek, mgr Barbara Żurek, lic. piel.  Ewa 
Łętkiewicz, lic. piel. Alicja Kot 

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, filozofii, etyki zawodu pielęgniarki, podstaw pielęgniarstwa; z wykładów z interny i pielęgniarstwa 
internistycznego, wybranych przedmiotów opieki specjalistycznej oraz nauk społecznych. Warunkiem dopuszczenia do 
realizacji ćwiczeń praktycznych jest zdanie egzaminu  z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego i zaliczenie 
samokształcenia, a do praktyki zawodowej zaliczenie ćwiczeń praktycznych. 

 

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 
Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych 
pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia. 

D.W2 Egzamin, kolokwium 
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2 

Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, 
rokowanie i opiekę pielęgniarską oraz powikłania schorzeń: 
układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, układu 
oddechowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich 
gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i 
pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, 
układu dokrewnego oraz krwi. 

D.W3 Egzamin, kolokwium 

3 Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku. D.W4 Egzamin, kolokwium 

4 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym. D.W5 Egzamin, kolokwium 

5 
Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od 
wieku i stanu zdrowia. 

D.W6 Egzamin, kolokwium 

6 
Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i 
zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w 
różnym wieku i stanie zdrowia. 

D.W7. 
Egzamin, kolokwium 
Symulacja medyczna 

7 

Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy 
chorego w różnych schorzeniach w zależności od wieku i stanu 
zdrowia z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 
innymi lekami i dróg podania. 

D.W8. Egzamin, kolokwium 

8 
Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 
opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia. 

D.W9. Egzamin, kolokwium 

9 
Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności 
od jego wieku i stanu zdrowia. 

D.W10 Egzamin, kolokwium 

10 
Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w 
zależności od jego wieku i stanu zdrowia. 

D.W11. Egzamin, kolokwium 

11 
Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia 
pacjenta. 

D.W12. Egzamin, kolokwium 

12 Zna swoiste zasady organizacji opieki internistycznej.;  D.W14. Egzamin, kolokwium 

13 
Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie 
ich zlecania. 

D.W52. 
Egzamin, kolokwium 
Symulacja medyczna 

14 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 
cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 
dokonuje ewaluacji opieki 
 

D.U1. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

15 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców 
opieki w różnym wieku i stanie zdrowia. 

D.U2. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

16 
Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 
różnym wieku i stanie zdrowia. 

D.U3. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

17 Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób. D.U5. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

18 
Pobiera materiał do badań diagnostycznych (krew, wydzieliny, 
wydaliny, wymazy z jam ciała). 

D.U9. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

19 
Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po 
specjalistycznych badaniach diagnostycznych. 

D.U10. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

20 
Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i 
krótko działającej. 

D.U11. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

21 
Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem 
fizycznym i psychicznym. 

D.U12 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  
Symulacja medyczna 

22 
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską. 

D.U13. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

23 
Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 
dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo- pielęgnacyjnego. 
 

D.U20. 
udział w praktyce, praca z chorym, 
wykonanie zadania  

24 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego. 
 

D.U26. 
udział w praktyce, praca z chorym,  
wykonanie zadania, 

25 
Asystuje lekarzowi w trakcie diagnostycznych i leczniczych. 
 

D.U27. 
udział w praktyce, praca z chorym,  
wykonanie zadania, 
Symulacja medyczna 

26 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich, raportów, kartę rejestru zakażeń 
szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę 
informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki. 

D.U28. 
udział w praktyce, praca z chorym,  
wykonanie zadania, 

27 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju, problemów 
pielęgnacyjnych. 
 

D.U32. 
udział w praktyce, praca z chorym,  
wykonanie zadania, 

28 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 
zlecenie lekarza. 

D.U33. 
udział w praktyce, praca z chorym,  
wykonanie zadania, 

29 
Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 
badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 
wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne; 

D.U34. 
udział w praktyce, wykonanie 
zadania, 
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30 
Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 
leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie. 

D.U35. 
udział w praktyce, wykonanie 
zadania, 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 
  

31 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; D.K1. 
Obserwacja zachowań,  
Symulacja medyczna 

32 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; 

D.K2. 
Obserwacja zachowań,  

33 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 
opiece; 

D.K3. Obserwacja zachowań, 
Symulacja medyczna  

34 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 
wykonywanie zadań zawodowych; 

D.K4. 
Obserwacja zachowań,  

35 Przestrzega praw pacjenta; 
D.K5. Obserwacja zachowań,  

Symulacja medyczna 

36 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 
zawodowe; 
 

D.K6. Obserwacja zachowań,  
Symulacja medyczna 

37 Przestrzega tajemnicy zawodowej; 
D.K7. Obserwacja zachowań 

38 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

D.K8. Obserwacja zachowań 

Symulacja medyczna 

39 
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; D.K9. Obserwacja zachowań 

40 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

D.K10. Obserwacja zachowań 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna, samodzielna praca studenta, 
udział w praktyce -  zajęcia  praktyczne, praktyka zawodowa, metoda sytuacyjna, metoda przypadków - case study, metoda 
problemowa, pokaz, objaśnienie, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w 
określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela, seminarium, dyskusja dydaktyczna, konsultacje indywidualne, 
samodzielne studiowanie i samodzielna praca studentów 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

weryfikacja efektów uczenia się: 

 

- zaliczenie pisemne – kolokwia cząstkowe z tematyki wykładów w formie testu jednokrotnego wyboru i egzamin w formie 

testu wielokrotnego wyboru 

- praca samokształceniowa 

- odpowiedzi ustne 

- symulacja medyczna niskiej i średniej wierności 

- wykonywanie zadań w warunkach rzeczywistych 

- opracowanie procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej dla pacjenta 

 

Kryteria procentowe oceny z testu są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Samokształcenie: udział w konferencjach dydaktyczno-naukowych, sprawozdanie pisemne z analizy dodatkowej literatury 

przedmiotu rozwijającej zainteresowania tematyką schorzeń internistycznych. 

 

Wykłady:  

 

– uzyskanie zaliczenia (tj. minimum 50% maksymalnej ilości punktów) z kolokwiów cząstkowych, w formie testu 

jednokrotnego wyboru. 

 

Egzamin – na ocenę, forma testu wielokrotnego wyboru, 

 

Zasady dopuszczenia do egzaminu: 

- udokumentowane samokształcenie, 

- zaliczenie kolokwiów cząstkowych, 

 

Kryterium zaliczenia egzaminu: wymagane minimum 50% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego 

 

Zajęcia  praktyczne   

Warunkiem rozpoczęcia i odbycia ćwiczeń jest pozytywnie zdanie egzaminu. 

Część zajęć praktycznych (16 godzin) odbywa się w MCSM, przed rozpoczęciem zajęć w warunkach rzeczywistych 

Zajęcia praktyczne: 100% obecność na zajęciach, udział w praktyce, pozytywna ocena z przeprowadzonego i poprawnie 

udokumentowanego procesu pielęgnowania wybranego chorego oraz edukacji zdrowotnej, zaliczenie tematów 

seminaryjnych, zaliczenie umiejętności  praktycznych, pozytywna postawa studenta na zajęciach. 

kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

▪ 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, 

▪ Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania, edukacja zdrowotna) 
▪ Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu (dziennika) 

umiejętności  

▪ Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów według 
indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju 
i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie 
działań edukacyjnych) samoocena studentów 

Praktyka zawodowa 

Warunkiem rozpoczęcia i odbycia praktyki jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń medycznych (zajęć praktycznych).   

Praktyka zawodowa: 100% obecność na zajęciach, udział w praktyce, pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji 

procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej wybranego chorego, zaliczenie tematów seminaryjnych, zaliczenie 

umiejętności  praktycznych, pozytywna postawa studenta na zajęciach. Kontrola praktyk, dziennik praktyk 
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Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

▪ 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, 

▪ Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 
▪ Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu(dziennika) 

umiejętności  
▪ Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i 
rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań 
edukacyjnych) samoocena studentów 

W przypadku nieobecności praktyka zawodowa  musi być zrealizowana w innym terminie ustalonym z koordynatorem praktyk 

zawodowych 

Warunki zaliczenia 

Wykład: uzyskanie zaliczenia z wykładów na podstawie obecności (85%) i pozytywnie zaliczonych kolokwiów cząstkowych. 

Egzamin pisemny - test 

Zasady dopuszczenia do egzaminu: obecności (85%), udokumentowane samokształcenie, zaliczenie kolokwiów 

cząstkowych, 

Kryterium zaliczenia egzaminu: uzyskanie  50% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego 

Zajęcia  praktyczne   

Zajęcia praktyczne: 100% obecność na zajęciach, zaliczenie zajęć w MCSM, udział w praktyce, pozytywna ocena z 

przeprowadzonego i poprawnie udokumentowanego procesu pielęgnowania wybranego chorego oraz edukacji zdrowotnej, 

zaliczenie tematów seminaryjnych, zaliczenie umiejętności  praktycznych, pozytywna postawa studenta na zajęciach. 

Praktyka zawodowa 

Praktyka zawodowa: 100% obecność na zajęciach, udział w praktyce, pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu 
pielęgnowania i edukacji zdrowotnej wybranego chorego, zaliczenie tematów seminaryjnych, zaliczenie umiejętności  
praktycznych, pozytywna postawa studenta na zajęciach. 
 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 

 

Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny i pielęgnowanie chorego w schorzeniach: układu krążenia, serca, naczyń 

krwionośnych, układu oddechowego, układu, pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu 

moczowego (nerek, pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi. Udział 

pielęgniarki w diagnostyce i terapii chorób internistycznych. 

Zajęcia praktyczne: 

Umiejętności praktyczne przygotowujące studentów do objęcia opieką pielęgniarską chorych ze schorzeniami 
internistycznymi, realizacja technik i procedur stosowanych w internistycznej praktyce pielęgniarskiej, uczestniczenie w 
diagnozowaniu i leczeniu chorych internistycznych; wykorzystywania wiedzy klinicznej w rozpoznawaniu problemów 
zdrowotnych i pielęgnowaniu chorych w schorzeniach internistycznych. 

Praktyka zawodowa 
 
Doskonalenie umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia pielęgniarskiej, 
specjalistycznej opieki internistycznej chorych leczonych w oddziale chorób wewnętrznych 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures: 
 
Etiology, pathogenesis, clinical picture and nursing the ill in diseases: of cardiovascular system, heart, blood vessels, 
respiratory system, digestive system (stomach, intestine, large glands), liver, pancreas, urinary system (kidney, bladder), 
osteoarticular system, muscles, endocrine system and blood. Participation of nurses in the diagnosis and treatment of 
diseases occuring in internal medicine. 

Practical medical classes  
Practical skills preparing students to take up the nursing care for patients with diseases of internal medicine, implementation 
of techniques and procedures applied in internal medicine nursing practice, participation in the diagnosis and treatment of 
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patients with internal diseases; use of clinical knowledge in diagnosing health problems and nursing patients with diseases of 
internal medicine.  

Professional practice  
Improving practical skills and ethical attitudes necessary to provide specialist, nursing internist care for patients treated in the 
ward of internal diseases. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady  

 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu krążenia (dusznicą bolesną, zawałem mięśnia sercowego, 

przewlekłą i ostrą niewydolnością krążenia, chorobą nadciśnieniową). 

- Edukacja chorego ze schorzeniami układu krążenia. Przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji. 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu oddechowego(z zapaleniem płuc, POChP, astmą 

oskrzelową). Przygotowanie chorych do samokontroli i samoopieki. 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu pokarmowego(z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, 

wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, marskością wątroby, przewlekłym zapaleniem trzustki). 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego z nadczynnością i niedoczynności tarczycy 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego z cukrzycą, profilaktyka powikłań ostrych i przewlekłych. Przygotowanie chorych z 

cukrzycą do samoobserwacji i samopielęgnacji. 

-Model opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami układu krwiotwórczego (z białaczką, niedokrwistością, skazą 

krwotoczną). 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

- Model opieki pielęgniarskiej chorego z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Przygotowanie chorego i jego rodziny do 

dializoterapii 

Ćwiczenia praktyczne medyczne  
 
1. Poznanie środowiska oddziału chorób wewnętrznych. Komunikowanie się z chorym, zespołem terapeutycznym, rodziną 
chorego.  
2. Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego z dostępnych źródeł z wykorzystaniem znanych metod zbierania 
informacji ukierunkowanych na schorzenie pacjenta i potrzeby bio-psycho-społeczne. 
3. Analiza zebranych informacji i ocena stanu bio-psych-społeczno-duchowego pacjenta. 
4. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zapewnienie opieki 
pielęgniarskiej przed w trakcie i po badaniach. 
5. Rozpoznanie i formułowanie problemów zdrowotnych przy współudziale chorego, jego rodziny oraz określenie celów 
pielęgnowania i planowanie opieki zgodnie z wybraną teorią pielęgnowania.  
6. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej uwzględniającej różne formy terapii: farmakoterapii, dietoterapii, psychoterapii 
elementarnej, rehabilitacji zgodnie z planem pielęgnacji. 
7. Obserwacja chorego pod kątem działania stosowanych form terapii.  
8. Określenie kryteriów oceny opieki. Ocena niebezpieczeństwa powikłań wynikających z przebiegu choroby i procesu 
leczenia. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powikłaniom.  
9. Udział w rehabilitacji pacjentów przewlekle chorych z uwzględnieniem profilaktyki powikłań wynikających z 
długotrwałego unieruchomienia. 
10. Ocena zdolności pacjenta i/lub jego rodziny do samopielęgnacji. Rozpoznanie deficytów w zakresie samoopieki. 
Określenie zakresu edukacji, celu, planu, dobór metod, środków i treści do przeprowadzenia edukacji chorego i jego 
rodziny.  
11. Ustalenie kryteriów do oceny osiągniętych celów edukacyjnych. Ocena efektów osiągniętych w procesie edukacji 
pacjenta.  
12. Końcowa ocena efektów opieki pielęgniarskiej oraz przygotowania pacjenta do samopielęgnacji po wyjściu ze szpitala 
zgodnie z kryteriami. 

Tematy zajęć praktycznych realizowanych w MCSM (16h): 

1. Cewnikowanie pęcherza moczowego na stałe u kobiety (cewniki Foleya) 
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

 
Praktyka zawodowa 
 
1. Zapoznanie z pacjentami i zespołem terapeutycznym. Zapoznanie z programem szkolenia, planowanymi celami i 
oczekiwanymi umiejętnościami. Zapoznanie z organizacją pracy w oddziale, urządzeniem i wyposażeniem oddziału, 
obowiązującymi przepisami i procedurami stosowanymi w oddziale. 

2. Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego z dostępnych źródeł z wykorzystaniem znanych metod zbierania informacji 
ukierunkowanych na schorzenie pacjenta i potrzeby bio-psycho-społeczne. Analiza zebranych informacji i ocena stanu bio-
psycho-społeczno-duchowego pacjenta. 
3. Zastosowanie wiedzy, umiejętności i obowiązujących procedur w opiece nad chorymi przed, w trakcie i po badaniach. 
4. Rozpoznanie i formułowanie problemów zdrowotnych przy współudziale chorego, jego rodziny oraz określenie celów 
pielęgnowania i planowanie opieki zgodnie z wybraną teorią pielęgnowania. 

5. Współuczestniczenie w zapewnieniu opieki pielęgniarskiej uwzględniającej różne formy terapii: 
 farmakoterapii, dietoterapii, psychoterapii elementarnej, rehabilitacji. Obserwacja chorego pod kątem działania stosowanych form terapii. 
6. Monitorowanie stanu pacjenta, rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie działań  
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ratujących życie chorego. 
7. Realizacja opieki pielęgniarskiej zgodnie z planem, ocena efektów opieki i modyfikowanie planu 
 uwzględniając zmieniające się potrzeby i stan pacjenta. 
8. Ocena niebezpieczeństwa powikłań wynikających z przebiegu choroby i procesu leczenia.  
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powikłaniom. 
9. Ustalenie celu, planu, dobór metod, środków i treści do przeprowadzenia edukacji chorego 
 i jego rodziny. 
10. Realizacja edukacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny. 
11. Ocena efektów osiągniętych w procesie edukacji pacjenta, rodziny. 
12. Udział w rehabilitacji pacjentów z uwzględnieniem profilaktyki powikłań wynikających z choroby. 
13. Opieka nad chorymi umierającymi i ich rodzinami. Udzielanie wsparcia. 
14. Ustalenie kryteriów i ocena efektów opieki pielęgniarskiej oraz przygotowania pacjenta  
do samopielęgnacji po wyjściu ze szpitala. 
15. Samoocena studenta co do realizacji własnego planu kształcenia i stopnia osiągnięcia  
założonych celów kształcenia. Autorefleksja i wnioski co do dalszego kształcenia.  
Ocena studenta przez nauczyciela w dziedzinie wiadomości, umiejętności i postawy zgodnie 
 z kryteriami obowiązującymi podczas zajęć. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykład: 
1.Oliver A. Leach, Gijs I. van Boxel: Choroby wewnętrzne . Wrocław: Edra Urban & Partner, 2016 
2. Interna Szczeklika 2018 / [red. Piotr Gajewski]. Medycyna Praktyczna, 2018 
3. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. 
 
Zajęcia praktyczne:  
 
1. Pączek L.(red) : Choroby wewnętrzne – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 2009. 
2. Kokot F.(red.): Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL 2014. 
3. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych / pod red. Franciszka Kokota ; aut.: Zbigniew Gąsior [et al.]. 
PZWL 2014 
 
Praktyka zawodowa: 
 
1.Sarnowska Alina: Działalność edukacyjna pielęgniarki odcinkowej w oddziale internistycznym. Wydawca: Piła: Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2008. 
2. Uchmanowicz I., Kubera-Jaroszewicz K.: Edukacja diabetologiczna : standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę. 
Wrocław: Continuo, 2012. 
3. Szczeklik A., Gajewski P. (red.): Choroby wewnętrzne – kompendium. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010 
 
Czasopisma: 
 
1. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 
2. Pielęgniarstwo XXI wieku, 
3. Medycyna Praktyczna, 
4. Nowa Medycyna, 
5. Medycyna po Dyplomie, 
6. Rehabilitacja medyczna, 
7. Zdrowa żywność, zdrowy styl życia, 
8. Dietetyka, 
9. Gerontologia Polska, 
10. Endokrynologia, otyłość i zaburzenia przemiany materii 
11. Endokrynologia Polska 
12. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 

 

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: wykłady (70h), ćwiczenia medyczne (120h), praktyka 

zawodowa (160h), konsultacje z prowadzącym (5h), udział w zaliczeniu i egzaminie (2h) 
357 godz. 

Przygotowanie do  zajęć  30 
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Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  23 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  40 

Inne: samokształcenie 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 480 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (357 h) 11,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (280h) 9,3 

Objaśnienia: 

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

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

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

zajęć. 
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Dane ogólne 

Jednostka 

organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/ Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy 

zajęć  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

Course / group of 

courses 
Pediatrics and PediatricNursing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 18 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty 

ECTS 
Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 70 6 3 
Zaliczenie 

Egzamin  

Samokształcenie 30 0 3 Zaliczenie 

Ćwiczenia medyczne 
160 

 

8 

 

4 

 
Zaliczenie z oceną 

Praktyka zawodowa 160 4 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Teresa Król 

Prowadzący 

lek. med. Urszula Mróz, mgr Teresa Król, dr Maria Mika, mgr Anna 

Rogowska - Bąk, mgr Barbara Tyburowska, mgr Krystyna Pokój, mgr 

Bernadetta Kania, mgr Katarzyna Kłopocka-Rutka 

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 w zakresie podstawowych treści kształcenia tj. anatomii, fizjologii ,zdrowia publicznego, podstawy pielęgniarska,  
psychologii, pedagogiki, socjologii 

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.  Wymieni objawy zagrożenia życia u dziecka z uwzględnieniem 
swoistości wieku  

 

D. W1. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

2.  Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych dziecka 
w różnym stanie i wieku 
 

D.W2. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 
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3.  Wyjaśni patofizjologię, objawy kliniczne oraz powikłania chorób 
wieku rozwojowego : układu pokarmowego, układu 
oddechowego, moczowego , układu krwiotwórczego, układu 
krążenia, układu nerwowego, układu endokrynologicznego, 
chorób zakaźnych wieku dziecięcego, chorób alergicznych 

D.W3 Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

4.  Zna zasady oceny stanu dziecka w zależności od wieku D. W4. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

5.  Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie pediatrycznym D.W5 Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

6.  Zna zasady planowania opieki nad dziećmi w zależności od 
wieku 
 

D.W6. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

7.  Zna  zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach 
i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u dzieci w różnym 
stanie zdrowia i różnych grupach wiekowych 
 

D.W7. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

8.  Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy 
chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu 
zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 
innymi lekami i dróg podawania 

D.W8 Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

9.  Charakteryzuje techniki i  procedury pielęgniarskie stosowane w 
pediatrii 

D.W9 Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

10.  Zna zasady przygotowania dziecka/rodziców do samoopieki D.W10 Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

11.  Zróżnicuje reakcje dziecka na chorobę/hospitalizację z 
uwzględnianiem wieku i stanu zdrowia 
 

D.W11. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

12.  Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia 

D.W12 Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

13.  Zna swoiste zasady organizacji opieki pediatrycznej w Polsce D.W.14. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

14.  Wyjaśni patofizjologię i objawy kliniczne chorób wieku 
rozwojowego: układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, 
dróg moczowych, chorób alergicznych oraz chorób krwi 

D.W.18. Kolokwium, Egzamin Ocena 
odpowiedzi podczas 

seminarium 

15.  Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w 
zakresie ich zlecania 

D.W.52 Kolokwium, Egzamin Ocena 

odpowiedzi podczas 

seminarium 

Umiejętności: 
 

1.  Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 
cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 
dokonuje ewaluacji opieki 

D.U1 Prace zaliczeniowe- 

dokumentacja procesu 

pielęgnowania, edukacji 

zdrowotnej  

Wykonanie zadania  

 

2.  Rozpoznaje uwarunkowania  zachowania zdrowia odbiorców 
opieki w różnym wieku i stanie zdrowia 
 

D.U.2 Jak wyżej 

3.  Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób D.U5 Jak wyżej 

4.  Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy 
przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju 

D.U.7 Jak wyżej 

5.  Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską 

D.U.13 Jak wyżej 

6.  Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dzieci z 
wykorzystaniem różnych technik 
 

D.U.19. Jak wyżej 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

7.  Prowadzi rozmowę terapeutyczną D.U.22 Prace zaliczeniowe- 

dokumentacja procesu 

pielęgnowania, edukacji 

zdrowotnej  
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Wykonanie zadania 

indywidualnego 

8.  Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów D.U.25 Jak wyżej 

9.  Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego 

.D.U. 26 Jak wyżej 

10.  Prowadzi dokumentacje opieki nad chorym : kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 
szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę 
informacyjną z zaleceniami w zakresie samo opieki 
 

D.U.28. Jak wyżej 

11.  Stosuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów  D.U. 32. Jak wyżej 

12.  Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub 
na zlecenie lekarza 

D.U.33. Jak wyżej 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

13.  Potrafi rozpoznać wskazania do wykonania określonych badań 
diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 
wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne 
 

D.U.34. Prace zaliczeniowe- 

dokumentacja procesu 

pielęgnowania, edukacji 

zdrowotnej  

Wykonanie zadania 

indywidualnego 

14.  Potrafi przygotować zapisy form recepturowych substancji 
leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie 

D.U.35 Jak wyżej 

Kompetencje społeczne: 
 

1.  Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece 
 

D.K.1. Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

2.  Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 
umiejętności dążąc do profesjonalizmu 
 

D.K.2. Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

3.  przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 
opiece nad chorym 
 

D.K.3. Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

4.  Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 
wykonywanie zadań zawodowych 

D.K.4 Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

5.  Przestrzega praw pacjenta D.K.5 Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

6.  Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 
zawodowe 

D.K.6 Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

7.  Zachowuje tajemnicę zawodową D.K.7 Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

8.  Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki 
zawodowej 

D.K.8 Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

Symulacja pośredniej i 

wysokiej wierności 

9.  Prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i 
pacjenta 
 

D.K.9. Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

10.  Wykorzystuje empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 

D.K.10 Obserwacja zachowań, 

kontrola praktyk, ankieta 

ewaluacyjna 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 
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Wykład informacyjny, konwersatoryjny, samodzielne studiowanie, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia umiejętności 
praktycznych, instruktaż bieżący, pokaz, seminarium, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności – wykonanie iniekcji 
domięśniowej, karmienie przez sondę żołądkową – 16 godzin 
 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria oceny efektów uczenia się: 
 
-Kolokwia 2-3 w formie testowej z pytaniami otwartymi i zamkniętymi , zaliczone na ocenę pozytywną przy uzyskaniu 50% 
sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności, poniżej 50% ocena negatywna 
 
-Zaliczenie samokształcenia wg. opracowanej skali punktowej - zaliczone na ocenę pozytywną przy uzyskaniu 50% sumy 
punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności, poniżej 50% ocena negatywna 
 
-Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach, odpowiedzi ustne, pisemne, ocena dokumentacji procesu 
pielęgnowania 
-Ocena przez nauczyciela i samoocena studenta wg. opracowanych kryteriów oceny i samooceny studenta podczas 
ćwiczeń praktycznych /praktyk zawodowych 
 
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 soje opinie i poglądy.( ocena dobra) 
1pkt.- 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 wysoka jakość opieki 
pielęgniarskiej.(ocena bardzo dobra) 
2 pkt.- zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie , zgonie z zasadami i procedurą.(ocena 
dobra) 
1 pkt.- wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z zasadami.( ocena 
dostateczna) 
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania  
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
3 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobra, samodzielna realizacje zadań 
zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 
2 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane kryteria( niewielkie uchybienia) 
1 pkt.- 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 osiągniecie danej kompetencji i wykorzystanie do realizacji zadań 
zawodowych(liczba uchybień nieakceptowana, ocena niedostateczna). Student wymaga ukierunkowania i nadzoru 
nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 
Interpretacja wyniku: 
100-90%   max ilość punktów                   bardzo dobry                                                                      
89-85%    max ilość punktów                    plus dobry                                                                            
84- 71%   max ilość punktów                    dobry                                                                                     
70- 66%   max ilość punktów                   plus dostateczny                                                                 
65 -50 %   max ilość punktów                  dostateczny                                                                     
     *jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać 
zaliczenia z zajęć praktycznych.  
 
- symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności (16h) 
Efekty uczenia się realizowane w symulacji medycznej : 
DU19 Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dzieci z wykorzystaniem różnych technik karmienia ( karmienie przez 
sondę ) – 8 godzin 
DU 33 Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami samodzielnie i na zlecenie lekarza ( iniekcje domięśniowe) – 8 godzin 
Kryteria oceny efektów uczenia się realizowanych w symulacji medycznej takie jak podczas ćwiczeń praktycznych 
realizowanych w warunkach szpitalnych . 
 

Warunki zaliczenia 

Formy pracy do zaliczenia samokształcenia: 

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

2. Praca w charakterze woluntariusza w placówkach opiekuńczych dla dzieci(zaświadczenie podpisane przez opiekuna 
wolontariatu z ramienia uczelni) 

3. Praca poglądowa na 1 z wybranych tematów: 
a. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w pediatrii 
b. Rola pielęgniarki w stymulowaniu rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą 
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Edukacja dziecka/rodziców w wybranych schorzeniach układu: oddechowego, pokarmowego, moczowego, chorobach 
alergicznych  
Ocena pracy samokształceniowej : 

• dokona właściwego wyboru literatury (0-3) 

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

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

• uzasadni wybór : chorób cywilizacyjnych, problemów w procesie rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, jednostek 
chorobowych w których przedstawi edukację(0-3) 

• określi cel : zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, problemom w procesie rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, 
edukacji dziecka/rodziców w wybranej jednostce chorobowej układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, 
chorobach alergicznych(0-3) 

• zgodnie z określonym celem zanalizuje profilaktykę chorób cywilizacyjnych, zaproponuje stymulację procesu 
rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, edukację dziecka/rodziców (0-3) 

 
Egzamin – ocena na podstawie testu zawierającego pytania jednokrotnego wyboru z 4 dystraktorami oraz pytania otwarte  
 
Warunki dopuszczenia do egzaminu : 
- uzyskanie zaliczenia kolokwiów z wykładów 
- uzyskanie pozytywnej oceny z samokształcenia 
 
Egzamin - Kryteria ocen z egzaminu:  
100-90%- bardzo dobry  
89-85% - dobry plus 
84-71% - dobry 
70-66% - dostateczny plus 
50-65% - dostateczny 
Poniżej 50% - niedostateczny 
 
Warunkiem rozpoczęcia ćwiczeń medycznych praktycznych jest pozytywne zdanie egzaminu . 
 
Ćwiczenia praktyczne medyczne/praktyka zawodowa  
– 100% obecności na zajęciach,  
- pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej dziecka/ rodziców,  
- zaliczenie tematów seminaryjnych,  
- zaliczenie umiejętności praktycznych,  
- pozytywna postawa studenta 
  
 

Treści programowe (skrócony opis) 

Objęcie opieką pielęgniarską dziecka w warunkach zdrowia i choroby oraz niepełnosprawności . 

Contents of the study programme (short version) 

 
Nursing care of the child in health, disease and disability 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Przyczyny, objawy, patomechanizm, badania diagnostyczne, leczenie, rokowanie w chorobach układu : 
oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego, krwiotwórczego, 
endokrynologicznego, chorobach alergicznych, uwarunkowanych genetycznie, stanach zagrożenia życia  

2. Profilaktyka swoista i nieswoista . 
3. Czynniki warunkujące rozwój dziecka .Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych. Metody oceny 

rozwoju . 
4. Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny . 
5. Opieka pielęgniarska w schorzeniach układu : pokarmowego, oddechowego, krwiotwórczego, moczowego, 

nerwowego, cukrzycy, chorobach alergicznych, zakaźnych wieku dziecięcego – zapobieganie, metody zbierania 
danych o dziecku, problemy, cel i plan pielęgnacji, edukacja zdrowotna 

6.  Dziecko niepełnosprawne – zapobieganie, specyficzne problemy poszczególnych niepełnosprawności, formy 
pomocy dziecku i rodzinie .  

W wyniku kształcenia praktycznego student doskonali, utrwala umiejętności: 

• Komunikowania się z dzieckiem, rodzicami, zespołem terapeutycznym, empatii wobec chorego dziecka i jego 
rodziny, współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie diagnozowania, leczenia, pielęgnacji, 
rehabilitacji oraz edukacji dziecka/ rodziny 

• Rozpoznania reakcji i mechanizmów obronnych dziecka na hospitalizację, planowania i realizacji pielęgnacji 
minimalizujących stres z powodu hospitalizacji 

• Oceny rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego, zaplanowania i wykonania działań stymulujących 
rozwój dziecka 

• Zaplanowania i przeprowadzenia wywiadu, obserwacji pod kątem jednostki chorobowej, rozwoju, reakcji na 
hospitalizację, analizowania tych danych do określenia stanu biologicznego, psychicznego i społecznego dziecka 

• Rozpoznania i oceny problemów zdrowotnych dziecka na podstawie obserwacji, wywiadu, analizy dokumentacji 
zdrowotnej dziecka 
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• Ustalenia celów pielęgnowania, zaplanowania opieki pielęgniarskiej 

• Doboru metod i środków do realizacji planu pielęgnowania uwzględniając: stan zdrowia, potrzeby rozwojowe, 
możliwości dziecka w zakresie samopielęgnacji, procedury medyczne i standardy w pielęgniarstwie pediatrycznym 

• Przygotowania dziecka do wykonania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych, 
rehabilitacyjnych, zgodnie z zasadami, procedurami, standardami stosowanymi w oddziale 

• Podawania leków różnymi drogami z zachowaniem obowiązujących zasad 

• Rozpoznawania wspólnie z dzieckiem/ rodzicami potrzeb edukacyjnych zakresie samoobserwacji, 
samopielęgnacji, działań związanych z promocją, profilaktyką wieku dziecięcego , dalszej pielęgnacji w warunkach 
szpitalnych i domowych 

• Zaplanowania i przeprowadzenia edukacji  

• Prowadzenia dokumentacji procesu pielęgnowania 

• Pisania raportów pielęgniarskich 

• Przestrzegania zasad etyki zawodowej, tajemnicy zawodowej oraz praw dziecka, ponoszenia odpowiedzialności 
za sprawowana opiekę oraz poczucia współodpowiedzialności za pracę grupy 

• Oceny swoich umiejętności zawodowych, określenia własnych celów uczenia się  
 

 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Maciej Kaczmarski, Krystyna Piskosz-Ogórek(red): Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Help- Med. Kraków 
2014 

2. Radzikowski A. Banaszkiewicz A. : Pediatria podręcznik dla studentów pielęgniarstwa .Medipage . W-wa 2008 
3. Pawlaczyk B. : Pielęgniarstwo pediatryczne . PZWL . W-wa 2007 

 
 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 

D – nauki w zakresie opieki pielęgniarskiej specjalistycznej 
 

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 (70 h.) + ćwiczenia medyczne praktyczne(160h) + praktyka 

zawodowa (160h) + udział w konsultacjach z prowadzącym (3h) + udział w zaliczeniu i 

egzaminie (2h) 

395 

Przygotowanie do zajęć 40 

Przygotowanie do kolokwiów  i egzaminu  40 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 25 

Inne – samokształcenie – 30h 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 540 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (395h) 13,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (320h) 10,7 

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

Jednostka organizacyjna 
Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - 

ginekologiczne  

Course / group of courses Obstetrics and Gynecology, Obstetrics and Gynecology Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć 589 Kod Erasmusa   

Punkty ECTS  7 Rodzaj zajęć1  obowiązkowy  

Rok studiów  2 Semestr  3, 4  

Forma prowadzenia 

zajęć2 

Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 50 2 3 zaliczenie z oceną 

ĆS 80 4 4 zaliczenie z oceną 

PR 40 1 4 zaliczenie z oceną 

SK 30 0 3 zaliczenie 

Koordynator dr hab. Edyta Barnaś 

Prowadzący 
dr hab. E. Barnaś, lek. med. J. Kacalski, mgr Urszula Kozioł, mgr Dorota 

Rybska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Przedmioty wprowadzające: anatomia i fizjologia (szczególnie w zakresie układu rozrodczego), psychologia, promocja 

zdrowia 

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 
Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych 
pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

D.W2 

Odpowiedzi ustne 

odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

2 

Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym, 
geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neurologicznym, 
psychiatrycznym, anestezjologicznym, położniczo-
ginekologicznym i opiece paliatywnej 

D. W5 

Odpowiedzi ustne 

odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

3 
Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 
opiece nad chorym w zależności od jego wieku  
i stanu zdrowia; 

D.W9 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Kolokwium pisemne 



50 
 

4 
Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności 
od jego wieku i stanu zdrowia. 

D. W10 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Kolokwium pisemne 

5 
Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów 

zagrożenia życia noworodka i wcześniaka 
D.W19 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

6 
Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i 

noworodkiem 
D.W20 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

7 Wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej D. W21 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

8 Charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego D. W22 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

9 
Zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej 
i połogu 

D.W23 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Kolokwium pisemne 

10 Identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych D. W24 

Odpowiedzi ustne 

Odpowiedzi pisemne 

Kolokwium pisemne 

11 

 Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki 

D.U1 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

12 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców 
opieki- kobiet w różnym wieku i stanie zdrowia 

D.U2 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

13 
Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów  
różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, 
chorób i uzależnień. 

D. U3 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Prowadzenie edukacji 

zdrowotnej 

14 
Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy 
przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju 

D.U7 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

15 
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską; 

D.U13 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

16 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego 

D.U26 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

17 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 
szpitalnych oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie 
samoopieki; 

D. U28 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

18 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie  
do rodzaju problemów pielęgnacyjnych. 

D. U32 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

19 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 
zlecenie lekarza. 

D. U33 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 
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20 
Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 
badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 
wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne 

D.U34. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

21 
 Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 
leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.”, 

D.U35. 
Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

22 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece D. K1 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

23 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności dążąc do profesjonalizmu 
D. K2 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

24 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 
D. K3 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

25 Przestrzega praw pacjenta D.K5 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

26 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe 
D. K6 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

27 Zachowuje tajemnicę  zawodową D. K7 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

28 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

D.K8 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna niskiej i 

średniej wierności 

29 
Prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i 

pacjenta 
D. K9 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

30 
Wykorzystuje empatię w relacji z pacjentem i jego rodzina oraz 

współpracownikami.   
D.K10 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

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

wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna 

metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela, seminarium, symulacja medyczna  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

 

- test jednokrotnego wyboru, 

- referat pisemny 

- dokumentacja procesu pielęgnowania 

- edukacja zdrowotna pacjenta 

- odpowiedzi ustne 

- obserwacja studenta 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się: 

 

W ramach testu zaliczeniowego pisemnego z wykładów student może uzyskać 1 punkt za udzielenie właściwej odpowiedzi. 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Weryfikacja efektów uczenia się podczas ćwiczeń medycznych 

 

Część zajęć praktycznych (8 godzin) odbywa się w MCSM, przed rozpoczęciem zajęć w warunkach rzeczywistych 

Zaliczenie o charakterze praktycznym w oparciu o kryteria oraz test lub zaliczenie ustne zagadnień seminaryjnych. 

 

KRYTERIA OCENY :  

 

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 (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, ocena niedostateczna). Student wymaga ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz 

kształtowania właściwych zachowań. 

 

Interpretacja wyników procentowych jest zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

 

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

zaliczenia z zajęć praktycznych/praktyki zawodowej.  
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Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia wykładów na ocenę: 

 

A. z treści programowych w formie pisemnej po zakończonych wykładach (uzyskanie zaliczenia z testu jednokrotnego 

wyboru - 50% pozytywnych odpowiedzi) 

 

Warunki dopuszczenia do zaliczenia wykładów: 

 

- zaliczona praca samokształceniowa z przedmiotu 

- 80% obecność na zajęciach wykładowych. 

 

B. zaliczenie pracy samokształceniowej (bez oceny), forma pracy do wyboru: 

 

B.1. Praca pisemna: 

 

1. Poradnik dla kobiety w ciąży. 

2. Poradnik dla kobiety po porodzie fizjologicznym. 

3. Poradnik dla kobiety po cięciu cesarskim. 

4. Poradnik dla młodych rodziców. 

5. Poradnik dla kobiety poddawanej zabiegowi ginekologicznemu drogą pochwową. 

6. Poradnik dla kobiety poddawanej zabiegowi ginekologicznemu drogą brzuszną. 

7. Poradnik dla kobiety w okresie menopauzy. 

8. Poradnik dla pacjentki leczonej ginekologicznie- onkologicznie. 

9. Poradnik dla dziewcząt w okresie dojrzewania. 

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

11. Poradnik dla kobiety w okresie senium. 

12. Poradnik dla kobiety po stracie dziecka. 

13. Poradnik dla kobiety z endometriozą. 

14. Poradnik dla kobiety ze stanem zapalnym narządu rodnego. 

15. Poradnik dla kobiety z zaburzeniami miesiączkowania. 

16. Poradnik dla osób planujących dziecko. 

17. Poradnik dla osób z niepowodzeniami z poczęciu dziecka. 

18. Poradnik dla kobiety z dzieckiem urodzonym przedwcześnie. 

19. Poradnik dla kobiety która urodziła dziecko z wadą. 

 

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

kserem certyfikatu uczestnictwa w konferencji. 

 

Warunki zaliczenia ĆM i praktyki zawodowej: 

- 100% obecność na zajęciach,  

- pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego,  

- zaliczenie tematów seminaryjnych,  

- zaliczenie umiejętności praktycznych,  

- zaliczenie zajęć w MCSM 

- pozytywna postawa studenta na zajęciach. 

Ocena końcowa ustalona według przyjętych kryteriów zajęć praktycznych/praktyki zawodowej (jak wyżej). 

Warunkiem dopuszczenia do odbywania praktyki zawodowej jest zaliczenie ćwiczeń medycznych  

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady 
Ciąża fizjologiczna, patologiczna; opieka przedkoncepcyjna, poród fizjologiczny, cięcie cesarskie, połóg- zasady opieki nad 
położnicą i noworodkiem w różnym stanie zdrowia; wybrane choroby ginekologiczne – zasady pielęgnowania chorej 
ginekologicznie. 
ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne)  
Realizacja podstawowych technik i procedur stosowanych w praktyce pielęgniarskiej w opiece nad położnicą i noworodkiem 
w różnym stanie zdrowia, pomiar i dokumentowanie podstawowych funkcji życiowych. 
 
Praktyka zawodowa 
Doskonalenie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki 
pielęgniarskiej w zakresie rozpoznawania, zaspokajania potrzeb i problemów zdrowotnych położnicy i noworodka  

Contents of the study programme (short version) 
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Lectures 
physiological and pathological pregnancy; preconceptional care, physiological delivery, caesarean section, puerperium - 
principles of care of the puerpera and the newborn in various health conditions; selected gynecological diseases - principles 
of nursing regarding a gynecological patient. 
Practical medical classes  
Implementation of the basic techniques and procedures used in the nursing practice in care of the puerpera and the newborn 
in various health conditions; measuring and documenting basic life functions. 
Professional practice 
Improving basic practical skills and ethical attitudes essential to provide nursing care in the scope of recognizing and meeting 
the needs as well as solving health problems of the puerpera and the newborn.   
 

Treści programowe (pełny opis) 
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Wykłady: 

 

1. Biologiczny rytm płodności kobiety. 

2. Ciąża fizjologiczna. 

3. Rozwój zarodka i płodu. 

4. Zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej w poszczególnych trymestrach ciąży. 

5. Poradnictwo przedciążowe jako forma promocji zdrowej ciąży. Opieka nad kobietą ciężarną z uwzględnieniem organizacji 

opieki położniczej 

6. Czas trwania ciąży. Rozpoznawanie ciąży: objawy domyślne, prawdopodobne, pewne. Sposoby obliczania terminu 

porodu. Przygotowanie kobiety i jej rodziny do świadomego uczestnictwa w porodzie 

7. Badania laboratoryjne i diagnostyczne w ciąży fizjologicznej. 

8. Ciąża o nieprawidłowym przebiegu: poronienie, ciąża zakończona przed czasem, ciąża biologicznie przenoszona. 

Niedokrwistość i krwawienia w ciąży -w I i II połowie, konflikt serologiczny. Rzucawka w ciąży. HIV w ciąży- zasady 

postępowania. 

9. Poród fizjologiczny- objawy rozpoczynającego się porodu, okresy porodu fizjologicznego, rozpoznanie, przebieg, badanie 

rodzącej, zasady udzielania pomocy doraźnej w przypadku wystąpienia porodu nagłego. Cele i plan pielęgnowania kobiety w 

poszczególnych okresach porodu w zależności od czasu trwania ciąży i przebiegu porodu 

10. Przygotowanie kobiety do cięcia cesarskiego w zależności od wskazań -pielęgnowanie położnicy po operacji 

11. Połóg fizjologiczny- zamiany w organizmie kobiety. Proces pielęgnowania pacjentki w połogu fizjologicznym w oparciu o 

standardy opieki położniczej. 

12. Różnicowanie opieki nad położnicą w zależności od stanu zdrowia i przygotowania do umiejętności karmienia piersią 

13. Holistyczne podejście do opieki nad noworodkiem. Standard postępowania pielęgniarskiego z ciężko chorym 

noworodkiem 

14. Nieprawidłowości w przebiegu połogu. Proces pielęgnowania położnicy w wybranych patologiach połogu 

15. Niepłodność- przyczyny, diagnostyka, możliwości leczenia w aspekcie biologicznym, psychicznym i społecznym. 

16. Ginekologia dziecięca. 

17. Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży 

18. Stany zapalne narządu rodnego- przyczyny, objawy, diagnostyka, epidemiologia, ogólne zasady leczenia. 

19. Różnicowanie planowania pielęgnowania w przygotowaniu chorych do operacji ginekologicznych przez pochwę i powłoki 

brzuszne. 

20. Pielęgnowanie pacjentek po operacjach ginekologicznych z uwzględnieniem stanu bio-psycho-społecznego 

przestrzegając standard postępowania pooperacyjnego w środowisku szpitalnym i domowym. Określenie współpracy z 

rodziną 

21. Epidemiologia i etiologia chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i piersi. Obraz kliniczny, diagnostyka i 

leczenie. Powikłania związane z leczeniem nowotworów. Problemy w pielęgnacji chorych ginekologicznych onkologicznych. 

 

ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne)  

Tematyka zajęć realizowana w MCSM: 

1. Badanie pomiarów antropometrycznych noworodka w inkubatorze otwartym z wykorzystaniem siatki centylowej 

2. Wystawianie recept na substancje lecznicze 

 

Oddział położniczy (40 godz.):  

1. Przejęcie całościowej opieki nad pacjentką po porodzie fizjologicznym. 

2. Uwzględnienie teorii pielęgniarskich w projektowaniu procesu pielęgnowania w połogu fizjologicznym w oparciu o 

standardy opieki położniczej. 

3. Współczesne trendy w karmieniu naturalnym (zalecenia WHO, Program Promocji Karmienia Piersią w Polsce), 

samodzielne wychwytywanie czynników wzmacniających i hamujących laktację. 

4. Różnicowanie pielęgnowania pacjentek po cięciu cesarskim ze szczególnym uwzględnieniem wskazań, trybu, sposobu 

znieczulenia i stanu położnicy po zabiegu operacyjnym. 

5. Zapobieganie możliwościom wystąpienia powikłań połogu. Ukierunkowana obserwacja i projektowanie procesu 

pielęgnowania w połogu powikłanym.  

 

Oddział noworodkowy (40 godz.): 

1. Obserwacja i pielęgnacja dziecka w okresie noworodkowym, metody oceny stanu zdrowia noworodka, ukierunkowana 

obserwacja noworodka zdrowego i chorego w kolejnych dobach życia w odniesieniu do poszczególnych układów. 

2. Zasady żywienia noworodków i wcześniaków (żywienie naturalne i sztuczne). Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej 

matki i/lub rodziny ukierunkowanej na znaczenie karmienia naturalnego. 

3. Pielęgnowanie noworodka zdrowego i chorego w warunkach naturalnych w inkubatorze, profilaktyka swoista (szczepienia 

ochronne, zapobieganie krzywicy, niedoborowi jodu i próchnicy zębów), testy przesiewowe. 

4. Ukierunkowana obserwacja i pielęgnacja dziecka przedwcześnie urodzonego oraz noworodka z wybranymi wadami i w 

stanach zagrożenia życia (choroba hemolityczna, żółtaczka, stany septyczne, urazy okołoporodowe, martwicze zapalenie 

jelit). Formy wsparcia oraz podstawowe zasady komunikacji z matką i/lub rodziną noworodka chorego oraz z zaburzeniami 

genetycznymi.  

5. Pielęgnacja noworodka w wybranych chorobach układu oddechowego, krążenia, moczowego, pokarmowego, nerwowego, 

narządu ruchu, endokrynnego). Modele pielęgnowania w odniesieniu do pielęgnacji wcześniaka i noworodka. 

 

Praktyka zawodowa 

1.Nawiązanie kontaktu z położnicą/noworodkiem i zespołem opiekuńczo-terapeutycznym 
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- przypomnienie zasad sanitarno- higienicznych celem zapobiegania zakażeniom szpitalnym 

- zapoznanie się rytmem i organizacją pracy w oddziale położniczo- noworodkowym 

- zapoznanie się z przestrzeganiem zasad i procedur w oddziale 

- zebranie danych bio- psycho- społecznych położnicy/noworodka, zapoznanie się z jego dokumentacją 

- zebranie wywiadu, sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej 

2.Ustalenie celów i planów opieki pielęgniarskiej, przedyskutowanie z położnicą i jej rodziną 

- wykonywanie zadań związanych z opieką na położnicą i noworodkiem 

- przestrzeganie zasad, algorytmów i procedur 

- opisanie sposobu okazywania szacunku dla pacjenta 

- wykazywanie postawy etycznej w opiece 

- omówienie działań rutynowych w opiece nad położnicą/noworodkiem (wykazanie trudności pacjentki i przyjętego sposobu 

pomocy) 

3.Wykorzystanie literatury do prowadzenia procesu pielęgnowania, profesjonalne przekazanie raportu pielęgniarskiego- 

analiza, wnioski 

4.Zaplanowanie edukacji pacjentki i rozpoznanie jej potrzeb edukacyjnych, planowanie treści, form, metod i prowadzenie 

dokumentacji 

5.Ocenienie kompetencji przez studenta, podsumowanie zajęć, ocena profesjonalizmu w zapisie procesu pielęgnowania  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

wykłady 

 

1.Brębowicz G. H.(red.): Położnictwo i ginekologia Tom 1 i Tom 2. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2015  

2. Bałanda- Bałdyga A. Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009 

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

 

zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa 

 

1. Łepecka-Klusek C: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010  

2.Ronin- Walkowska E. Połóg. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015 

3. Dworacka MT. Farmakoterapia w okresie ciąży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015  

4. Dębski R. Stany nagłe: położnictwo i ginekologia. Warszawa, Medical Tribune Polska 2012.  

5. Pilewska- Kozak A.B. (red.): Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie 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: wykłady (50h), ćwiczenia medyczne 

(80h) +  praktyki zawodowe (40h), konsultacje z prowadzącym (1 h), udział w zaliczeniu (1h) 
172 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do zaliczenia 2 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 

Inne: samokształcenie 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 210 

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (172h) 5,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (120 h) 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. 
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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

Course / group of courses Geriatrics and Geriatric Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć 586 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 8 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 2 Semestr 3, 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 50 2 3 Zaliczenie z oceną 

ĆS 80 4 4 Zaliczenie z oceną 

PR 80 2 4 Zaliczenie z oceną 

SK 30 - 3 Zaliczenie 

Koordynator dr Aneta Grochowska 

Prowadzący 

dr hab. W. Dobroś, dr A. Grochowska 

mgr L. Wiśniowska, mgr U. Romanowska, mgr I. Pękala, mgr K. Brożek,  

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 nabyta w trakcie kształcenia na I roku: anatomia i fizjologia, patologia, podstawy pielęgniarstwa, etyka, psychologia i 

socjologia. 

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 
Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych 

pacjentów w podeszłym wieku. 
D.W2. 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie na ocenę, Test 

2 Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku D.W4. Zaliczenie na ocenę, Test 

3 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie geriatrycznym D.W5. Zaliczenie na ocenę, Test 

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

Zaliczenie na ocenę, Test 

Dokumentowanie procesu 

pielęgnowania 

5 
Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 

opiece nad pacjentem geriatrycznym 
D.W9. Zaliczenie na ocenę, Test 

6 
Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności 

od jego wieku i stanu zdrowia 
D.W10. Zaliczenie na ocenę, Test 
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7 
Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w 

zależności od jego wieku i stanu zdrowia 
D.W11. Zaliczenie na ocenę, Test 

8 
Charakteryzuje proces starzenia w aspekcie bio-psycho-

społeczno-ekonomicznym.  
D.W13. Zaliczenie na ocenę, Test 

9 Zna swoiste zasady organizacji opieki geriatrycznej w Polsce. D.W14. Zaliczenie na ocenę, Test 

10 

Różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, 

chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów 

otępiennych, zespołu Parkinsona, depresji. 

D.W15. Zaliczenie na ocenę, Test 

11 
Charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych 

i ich rodzin. 
D.W16. 

Zaliczenie na ocenę, Test 

wykorzystanie w warunkach 

rzeczywistych 

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

Zaliczenie na ocenę, Test 

wykorzystanie w warunkach 

rzeczywistych 

13 Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia.  D.W25. Zaliczenie na ocenę, Test 

14 
Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie 

ich zlecania. 
D.W52. Zaliczenie na ocenę, Test 

15 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki. 

D.U1. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

16 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców 

opieki w różnym wieku i stanie zdrowia. 
D.U2. 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

17 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, 

chorób i uzależnień. 

D.U3. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Prowadzenie edukacji 

zdrowotnej 

18 
Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich 

klasyfikacji. 
D.U8. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

19 

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe 

pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii 

zajęciowej. 

D.U24. 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

20 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów 

pielęgnacyjnych. 
D.U32. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

21 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań 

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne. 

D.U34. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

22 
Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie. 
D.U35. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

23 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece D.K1. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

24 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; 
D.K2. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

25 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 
D.K3. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

26 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie 

zadań zawodowych 
D.K4. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 
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27 Przestrzega praw pacjenta; D.K5. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

28 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe D.K6. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

29 Przestrzega tajemnicy zawodowej; D.K7. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

30 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej; 

D.K8. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

31 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; D.K9. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

32 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 
D.K10. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

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

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

ćwiczenia praktyczne medyczne i praktyka zawodowa - dyskusja dydaktyczna, seminarium, metoda problemowa, symulacja 

medyczna pośredniej i wysokiej wierności, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, pokaz, wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela 

samodzielna praca studentów (samokształcenie) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się:  

- zaliczenie pisemne – test jednokrotnego wyboru 

- dokumentacja procesu pielęgnowania 

- edukacja zdrowotna 

- symulacja medyczna 

- odpowiedzi ustne 

- ocenianie ciągłe 

- obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- samoocena studentów 

 

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

 

Kryteria oceny efektów uczenia się: 

 

•Zaliczenie ćwiczeń praktycznych medycznych i praktyki zawodowej – ocena przez nauczyciela i samoocena stopnia 

osiągnięcia 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 

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

do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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

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

małym stopniu trudności. 

 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

 

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

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

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

0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania  

 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

 

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

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

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

Student wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań.  

 

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

ćwiczeń medycznych 

 

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

 

•Kryteria do oceny odpowiedzi ustnej  

•Kryteria do oceny procesu pielęgnowania  
Warunki zaliczenia 

- Wykłady na zaliczenie z oceną – po zaliczeniu kolokwium końcowego w formie testu jednokrotnego wyboru 

- Samokształcenie - zaliczenie 

 

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

 

2.Warunki zaliczenia samokształcenia - wybór jednej z podanych form oraz jej terminowe przygotowanie zgodnie z 

wytycznymi osoby prowadzącej zajęcia: 

 

Formy do wyboru: 

a) udział w konferencji naukowej z zakresu geriatrii/pielęgniarstwa geriatrycznego potwierdzony certyfikatem wraz z pisemnym 

sprawozdaniem z uczestnictwa w konferencji;  

b) wysłuchanie konferencji on-line i streszczenie wybranego wykładu; obowiązuje do 2 lat wstecz 

c) streszczenie artykułu naukowego z dziedziny geriatrii/pielęgniarstwa geriatrycznego - brane będą pod uwagę artykuły do 2 

lat wstecz (dostarczenie sprawozdania i ksero artykułu) 

  

- ćwiczenia praktyczne medyczne – zaliczenie z oceną, 

- praktyka zawodowa - zaliczenie z oceną 

 

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

Warunkiem rozpoczęcia przez studenta praktyki zawodowej jest zaliczenie ćwiczeń praktycznych medycznych na pozytywną 

ocenę. 

 

Warunki zaliczenia ĆM  

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- zaliczenie zajęć w pracowni symulacji medycznej 

- zaliczenie realizacji edukacji zdrowotnej pacjenta i/lub rodziny  

- zaliczenie znajomości farmakoterapii  

- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta z dwóch dni, 

- zaliczenie wszystkich efektów uczenia się na min. 50% maksymalnej ilości punktów 

- 100% obecność na zajęciach - w przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane w 

innym terminie, wcześniej ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia 

 

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

-  zaliczenie realizacji edukacji zdrowotnej pacjenta i/lub rodziny  

- zaliczenie znajomości farmakoterapii  

- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta z dwóch dni, 

- zaliczenie wszystkich efektów uczenia się na min. 50% maksymalnej ilości punktów 

- 100% obecność na zajęciach - w przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane w 

innym terminie, wcześniej ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Proces starzenia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym. Cechy fizjologiczne i psychologiczne 
człowieka w wieku podeszłym. 
Problemy zdrowotne i psychospołeczne osób w starszym wieku. Etiopatogeneza, przebieg, leczenie i profilaktyka chorób 
wieku starszego – cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, 
depresji.  

Contents of the study programme (short version) 

The aging process in terms of biological, psychological and socio-economic aspects. Physiological and psychological features 
of elderly people. Psychosocial and health problems of elderly people. Etiopathogenesis, course, treatment and prevention of 
diseases in the old age - diabetes, heart diseases, hypertension, atherosclerosis, dementias, Parkinson's syndrome, 
depression. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1.Współczesne poglądy naukowe na proces starzenia się 

2.Odrębności fizjologiczne organizmu człowieka starego. 

3.Biologiczne procesy starzenia się (teorie, mechanizmy, zmiany starcze układów i narządów) 

4.Wybrane zespoły geriatryczne (etiopatogeneza, przebieg, specyfika leczenia i profilaktyka chorób wieku starszego)  

- wielochorobowość, polipragmazja, problemy w przebiegu leczenia 

- schorzenia układu krążenia 

- schorzenia układu oddechowego 

- schorzenia układu pokarmowego 

- schorzenia układu moczowo-płciowego 

- schorzenia ograniczające sprawność ruchową 

- choroby narządu wzroku 

- choroby laryngologiczne 

- najczęstsze nowotwory występujące u osób w podeszłym wieku 

- zespoły otępienne 
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- cukrzyca typu II 

- depresje starcze 

- zasady farmakoterapii w geriatrii 

5.Proces starzenia się w aspekcie psychospołecznym i duchowym, specyfika pielęgniarstwa geriatrycznego.  

6.Profilaktyka starzenia się – rola pielęgniarki w przygotowaniu człowieka do starości. 

7.Komunikowanie się pielęgniarki z osobą starszą - bariery, zasady prawidłowej komunikacji 

8.Całościowa ocena geriatryczna jako model oceny pacjenta w starszym wieku, metody 

9.Wielkie problemy geriatryczne WPG, specyfika problemów- problemy wynikające z fizjologii i patologii starzenia się.  

10.Opieka pielęgniarska osoby starszej z: 

- nietrzymaniem moczu i stolca,  

- niestabilnym chodem, upadki,  

- unieruchomieniem, profilaktyka powikłań 

- z upośledzeniem widzenia i ociemniałej 

- upośledzeniem słuchu,  

- w zespołach otępienno – depresyjnych  

11.Organizacja i systemy opieki geriatrycznej w Polsce – rola i zadania pielęgniarki 

Ćwiczenia praktyczne medyczne, praktyka zawodowa (IV sem): 

 

1.Poznanie organizacji Domu Pomocy Społecznej, zadań personelu, roli pielęgniarki, nawiązanie kontaktu z mieszkańcami i 

zespołem terapeutycznym. 

2.Dyskusja na temat oczekiwań studentów w procesie kształcenia w czasie zajęć praktycznych/praktyki zawodowej. 

3.Określenie funkcji, zadań i umiejętności pielęgniarki geriatrycznej. 

4.Komunikowanie werbalne i pozawerbalne z osobą starszą z uwzględnieniem zmian wynikających z procesu starzenia się 

oraz patofizjologii. 

5.Gromadzenie danych o podopiecznym, wykorzystanie dostępnych źródeł: wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji, 

przeprowadzenie oceny geriatrycznej z zastosowaniem skal oceny geriatrycznej. 

6.Rozpoznanie problemów u osób starszych wynikających z fizjologii i patologii starzenia się oraz istniejących chorób. 

7.Określenie priorytetów opiekuńczych u osób starszych. Zaplanowanie opieki nad podopiecznym w oparciu o znane modele 

pielęgnowania. 

8.Ocena jakości opieki pielęgniarskiej - ukazanie efektów. 

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

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (8 godz) 

 

1.Przyjęcie pacjenta/podopiecznego do oddziału geriatrycznego/DPS-u 

2.Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej osoby starszej, gimnastyka oddechowa 

3..Ocena ryzyka odleżyn, ocena stopnia odleżyn u osoby unieruchomionej. Profilaktyka odleżyn u osoby unieruchomionej. 

4. Prowadzenie wywiadu z osobą z zaburzeniami pamięci. 

5.Wypisywanie skierowania na badania i recept. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Cytowicz-Karpiłowska W., Kazimierska B., Cytowicz A.: Postępowanie usprawniające w geriatrii: podstawy, wskazania, 

przeciwwskazania. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009 

2.Kostka T., Koziarska-Rościszewska M.: Choroby wieku podeszłego. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009  

3. Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K.: Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku. PZWL, Warszawa 2018 

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 (50 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia specjalistyczne (80 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w 

zaliczeniu (1 h) + praktyka zawodowa (80 h) 

212 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne samokształcenie 30 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 251 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (212 h) 7,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (160 h) 5,3 

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


