
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLABUSY 
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

Wydział Ochrony Zdrowia 

Katedra Pielęgniarstwa 

 

Studia II stopnia 

Rok II 

Cykl kształcenia 2018-2020 

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020 

 

 

 

 

  



2 

 

 

Spis treści 
Pielęgniarstwo europejskie .................................................................................................... 3 

Zarządzanie w pielęgniarstwie .............................................................................................. 9 

Badania naukowe w pielęgniarstwie................................................................................... 14 

Nowoczesne techniki diagnostyczne .................................................................................. 18 

Farmakologia  kliniczna ........................................................................................................ 22 

Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą ................................................................... 26 

Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową ..................................................... 32 

Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi ............................................................... 37 

Opieka pielęgniarska nad chorym na SM .......................................................................... 42 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze schorzeniami krwi ........................................... 47 

Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną ........................................ 52 

Zarys immunologii klinicznej i toksykologii ........................................................................ 57 

Podstawy otolaryngologii ...................................................................................................... 61 

Zajęcia fakultatywne do wyboru: Komunikacja interpersonalna .................................... 65 

Pielęgniarstwo epidemiologiczne ........................................................................................ 69 

Podstawy okulistyki ............................................................................................................... 73 

Seminarium magisterskie ..................................................................................................... 78 

 

  



3 

 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Pielęgniarstwo europejskie 

Course / group of courses Nursing in Europe 

Kod zajęć / grupy zajęć 2409 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1  obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 3 Egzamin 

Ćwiczenia  25 2 3 
Zaliczenie z oceną  

 

     

Koordynator dr Maria Mika 

Prowadzący dr Maria Mika 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów I stopnia w zakresie przedmiotów: 

- filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 

- prawo 

- badania naukowe w pielęgniarstwie 

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów II stopnia z przedmiotu teorie 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. 

W zakresie wiedzy: 

 

omawia międzynarodowe klasyfikacje praktyki pielęgniarskiej;                             

A.W3. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 
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2. 

zna przepisy prawne dotyczące zawodu, systemów kształcenia i 

nabywania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki w Polsce i w 

Unii Europejskiej; 

A.W4. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

3. 
charakteryzuje systemy opieki pielęgniarskiej w Unii Europejskiej 

i wyjaśnia zasady funkcjonowania pielęgniarstwa na świecie; 
A.W5. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

4. 
 różnicuje systemy kształcenia przed – i podyplomowego 

pielęgniarek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; 
A.W6 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

5. 

zna rolę i obszary działania pielęgniarskich stowarzyszeń i 

organizacji międzynarodowych oraz krajowych, np. Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), International Council of 

Nurses (INC), European Federation of Nurses (EFN), 

Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR); 

A.W7. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

6. 
omawia procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek w Unii Europejskiej; 
A.W.8. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

7. 
 

zna rolę WHO i ICN w rozwoju pielęgniarstwa. 
A.W.9. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

8. 

W zakresie umiejętności: 

 

posługuje się klasyfikacją diagnoz pielęgniarskich; 

A.U2. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

9. 
analizuje obszary działania pielęgniarstwa polskiego, 

europejskiego i światowego; 
A.U3. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

10. 
stosuje w pracy zawodowej przepisy prawa europejskiego 

dotyczące pielęgniarstwa; 
A.U4. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

11. 
korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez 

międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie; 
A.U5. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

12. 
określa, zgodnie ze strategią europejską, kierunek badań 

naukowych w pielęgniarstwie; 
A.U6. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

13. 

 stosuje EBNP w praktyce zawodowej własnej lub kierowanego 

zespołu; 

• Konstruuje standard kwalifikacji zawodowych na wybranym 

stanowisku pracy, 

• Pozyskuje i analizuje informacje dotyczące struktur i zasobów w 

pielęgniarstwie europejskim, problemów zawodowych 

współczesnych pielęgniarek, przyczyn i następstw migracji 

pielęgniarek,  

A.U16. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 
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14. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych; 

 

B.K1. 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

15. 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; 
B.K2 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

16. 
 

dba o wizerunek własnego zawodu. 
B.K7. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna, ćwiczenia, praca w grupach, metoda 

problemowa, praca z tekstem 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody weryfikacja efektów uczenia się: 

 

- odpowiedzi ustne 

- odpowiedzi pisemne - test jednokrotnego wyboru oraz zawierający pytania otwarte 

- wykonanie przez studentów zadań indywidualnych i grupowych dostosowanych do rodzaju analizowanego materiału 

- obserwacja studenta podczas zajęć 

- ocenianie ciągłe 

- samoocena 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

Zaliczenie testu pisemnego: 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

80 – 89% – max ilości punktów - plus dobry 

70 – 79% – max ilości punktów – dobry 

60 – 69% – max ilości punktów – plus dostateczny 

50 - 59% – max ilości punktów – dostateczny 

 

Warunki zaliczenia 

wykłady - zaliczenie 

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność na zajęciach, 

- regularne przygotowywanie się do zajęć i aktywne uczestniczenie w zajęciach, 

- samodzielne przygotowanie i prezentacja kluczowych aspektów dotyczących zagadnień pielęgniarstwa europejskiego 

związanych z modułem kształcenia (indywidualnie lub grupowo) 

- wywiązanie się z wykonania zadań wskazanych na zajęciach przez prowadzącego, 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

 

- pozytywne zaliczenie ćwiczeń do końca semestru 

 

Zaliczenie egzaminu końcowego: 

 

- pozytywna ocena z testu egzaminacyjnego zawierającego pytania jednokrotnego wyboru i pytania otwarte – zaliczenie od 

50% maksymalnej ilości punktów 

Treści programowe (skrócony opis) 

Rozwój pielęgniarstwa europejskiego. Systemy opieki pielęgniarskiej w krajach Unii Europejskiej. System kształcenia i 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w Unii Europejskiej. Opieka pielęgniarska uwarunkowana kulturowo. Rola i zadania 
krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń pielęgniarskich. Regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki 
w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych w medycynie (EBM) 
oraz w pielęgniarstwie (EBNP). 

Contents of the study programme (short version) 

The development of the European nursing. The systems of nursing care in the European Union countries. The system of 
education and professional qualifications of nurses in the European Union. Cultural conditioning in nursing care. The role and 
tasks of the national and international organizations and associations of nursing. Legal regulations concerning the nursing 
profession in Poland and other European Union countries. Nursing practice based on evidence-based medicine (EBM) and 
evidence-based nursing (EBNP). 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1.Kształcenie zawodowe pielęgniarek w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem kształcenia przed 
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i podyplomowego. 

2.Rola i zadania krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń pielęgniarskich. 

3.Systemy opieki pielęgniarskiej w krajach Unii Europejskiej. 

4.Standardy kwalifikacji zawodowych, definiowanie, metodologia tworzenia. 

5.Praca pielęgniarki w zespole opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich, dokumentowanie opieki pielęgniarskiej. 

6.Wymiary postępów w pielęgniarstwie europejskim, rozwój pielęgniarstwa europejskiego. 

7.Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, istota i znaczenie. 

 

Ćwiczenia: 

 

1.Analiza regulacji prawnych dotyczących zawodu pielęgniarki w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (kształcenie i 

wykonywanie zawodu, kształcenie podyplomowe, uznawanie kwalifikacji zawodowych). 

2.Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych w medycynie (EBM) oraz w pielęgniarstwie (EBNP). 

3.Analiza zasobów pielęgniarstwa (wskaźniki liczby pielęgniarek, kwalifikacji, formy zatrudnienia, migracja, perspektywy). 

4.Konstruowanie standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarki na wybranym stanowisku pracy. 

5.Polityka lidership (lobbing), wpływ pielęgniarek na politykę zdrowotną państwa (definiowanie, strategie, rodzaj wsparcia, 

rezultaty). 

6.Opieka pielęgniarska uwarunkowana kulturowo. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady 

1. Wrońska I., Krajewska-Kułak E. (red.): Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego, Wydawnictwo Czelej, Lublin 

2007. 

2. Ustawy, rozporządzenia i porozumienia (krajowe i międzynarodowe) dotyczące kształcenia i praktyki zawodowej 

wskazane przez prowadzącego. 

3. Dyrektywa 2005/36/WE. 

4. Symela K., Kwiatkowski S.: Standardy kwalifikacji zawodowych, IBE, Radom 2003. 

5. Pączek-Czarkowska B. (red.) Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wydawnictwo Edra 

Urban&Partner, Wrocław 2016.  

 

Ćwiczenia  

 

1. Kwiatkowski S., Woźniak I. (red.), Standardy kwalifikacji zawodowych. Relacje - modele - aplikacje, IBE, Warszawa 2002. 

2. Artykuły w czasopismach naukowych wskazane przez prowadzącego dostosowane do tematyki zajęć.  

3. Wybrane strony internetowe dostosowane do tematyki zajęć: www.efnweb.org/, http://www.icn.ch/, http://www.wenr.org/ 

4. The ICN CODE OF ETHICS FOR NURSES - International Council of Nurses, Geneva (Switzerland) 2006. 

5. Perälä M.L., Pelkonen M.: Networking for the advancement of nursing research in Europe for twenty-five years. 

International Journal of Nursing Practice, 2004, 10(1): 54-55. 

 

Dane jakościowe 

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

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 (15h.)  

- ćwiczenia (25 h)  

- konsultacje z prowadzącym (1 h)  

-  udział w egzaminie (1 h) 

15 godzin 

25 godzin 

1 godzina 

1 godzina  

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 10 godzin 

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

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

http://www.efnweb.org/
http://www.icn.ch/
http://www.wenr.org/


8 

 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 h) 1  ECTS 

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



9 

 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Zarządzanie w pielęgniarstwie  

Course / group of courses Nursing Management 

Kod zajęć / grupy zajęć 2410 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia  20 2 4 
Zaliczenie z oceną  

Egzamin 

Praktyka zawodowa  20 1 4 Zaliczenie  

Koordynator dr Maria Mika 

Prowadzący dr Maria Mika, dr hab. Edyta Barnaś 

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 

 
Student posiada wiedzę z zakresu podstaw organizacji pracy pielęgniarki, realizowanego w ramach przedmiotu zdrowie 
publiczne, prawo i innych przedmiotów klinicznych (I rok, studia pielęgniarskie I stopnia). 
 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

W zakresie wiedzy:   

definiuje proces adaptacji społecznej i zawodowej, pojęcie 

kultury organizacyjnej oraz modele zarządzania jakością  

A.W16. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 
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2. 

 

 

różnicuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień 

zawodowych w zależności od zakresu kompetencji  

A.W17. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

3. 

 

wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia fizycznego i 

psychicznego, które wynikają z warunków środowiska pracy   A.W18. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

4. 

charakteryzuje istotę procesu zmian w organizacji, opisze 

techniki organizatorskie i techniki zarządzania dla oceny jakości 

funkcjonowania organizacji.  A.W19. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

5. 

W zakresie umiejętności: 

 

tworzy regulaminy pracy pielęgniarskiej kadry kierowniczej 

  

A.U13. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

6. 
przygotowuje jednostkę organizacyjną na potrzeby oceny 

jakości; 
A.U14. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

7. 

przygotowuje jako świadczeniodawca usług pielęgniarskich 

umowę cywilno-prawną oraz dokumentację potrzebną do 

zawarcia kontraktu z płatnikiem na świadczenia z zakresu opieki 

pielęgniarskiej. 

A.U15. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach 

8. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych; 

  

B.K01. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

9. 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; 
B.K02. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

10. rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu,  

B.K03. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

11. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań; B.K04. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

12. 
przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i 

powierzonych jej opiece osób; 
B.K05. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

13. 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; 
B.K06. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

14. dba o wizerunek własnego zawodu; B.K07. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

prezentacja multimedialna, metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna, 

dyskusja okrągłego stołu, wielokrotna, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja panelowa, pogadanka 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody weryfikacji efektów uczenia się:  

 

- odpowiedzi ustne studentów  

- odpowiedzi pisemne  

- realizacja zleconego zadania 

- obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się: 

 

5, 0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, zawsze jest dobrze przygotowany, potrafi kompetentnie wykorzystać 

posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

 

4,5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wymaga niewielkiej pomocy nauczyciela, w stopniu dobrym potrafi 

wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

 

4,0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wymaga większej pomocy nauczyciela, w trakcie odpowiedzi bywa 

poprawiany, w stopniu dobrym potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

 

3,5 – student uczestniczy w zajęciach, jego zakres posiadanej wiedzy nie pozwala w stopniu dobrym wykorzystać posiadaną 

wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 

 

3,0 – student uczestniczy w zajęciach, na poziomie dostatecznym wykształcił umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

2,0 - student biernie uczestniczy w zajęciach, nie przyswoił sobie wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jego 

wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie. 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

 

- ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

- praktyka zawodowa - zaliczenie z oceną 

 

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej - test zawierający pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz 

pytania otwarte 

 

Warunki zaliczenia 

 

Zaliczenie ćwiczeń: 

 

– zaliczenie tematów seminaryjnych, 

- obecność na ćwiczeniach – 100%, 

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

- wykonanie zadania indywidualnego lub zespołowego. 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej: 

 

- 100% frekwencja na praktyce zawodowej,  

- punktualność, kultura osobista, poprawna organizacja pracy, 

- przedstawienie dokumentacji z praktyki, uzyskanie zaliczeń efektów kształcenia przewidzianych programem praktyki. 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach – odpracowanie ćwiczeń (po uzgodnieniu z opiekunem 

dydaktycznym). 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

 

- zaliczenie ćwiczeń 

- zaliczenie praktyki zawodowej 

 

Warunki zdania egzaminu: 

 

Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 

- 100% - 90% max ilości punktów – bardzo dobry 

- 89% – 85% max ilości punktów plus dobry 
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- 84% – 71% max ilości punktów – dobry 

- 70% – 66% max ilości punktów – plus dostateczny 

- 60% - 65% max ilości punktów – dostateczny 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapobieganie przeciążeniom, chorobom zawodowym i wypadkom w pracy. Usprawnianie pracy. Finansowanie opieki 
zdrowotnej. Planowanie budżetu i monitoring usług zdrowotnych. Elementy analizy finansowej i ekonomicznej. Marketing usług 
zdrowotnych. 

Contents of the study programme (short version) 

Preventing overloads, occupational diseases and accidents at work. Improvement of work. Financing health care. Budget 
planning and monitoring of health services. Elements of financial and economic analysis. Marketing of health services. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Tematy ćwiczeń: 

 

1.Stanowisko pracy pielęgniarki. Proces adaptacji. Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień na pielęgniarskich 

stanowiskach pracy - 3 godz. 

2.Zarządzanie zasobami ludzkimi. Style zarządzania - 3 godz.  

3.Funkcje kierownicze. Projektowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych. Proces decyzyjny na pielęgniarskich 

stanowiskach pracy - 3 godz.  

8.System oceny pracowniczej. Ocena pracy na stanowiskach pielęgniarskich - 3 godz.  

9.Elementy doskonalenia organizacji. Rozwiązywanie problemów zarządzania - 3 godz.  

10.Kategoryzacja pacjentów dla celów planowania obsad pielęgniarskich - 3 godz. 

11.Pomiar obciążenia pracą na stanowiskach pielęgniarskich - 2 godz.  

 

Praktyka zawodowa: 

 

1.Stosowanie metodyki planowania liczebności pielęgniarek w zakładzie i na poszczególnych oddziałach, badania i 

analizowania wykorzystania czasu pracy pielęgniarek; Poznanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na 

stanowisku pielęgniarki, starszej pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej, przełożonej, udziału pielęgniarskiej kadry kierowniczej 

w opracowywaniu budżetu na opiekę pielęgniarską i dla całego zakładu; 

 

2.Poznanie procedur naboru i doboru oraz programu adaptacji społeczno zawodowej nowych pielęgniarek; Poznanie 

systemu oceny pracy pielęgniarek, rozwoju zawodowego, planowanie doskonalenia zakładowego i pozazakładowego; 

 

3.Poznanie systemu motywowania, sposobu nagradzania, karania, utrzymywania wartości gratyfikacyjnych;  

 

4.Zasady tworzenia i podtrzymywania zespołu terapeutycznego, pozycji pielęgniarek w zespole, kształtowania klimatu 

zaufania, zwartości i atrakcyjności zespołu; 

 

5.Stosowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie przeciążaniu fizyczno-psychicznemu pielęgniarek i zespołowi 

wypalenia zawodowego; 

 

6.Poznanie procesu tworzenia standardów i procedur w pracy pielęgniarki, stopnia ich nasycenia, upowszechnienia, 

przestrzegania oraz sposobów ich egzekwowania. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Ćwiczenia 

1.Ksykiewicz-Dorota A. (red.). Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Czelej , Warszawa 2013.  

2.Ksykiewicz- Dorota A. (red.). Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004. 

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

Urban&Partner, Wrocław 2016.  

Praktyka zawodowa 

 

1.Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

2. Pietrzak.B., Karkowski T. Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych.Wolters Kluwer Polska SA, 

2013. 

3. Linda E. SwayneW. Jack Duncan Peter M. Ginter. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Walters Kluwer Polska 

Sp. Z o.o. 2012. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki społeczne  
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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(20 h.)  

- praktyka zawodowa (20h) 

- konsultacje z prowadzącym (1 h) 

- udział w zaliczeniu (1h) 

 - udział w egzaminie (1 h) 

  

20 godzin 

20 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

1 godzina  

Przygotowanie zajęć, zaliczenia  15 godzin 

Przygotowanie do egzaminu 7 godzin 

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

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (40 h) 1,6 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia /Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Badania naukowe w pielęgniarstwie 

Course / group of courses Scientific Research in Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć 2018 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1  Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe  

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Seminarium  15 1 1 Zaliczenie z oceną  

     

     

Koordynator Dr Monika Łabuzek  

Prowadzący 
Dr hab. Agnieszka Gniadek, dr Monika Łabuzek, dr Maria Mika dr Małgorzata Pasek,  

dr Aneta Grochowska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Brak  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

definiuje pielęgniarstwo jako naukę o zdrowiu, przedmiot badań 

pielęgniarstwa, jego metody badawcze, miejsce w strukturze 

nauk o zdrowiu 

A.W20. Prezentacja ustna    

2. 

wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii jako nauki 

oraz metodykę postępowania badawczego: nauka, naukowe 

poznanie, rodzaje badań, metoda badawcza, techniki i narzędzia 

badawcze 

A.W21. Prezentacja ustna  
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3. 

zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa 

do badań, rodzaje prac naukowych, kryteria i sposoby ich oceny, 

metody doboru i analizy literatury 

A.W22. Prezentacja multimedialna  

4. 

zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i zasady 

etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych, etyczne i 

deontologiczne ograniczenia badań pielęgniarskich (badania 

naukowe a poszanowanie osoby ludzkiej, dostępność wyników 

badań i ich następstwa etyczne) 

A.W23. Prezentacja ustna, dyskusja  

5. 

definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w 

medycynie (EBM) oraz w pielęgniarstwie (EBNP); zna rodzaje 

badań w pielęgniarstwie, sposoby stosowania badań naukowych 

w codziennej pracy pielęgniarek; zna wpływ badań naukowych na 

rozwój pielęgniarstwa 

A.W25 Prezentacja ustna  

6. 

zna zasady przygotowania publikacji do pielęgniarskich 

czasopism naukowych, rodzaj i strukturę publikacji, kryteria jej 

oceny, charakter poszczególnych czasopism 

A.W26. Prezentacja ustna  

7. 

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie 

pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej 

i potrzeby społeczeństwa 

A.U17. Prezentacja ustna  

8. 
przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z 

zastosowaniem skal i narzędzi badawczych 
A.U18. Konspekt pracy mgr 

9. 

prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (w 

tym przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, 

badania randomizowane, studium przypadku) 

 

A.U19. Projekt  

10. 
dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie 

wyników badań z wynikami innych badaczy 
A.U21. Konspekt pracy mgr 

11. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań B.K04. Prezentacja ustna  
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

projektów, prezentacja multimedialna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocenianie ciągłe w toku seminarium, - odpowiedź ustna, - ocenianie ciągłe, - samoocena studentów, - samodzielnie 

przygotowana prezentacja multimedialna,  przedstawienie konspektu pracy magisterskiej oraz charakterystyka jej postępu w 

trakcie trwania seminariów 

Warunki zaliczenia 

100% obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji ustnej, przedstawienie prezentacji multimedialnej – omawiającej 

pracę dyplomową, przedstawienie konspektu pracy magisterskiej z przygotowanym spisem piśmiennictwa naukowego 

Bardzo dobry - Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, 

właściwe rozumienie związku przyczynowego. 

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

poszczególnymi częściami wypowiedzi. 

Dobry - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego. 

Plus dostateczny - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego. Proporcje pomiędzy 

poszczególnymi częściami wypowiedzi niezachowane. 

Dostateczny - Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe luźno ze sobą 

zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela. 

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

 

Treści programowe (skrócony opis) 

- rozwijanie badawczych zainteresowań studentów, 

- przygotowanie studentów do gromadzenia, opracowywania i oceny informacji, 

- przygotowania, przeprowadzenia postępowania badawczego, zastosowania poszczególnych metod i technik badawczych, 
oceny i interpretacji wyników badań, 

- nabycie umiejętności pisania prac naukowych (referatów, artykułów, prac seminaryjnych i magisterskich), 

- przygotowanie studentów do pracy w zespołach badawczych 

Contents of the study programme (short version) 

- developing research interests in students, 

- preparing students to collect, compile and evaluate information, 

- preparing and conducting research, using specific methods and techniques of research, evaluating and interpreting research 
results, 

- acquiring skills of writing scientific papers by students (including papers, articles, seminar papers and master\’s theses) 

- preparing students to work in research teams 

Treści programowe (pełny opis) 

• Ocena materiału badawczego i sposoby wnioskowania, kryteria oceny materiału empirycznego, formułowanie celu, 

problemów badawczych , wskazanie zmiennych zależnych i niezależnych oraz wskaźników do zmiennych  

•  Przygotowanie dyskusji w oparciu o piśmiennictwo oraz wystandaryzowane narzędzia badawcze  

• Sposoby korzystania ze źródeł naukowych, redakcja piśmiennictwa naukowego. 

• Przygotowanie pracy magisterskiej, kryteria jej oceny.  

• Umiejętność prezentacji w wyników badań własnych oraz zasady powadzenia szkolenia opartego na badaniach 

naukowych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 
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1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2010. 

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

Wydaw. Medyczne, Wrocław 2012 

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

Urban&Partner, Wrocław 2016. 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

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

ćwiczenia (15 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1  h) + udział w zaliczeniu (1  h) 

15 

1 

1 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do zaliczenia  5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 3 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (15 h) 0,5 ECTS 

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

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Nowoczesne techniki diagnostyczne 

Course / group of courses Modern Diagnostic Techniques 

Kod zajęć / grupy zajęć 2411 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 20 1 3 Zaliczenie z oceną  

     

     

Koordynator lek. med. Bogusław Plezia 

Prowadzący lek. med. Bogusław Plezia 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiotów realizowanych na I stopniu studiów 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

W zakresie wiedzy: 

 

Omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych 

technik diagnostycznych. 

B.W1 

 

 

- odpowiedzi pisemne 

- odpowiedzi ustne 

  

2. 
W zakresie umiejętności : 

 

Wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania.  

B.U1. 

 

- odpowiedzi pisemne 

- odpowiedzi ustne 
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3. 
Przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu. 
B.U2. 

 

 

- odpowiedzi pisemne 

- odpowiedzi ustne 

4. 

W zakresie kompetencji społecznych : 

 

Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych.  

B.K1. 
Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

 

5. 
Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod opieką. 
B.K5. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzana osiągnięcia efektów uczenia się: 

 

- odpowiedzi pisemne 

- odpowiedzi ustne 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się - zaliczenie testu jednokrotnego wyboru: 

 

100-90% maksymalnej ilości punktów bdb 

89-85% maksymalnej ilości punktów +db 

71-84% maksymalnej ilości punktów db 

66-70% maksymalnej ilości punktów +dst 

60-65% maksymalnej ilości punktów dst 

 

Warunki zaliczenia 

Forma - zaliczenie z oceną 

 

Warunki zaliczenia: 

 

- obecność na wykładach (80%) 

- zaliczenie testu na minimum 60% maksymalnej ilości punktów 

Treści programowe (skrócony opis) 

Nowoczesne techniki obrazowania – rodzaje, wskazania, użyteczność w diagnozie chorego. Przygotowanie chorego do 
diagnostyki. Badania diagnostyczne. Opieka nad chorym po badaniu diagnostycznym. 

Contents of the study programme (short version) 

Modern imaging techniques - types, indications, utility in the diagnosis of the patient. Preparing the patient for diagnosis. 
Diagnostic tests. Care for the sick after the diagnostic test. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1. Podstawy diagnostyki obrazowej, nowoczesne techniki obrazowania.  

2. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna.  

3. Obrazowanie metodą tomografii komputerowej  

- wskazania do zastosowania tomografii komputerowej,  

- przygotowanie pacjenta do badania 

- zasady stosowania środków kontrastujących w badaniach radiologicznych,  

- zasady opieki nad pacjentem po badaniu.  

4.Diagnostyka obrazowa metodą rezonansu magnetycznego:  

- wskazania do badania  

- przygotowanie pacjenta do badania metodą rezonansu magnetycznego,  

- zasady opieki nad pacjentem po wykonaniu badania. 

5.Współczesne metody i techniki diagnostyki ultrasonograficznej:  

- podstawy działania ultrasonografu,  

- wskazania do badań ultrasonograficznych,  

- zasady przygotowania pacjenta do badania ultrasonograficznego,  

- zasady stosowania środków kontrastujących w badaniach ultrasonograficznych,  

- zasady opieki nad pacjentem po wykonaniu badania,  

- zakres i charakter diagnostyki ultrasonograficznej w stanie zdrowia i choroby.  

6. Badania izotopowe i manometryczne.  

7. Współczesne metody i techniki diagnostyczne w medycynie nuklearnej.  

8. Zasady ochrony przed szkodliwością badań obrazowych. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady 
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1.Cavanouugh B., M.(red. wyd. polskiego Rowiński W.), Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2006. 

2.Pruszyński B.,Radiologia – diagnostyka obrazowa, RTG, TK, USG, MR i medycyna nuklearna, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2008. 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach 

 – wykład (20 h.)  

- konsultacje z prowadzącym (1 h)  

-  udział w zaliczeniu (1 h) 

20 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do zajęć 2 godziny 

Przygotowanie do zaliczenia  2 godziny 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 4 godzin 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godzin 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (…h) - 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Farmakologia  kliniczna  

Course / group of courses Clinical Pharmacology 

Kod zajęć / grupy zajęć 3515 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 20 2 4  Egzamin 

Ćwiczenia specjalistyczne  20 1 4 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr Łukasz Kawik 

Prowadzący mgr Beata Dziurawiec 

Język wykładowy  polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia: biochemia, 

farmakologia, fizjologia, patologia 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz 

refundacją wyrobów medycznych i środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

B.W22 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach,  

2. 

zna zasady ordynowania leków zawierających określone 

substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających 

substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i 

substancje psychotropowe, 

B.W23 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 
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3. 
zna zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w 

tym wystawiania na nie zleceń albo recept, 
B.W24 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

4. 
zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w 

ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych, 
B.W25 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

5 
zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających 

określone substancje czynne. 
B.W26 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

6 

potrafi dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych 

leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie 

ukierunkowanej oceny stanu pacjenta, 

B.U23 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

7 
potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów 

leczniczych 
B.U24 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

8 

posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie 

recept albo zleceń, 

B.U25 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

9 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 
farmakoterapii. 
 

B.U26 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

10 wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych 
przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

B.K8 Obserwacja ciągła 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP) i demonstracją przykładów 

 

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

problemowa, burza mózgów, ćwiczenia, praca w grupach, metoda problemowa, praca z tekstem, studium przypadku 

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

terminologia medyczna, zdolność do analitycznego i krytycznego myślenia 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
- test jednokrotnego wyboru 

- odpowiedzi ustne studentów 

- zaliczenie zadań o charakterze praktycznym (prawidłowe wypisanie recepty, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne) 

 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenie są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie. 
- wykład – zaliczenie, warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność na minimum 80% godzin wykładowych 

- ćwiczenia medyczne – zaliczenie z oceną 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń medycznych jest: 

- 100% obecność na zajęciach 

- zaliczenie zadań praktycznych ustalonych przez prowadzącego zajęcia 

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

ocenić zapotrzebowanie na wybrane produkty lecznicze 

- zaliczenie testu jednokrotnego wyboru na minimum 60% maksymalnej ilości pkt 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

- pozytywne zaliczenie wykładów i ćwiczeń medycznych 

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

brakujące zajęcia w innym terminie ustalonym z koordynatorem przedmiotu lub musi zaliczyć materiał u prowadzącego 

zajęcia) 

 

Egzamin przeprowadzony jest w formie pisemnej obejmującej test zawierający pytania jednokrotnego wyboru i pytania 

otwarte. Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu min. 50% maksymalnej ilości pkt. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty. 

Contents of the study programme (short version) 

Preparation of a nurse to self-ordinate selected medicinal products, medical devices and foodstuffs for special nutritional 
purposes, including placing orders or prescriptions for them. 

Treści programowe (pełny opis) 

Tematyka wykładów 

 

1. Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i farmakokinetyki 

2. Niepożądane działania leków ze szczególnym uwzględnieniem niepożądanych następstw interakcji leków. Raportowanie 

powikłań polekowych. 

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

4. Regulacje prawne odpłatności za leki oraz refundacji. 

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

 

Tematyka ćwiczeń medycznych: 
 

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

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

3. Skuteczna i bezpieczna farmakoterapia bólu. 
4. Racjonalna antybiotykoterapia. 

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

przedziału dawkowania na podstawie pomiaru ich stężeń w surowicy krwi. 
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6. Charakterystyka farmaceutycznych produktów leczniczych oraz krytyczna ocena materiałów reklamowych dotyczących 

leków. 

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

wypisywanie recept i zleceń.  

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Rajtar-Cynke G.(red.): Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu 

Akademii Medycznych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007 

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

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i 

położne  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
Zaawansowana praktyka 

pielęgniarska 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach 

 – wykład (20 h.)  

- -ćwiczenia specjalistyczne  (20 h)  

- -konsultacje z prowadzącym (1h)  

 - -udział w egzaminie (1 h) 

- udział w zaliczeniu (1h) 

20 godzin 

20 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 15 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 godzin 

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

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8  ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 

 
Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą 

Course / group of courses Nursing care of patients with diabetes 

Kod zajęć / grupy zajęć  2412 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr  3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia  5 1 3 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia medyczne 10 1 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr n. med. Barbara Kubik 

Prowadzący dr n. med. Barbara Kubik 

Język wykładowy  polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne 

(medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z 

technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR 

– praktyka           

     

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu programu studiów I stopnia pielęgniarstwa 

• podstaw pielęgniarstwa, anatomii , fizjologii, patologii, farmakologii, interny i pielęgniarstwa internistycznego oraz 

przedmiotu Diabetologia, endokrynologia i choroby metaboliczne studia II stopnia). 

Szczegółowe efekty uczenia się 

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

Kod efektu dla 
kierunku studiów  

Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. zna sytuację epidemiologiczną cukrzycy w Polsce i na świecie; B.W14 
kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

2. 
charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z 

cukrzycą i zespołem metabolicznym; 
B.W15 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

3. 
zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w 

ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych; 
B.W25 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

4. 
zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających 

określone substancje czynne. 
B.W26  

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 
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5. 
zna etiopatogenezę, obraz kliniczny i nowoczesne metody 

leczenia cukrzycy i zespołu metabolicznego u dorosłych i dzieci, 
 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

6. 
przedstawi strukturę organizacyjną opieki medycznej i 

pozamedycznej nad pacjentem z cukrzycą, 
 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

7. 
charakteryzuje kierunki polityki zdrowotnej w zakresie prewencji 

cukrzycy, 
 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

8. 
charakteryzuje metody edukacji zdrowotnej chorych z cukrzycą i 

ich rodzin, 
 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

9. 
proponuje działania związane z profilaktyką, metodami leczenia i 

pielęgnowania chorego na cukrzycę. 
 kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

10. 
uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu 

życia, dobiera indywidualne metody edukacji; 
B.U10 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

symulacja medyczna 

11. 
potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów 

leczniczych; 
B.U24 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

12. 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii. 
B.U26 

kolokwium, odpowiedź 

aktywność na zajęciach 

 W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

1. 
ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych; 
B.K1 

Obserwacja zachowań 

symulacja medyczna 

2. 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; 
B.K2 

Obserwacja zachowań 

symulacja medyczna 

3. 
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu; 
B.K3 

Obserwacja zachowań 

symulacja medyczna 

4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań; B.K4 Obserwacja zachowań 

5. 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod opieką; 
B.K5 

Obserwacja zachowań 

symulacja medyczna 

6 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; 
B.K6 

Obserwacja zachowań 

7 dba o wizerunek własnego zawodu B.K7 
Obserwacja zachowań 

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

1. Aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna; dyskusja dydaktyczna: związana z 

ćwiczeniami, pracą w grupie, „burza mózgów”, panelowa, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności 

 

2. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, seminarium, samodzielna praca studenta. 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody weryfikacji efektów uczenia się: 

- zaliczenie pisemne - rozwiązanie zadania typu „Studium przypadku” 

- odpowiedzi ustne (odpowiedź na pytania na podstawie opisów przypadków klinicznych i prezentacji multimedialnej 

specjalistycznej opieki nad pacjentem z cukrzycą),  

- odpowiedzi pisemne (sprawdzian pisemny) - odpowiedź na pytania, opis przypadku- prezentacja modelu specjalistycznej 

opieki pielęgniarskiej),  

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

 

 przygotowanie przez studentów indywidualnie pracy, dotyczącej kluczowych aspektów oceny stanu bio-psycho-

społecznego pacjenta z cukrzycą, rozpoznania problemów zdrowotnych aktualnych oraz potencjalnych, określenia celu 

działań pielęgniarskich, zaproponowania planu interwencji pielęgniarskich oraz określenia oczekiwanego wyniku 

zaplanowanych działań pielęgniarskich na podstawie analizy „studium przypadku”. 

 

- Ocenianie ciągłe 

- Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- Samoocena studentów 

- Ocena 360 

 

Kryteria oceny efektów uczenia sie: 

 

• Zaliczenie Ć i ĆM – ocena przez nauczyciela i samoocena efektów kształcenia według ustalonych kryteriów: 

 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

 

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

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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 wymagający ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań.  

 

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

zajęć praktycznych. 

 

Po podsumowaniu wszystkich punktów ocena z zajęć praktycznych według kryteriów: 

 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

60 -65% – max ilości punktów – dostateczny 
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•  Kryteria do oceny odpowiedzi ustnej  

• Kryteria do oceny procesu pielęgnowania  

• Kryteria ogólne do oceny zadania – studium przypadku 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – ćwiczenia;  

 

Zaliczenie z oceną – ćwiczenia medyczne; 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

• obecność na ćwiczeniach – 100%, (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej muszą być zrealizowane w innym 

terminie),  

• sprawdzian ustny, pisemny z wiedzy teoretycznej z przedmiotu Diabetologia, endokrynologia i choroby metaboliczne, 

• aktywność na ćwiczeniach, 

• wykonanie zadania zespołowego. 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń medycznych: 

 

• obecność na ćwiczeniach medycznych – 100% (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej muszą być zrealizowane w 

innym terminie),  

• zaliczenie na podstawie aktywnego udziału na ćwiczeniach medycznych, ciągłego oceniania na ćwiczeniach, 

• wykonanie zadania indywidualnego:  

 

Zadania indywidualne do samodzielnej pracy studenta  

 

W oparciu o analizę informacji zawartych w opisie sytuacji zdrowotnej pacjenta: 

 

* dokonaj diagnozy (oceny) stanu pacjenta, 

* ustal problemy zdrowotne (z uwzględnieniem ich genezy), 

* określ cel opieki, 

* ustal plan pielęgnowania z uwzględnieniem celowości działań (w obszarach diagnostycznym, leczniczym i edukacyjnym), 

* ustal prognozę efektów opieki. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Ćwiczenia:  
 
Organizacja ośrodków diabetologicznych, stowarzyszenia diabetologiczne, koszty społeczne leczenia cukrzycy. Struktura 
organizacyjna opieki medycznej i pozamedycznej nad pacjentem z cukrzycą. Rozwój pielęgniarstwa diabetologicznego. 
Planowanie opieki nad chorym z cukrzycą z uwzględnieniem przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki w 
warunkach domowych. Edukacja diabetologiczna dziecka, dorosłego/rodziny w cukrzycy.  
 
Ćwiczenia medyczne: 
 
Teorie pielęgnowania w opiece nad pacjentem diabetologicznym. Realizacja procesu pielęgnowania pacjenta z cukrzycą 
typu I i II. Edukacja jako istotny element terapii w cukrzycy. Główne obszary edukacji pacjenta z cukrzycą. Dieta jako 
integralna część terapii. Planowanie diety. Insulinoterapia. Wspomagania rodziny chorego we wszystkich działaniach życia. 
Zespół metaboliczny – przyczyny, diagnostyka, zasady prewencji i leczenie oraz pielęgnowanie chorego. 
 
Zadania do samodzielnej pracy studenta  
 
Sformułuj teoretyczne rozpoznania stanu biologicznego, psychicznego, społecznego pacjenta i środowiska w cukrzycy i 
zaplanuj zadania pielęgniarki w zakresie opieki  

Contents of the study programme (short version) 

Classes: 
 
Organising of diabetes centers, diabetes associations, social costs covering treatment of diabetes. The organizational structure of medical and non-medical care for patients with diabetes. Development of diabetes 
nursing. Planning the care for patients with diabetes, including preparing the patient and his family to self-care in home conditions. Diabetes education of a child, an adult / a family in diabetes. 
 
Medical classes: 
 
Theories of nursing in care of diabetes patients. 
Implementation of the nursing process by the patient with diabetes type I and II. Education as an important element in the therapy of diabetes. The main areas of education in case of the patient with diabetes. Diet 
as an integral part of the treatment. 
Planning a diet. Insulin therapy. Support for the patient’s family in all activities of life. 
Metabolic syndrome - causes, diagnosis, prevention principles, treatment and nursing of the patient. 
 
Tasks for independent student’s work  
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Formulate the theoretical recognitions of biological, psychological, social condition of a patient and environment in diabetes, plan tasks for a nurse in the scope of care. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

 

1.Organizacja ośrodków diabetologicznych, stowarzyszenia diabetologiczne, koszty społeczne leczenia cukrzycy.  

2.Struktura organizacyjna opieki medycznej i pozamedycznej nad pacjentem z cukrzycą. 

3.Rozwój pielęgniarstwa diabetologicznego.  

4.Planowanie opieki nad chorym z cukrzycą z uwzględnieniem przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki w 

warunkach domowych. 

5.Edukacja diabetologiczna dziecka, dorosłego/rodziny w cukrzycy.  

 

Ćwiczenia medyczne: 

 

1.Teorie pielęgnowania w opiece nad pacjentem diabetologicznym. Realizacja procesu pielęgnowania pacjenta z cukrzycą 

typu I i II. 

2.Edukacja jako istotny element terapii w cukrzycy. Główne obszary edukacji pacjenta z cukrzycą.  

3.Dieta jako integralna część terapii. Planowanie diety. 

4.Insulinoterapia. Wspomagania rodziny chorego we wszystkich działaniach życia.  

5.Zespół metaboliczny – przyczyny, diagnostyka, zasady prewencji i leczenie oraz pielęgnowanie chorego. 

 

Zadania do samodzielnej pracy studenta  

 

Sformułuj teoretyczne rozpoznania stanu biologicznego, psychicznego, społecznego pacjenta i środowiska w cukrzycy i 

zaplanuj zadania pielęgniarki w zakresie opieki  

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Ćwiczenia medyczne 

1.Pieńkowska E.(red): Cukrzyca : personalizacja terapii i opieka nad pacjentem / redakcja naukowa Ewa Pańkowska. PZWL 

2017. 

2. Szewczyk A.( red.): Pielęgniarstwo diabetologiczne, PZWL 2013. 

3. Nowakowska H.: Edukacja zdrowotna : jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki, PZWL, 2017 

Ćwiczenia 

 

1. Sieradzki J.(red.): Cukrzyca. T. 1, Gdańsk : Via Medica, 2015. 

2. Sieradzki J.(red.): Cukrzyca. T. 2, Gdańsk : Via Medica, 2016. 

3. Uchmanowicz I.,Kubera-Jaroszewicz K.: Edukacja diabetologiczna : standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę, 

Continuo, 2012 

 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

 

–  ćwiczenia 

- ćwiczenia medyczne  

- konsultacje z prowadzącym 

- udział w zaliczeniu  

 
 
5 
 
10 
 
5 
 
5 
 

Przygotowanie do  ćwiczeń,  5 
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Przygotowanie do ćwiczeń medycznych 5 

Opracowanie projektu / opracowania własnego 8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 7 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS                                                                                                                         

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (25 h) 1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 h) 1 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową 

Course / group of courses Nursing care of patients intestinal fistula 

Kod zajęć / grupy zajęć 2413 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ć 5 1 3 Zaliczenie z oceną 

ĆS (medyczne) 10 1 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Elżbieta Marcisz 

Prowadzący mgr Elżbieta Marcisz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia: anatomia i fizjologia, chirurgia 

i pielęgniarstwo chirurgiczne, podstawy pielęgniarstwa, psychologia 

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 profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z 

przetoką jelitową; 
B.W16 

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium  

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

2 
zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w 

ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych; 
B.W25 Odpowiedzi ustne 

Kolokwium 

3 
zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających 

określone substancje czynne. 
B.W26 Odpowiedzi ustne 

Kolokwium 

4 zna zasady wyznaczenia miejsca do wyłonienia stomii;  Odpowiedzi ustne 

Kolokwium 
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5 
scharakteryzuje stomie jelitowe w oparciu o różne kryteria 

podziału; 
 Odpowiedzi ustne 

Kolokwium 

6 dobiera sprzęt stomijny w zależności od potrzeb pacjenta;  

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium  

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

7 zna zasady odżywiania pacjentów ze stomią;  

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium  

Praca zaliczeniowa – 

edukacja zdrowotna 

8 potrafi wskazać grupy wsparcia dla pacjenta ze stomią;  Odpowiedzi ustne 

Kolokwium 

9 
uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz 

doboru rodzaju sprzętu stomijnego; 
B.U11 

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium  

Zaliczenie praktyczne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

symulacja medyczna 

10 
prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia choremu na 

chorobę nowotworową oraz jego opiekunom; 
B.U15 

Odpowiedzi ustne 

Kolokwium  

Zaliczenie praktyczne 

Praca zaliczeniowa – 

edukacja zdrowotna 

11 
potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów 

leczniczych; 
B.U24 

Odpowiedzi ustne 

 

12 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii; 
B.U26 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – 

edukacja zdrowotna 

13 rozpoznaje potrzeby i problemy pacjenta ze stomią;  

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

14 przygotuje pacjenta ze stomią do samoopieki;  

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania i edukacja 

zdrowotna 

symulacja medyczna 

15 
ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych; 
B.K01 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

symulacja medyczna 

16 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; 
B.K02 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

17 
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu; 
B.K03 

Obserwacja studenta 

Rozmowa ze studentem 

Ocena 360 

18 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką; 
B.K05 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

19 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; 
B.K06 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

20 dba o wizerunek własnego zawodu. B.K07 
Obserwacja studenta 

Ocena 360 

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

metoda studium przypadku, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności, 

instruktaż metodą 4 kroków, praca z tekstem 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

 

a) kryteria oceny w zakresie wiedzy – zaliczenie testu zwierającego pytania wielokrotnej odpowiedzi i otwarte – 

kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

b) kryteria zaliczenia ćwiczeń medycznych: 

 

• zaliczenie edukacji zdrowotnej pacjenta 

 

• zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta ze stomią według kryteriów: 

 

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

problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie zgromadzonych informacji i oceny stanu pacjenta, ustala plan edukacji 

pacjenta oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem ze stomią. 

 

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

pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem ze 

stomią. 

 

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

planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem ze stomią. 

 

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

pielęgnacyjnych pacjenta, planować opieki i edukacji pacjenta i/lub reprezentuje niewłaściwe postawy/kompetencje w opiece 

nad pacjentem ze stomią. 

 

• zaliczenie efektów uczenia się według kryteriów 

 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

 

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

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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

do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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

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

małym stopniu trudności 

 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

 

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

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

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

0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 

 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

 

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

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria (niewielkie uchybienia) 

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

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela (liczba uchybień 

akceptowalna). 

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

(liczba uchybień nieakceptowalna). Student 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 
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Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność 

- aktywność w czasie zajęć 

- uzyskanie co najmniej oceny dst z kolokwium pisemnego 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń medycznych:  

 

- 100% obecność na zajęciach 

- zaliczenie zajęć symulacji medycznej 

- wykonanie zadania indywidualnego lub zespołowego zgodnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia 

- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta według kryteriów podanych przez prowadzącego 

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

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach – odpracowanie zajęć po uzgodnieniu terminu z 

opiekunem dydaktycznym. 
Treści programowe (skrócony opis) 

Wybrane schorzenia wymagające założenia stomii. Rodzaje stomii i sposoby zaopatrzenia. Powikłania wczesne i późne w 
funkcjonowaniu stomii. Przygotowanie pacjenta do samoopieki. Organizacja opieki nad pacjentami ze stomią w Polsce - 
wybrane organizacje, grupy wsparcia. 

Contents of the study programme (short version) 

Selected diseases requiring applying of stoma. Types of stoma and dressing methods. Early and late complications while 
functioning of the stoma. Preparing the patient for self-care. Organizing care for patients with stoma in Poland - selected 
organizations, support groups. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

1. Historia wyłaniania stomii i opieki stomijnej. 

2. Rodzaje stomii, wskazania do wyłonienia stomii.  

3. Wczesne powikłania stomii – czynniki ryzyka, profilaktyka, postępowanie w razie wystąpienia powikłań. 

4. Zasady żywienia pacjentów ze stomią jelitową. 

5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią. Organizacja poradni stomijnych. 

6. Stowarzyszenia pacjentów ze stomią.  

7. Międzynarodowa karta praw pacjenta ze stomią jelitową.  

 

Ćwiczenia medyczne: 

1. Późne powikłania stomii – czynniki ryzyka, profilaktyka, postępowanie w razie wystąpienia powikłań. 

2. Rodzaje sprzętu do zaopatrzenia stomii i zasady doboru i refundacja.  

3. Model opieki nad pacjentem ze stomią jelitową.  

4. Przygotowanie pacjenta do samoopieki (MCSM) 

5. Edukacja jako istotny element w przygotowaniu pacjenta ze stomią do samoopieki. Główne obszary edukacji pacjenta ze 

stomią (profilaktyka powikłań, dobór diety, zaopatrzenie stomii, radzenie sobie z problemami dotyczącymi stomii) – (MCSM) 

6. Planowanie diety u pacjenta ze stomią.  

7. Proces pielęgnowania pacjenta ze stomią jelitową na podstawie studium przypadku. 

8. Wsparcie rodziny pacjenta. Rodzaje wsparcia. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Banasiewicz T., Krokowicz P., Szczepkowski M. (red.): Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. 

Wydawnictwo Termedia, Poznań 2014 

2.Jarosz M.: Żywienie chorych ze stomią. PZWL, Warszawa 2007 

3.Pączek-Czarkowska B. (red.): Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wydawnictwo Edra 

Urban&Partner, Wrocław 2016. 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 
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Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:  

udział w zajęciach – ćwiczenia  

                                 ćwiczenia specjalistyczne 

konsultacje z prowadzącym  

udział w zaliczeniu 

 
5 

10 

2 

1 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Przygotowanie do ćwiczeń specjalistycznych 

5 

7 

Przygotowanie do kolokwium 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne: opracowanie pracy zaliczeniowej (proces pielęgnowania i edukacja zdrowotna) 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30h) 1,2 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi 

Course / group of courses Nursing care of patients with chronic wounds 

Kod zajęć / grupy zajęć 2414 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ć 5 1 4 Zaliczenie z oceną 

ĆS 10 1 4 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr Monika Łabuzek 

Prowadzący dr Monika Łabuzek 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu programu studiów I stopnia z przedmiotów interna i pielęgniarstwo 

internistyczne, chirurgia i  pielęgniarstwo chirurgiczne. 

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 patofizjologię oraz zasady postępowania w leczeniu 

najczęściej występujących przewlekłych ran: odmrożeń, 

owrzodzenia żylnego, owrzodzenia niedokrwiennego, odleżyn, 

zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej. 

B.W6 
Zaliczenie z oceną test 

2 

różnicuje metody nieoperacyjnego i operacyjnego leczenia 

przewlekłych ran, w tym wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz 

terapii podciśnieniowej w leczeniu przewlekłych ran. 

B.W7 
Zaliczenie z oceną test 
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3 

zna strefy histopatologiczne urazu termicznego, kwalifikację ran 

oparzeniowych, składowe leczenia ciężkiego oparzenia oraz 

zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej rany 

oparzeniowej. 

B.W8 
Zaliczenie z oceną test 

4 

Charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz 

stosowanych zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-

plastycznej. 

B.W9 
Zaliczenie z oceną test 

5 
zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w 

ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych. 
B.W25 

Zaliczenie z oceną test 

6 
zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających 

określone substancje czynne. 
B.W26 

Zaliczenie z oceną test 

7 
ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje środki stosowane w 

miejscowym leczeniu ran. 
B.U5 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

symulacja medyczna 

8 
Kontroluje efekty hiperbarii tlenowej oraz podciśnieniowego 

leczenia ran. 
B.U6 

Odpowiedzi ustne, 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

9 
Stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym 

z rozległym i głębokim oparzeniem. 
B.U7 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

symulacja medyczna 

10 
potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów 

leczniczych. 
B.U24 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

11 
potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii. 
B.U26 

Odpowiedzi ustne 

Praca zaliczeniowa – proces 

pielęgnowania 

12 
ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych. 
B.K01 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

symulacja medyczna 

13 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych. 
B.K02 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

14 
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu. 
B.K03 

Obserwacja studenta 

Rozmowa ze studentem 

Ocena 360 

15 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 
B.K05 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

symulacja medyczna 

16 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej. 
B.K06 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

17 dba o wizerunek własnego zawodu. B.K07 
Obserwacja studenta 

Ocena 360 

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

1. Metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna 

związana z ćwiczeniami/zajęciami praktycznymi, praca w grupach, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej 

wierności 

2. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne. 

3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe związane z zajęciami praktycznymi (m. in. studium 

przypadku), instruktaż, pokaz, seminarium, samodzielna praca studenta. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

1.Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i 

umiejętności praktycznych: 

a) odpowiedzi ustne studentów; 

b) test jednokrotnego wyboru sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy teoretycznej 

c) ocena osiągnięcia umiejętności praktycznych – studium przypadku – ustalanie problemów zdrowotnych aktualnych oraz 

potencjalnych pacjenta, zaproponowanie planu interwencji pielęgniarskich oraz określenie oczekiwanego wyniku 

zaplanowanych działań pielęgniarskich, edukacja pacjenta i jego opiekunów  

2.Kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych: 

a) kryteria oceny do ćwiczeń – zaliczenie testu zawierającego pytania dysjunktywne i otwarte  

b) kryteria zaliczenia ćwiczeń medycznych - zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta według kryteriów: 

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

problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie zgromadzonych informacji i oceny stanu pacjenta, ustala plan edukacji 

pacjenta oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

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

pielęgnacyjne pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje w opiece 

nad pacjentem. 

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

pacjenta, planować opiekę i edukację pacjenta oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje w opiece nad pacjentem. 

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

pielęgnacyjnych pacjenta, planować opieki i edukacji pacjenta i/lub reprezentuje niewłaściwe postawy/kompetencje w opiece 

nad pacjentem. 

c) zaliczenie efektów kształcenia według kryteriów 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

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

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy. (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). 

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 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 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 

Warunki zaliczenia 

Ćwiczenia- zaliczenie z oceną;  

Ćwiczenia praktyczne medyczne - zaliczenie z oceną; 
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Warunkiem odbywania ćwiczeń praktycznych medycznych- zajęć praktycznych jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. 

Warunki zaliczenia: 

• obecność na ćwiczeniach – 100% 

• obecność na ćwiczeniach praktycznych medycznych – 100% 

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

kolokwium pisemnego i odpowiedzi ustnych 

• wykonania zadania indywidualnego lub zespołowego 

• zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta według kryteriów 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – odpracowanie ćwiczeń po uzgodnieniu terminu z opiekunem 

dydaktycznym. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Rana przewlekła - definicja, rodzaje, diagnostyka i leczenie. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z różnymi rodzajami ran 

przewlekłych, dobór opatrunków. Metody leczenia ran przewlekłych - współudział pielęgniarki. Edukacja pacjenta i jego rodziny 

w zakresie pielęgnacji rany i profilaktyki powikłań. 

Contents of the study programme (short version) 

Chronic wound - definition, types, diagnosis and treatment. Nursing care of patients with different types of chronic wounds, 

choice of dressings. Methods of treatment of chronic wounds – participation of a nurse. Education of a patient and their family 

in the field of wound care and prevention of complications. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia, Ćwiczenia praktyczne medyczne:  

• Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w przypadku ran przewlekłych: odmrożenie, owrzodzenie żylne, owrzodzenie 

niedokrwienne, odleżyna, zespół stopy cukrzycowej, powikłana rana urazowa w oparciu o strategię TIME. 

 

• Metody leczenia przewlekłych ran (operacyjne i nieoperacyjne: hiperbaria tlenowa, system podciśnieniowy, opatrunki 

interaktywne). 

 

• Opieka nad chorym w przypadku ciężkiego oparzenia, w tym choroby oparzeniowej (wstrząs oparzeniowy). Oparzenia dróg 

oddechowych. Postępowanie zachowawcze z chorym w przypadku oparzeń . Leczenie miejscowe i chirurgiczne rany 

oparzeniowej (z uwzględnieniem rany zakażonej).  

 

• Zastosowanie zabiegów z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej w przypadku pourazowych ubytków tkankowych 

(na przykładzie zmian po ciężkich oparzeniach). Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne w zależności od metod leczenia 

rekonstrukcyjnego. 

 

• Opieka nad chorym z owrzodzeniem żylnym, raną przewlekłą (zastosowanie opatrunków interaktywnych, systemu 

podciśnieniowego). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Ćwiczenia 
1. Szewczyk M.T., Jawień A. : Leczenie ran przewlekłych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2012. 
2. Krasowski G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2014. 
3. Jurgen Holle: Chirurgia plastyczna. PZWL Warszawa 2015. 
Ćwiczenia praktyczne medyczne 
1. Szkiler E.: Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych. Evereth, Warszawa 2014. 
2. Kucharzewski M., Taradaj J., Halski T.: Kompresjoterapia - przewodnik praktyczny dla fizjoterapeutów i pielęgniarek. 
Continuo, Wrocław 2012. 
3. Pączek-Czarkowska B. (red.) Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wydawnictwo Edra 

Urban&Partner, Wrocław 2016. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:  

udział w zajęciach – ćwiczenia  

                                 ćwiczenia specjalistyczne 

konsultacje z prowadzącym  

udział w zaliczeniu 

 
5 

10 

2 

1 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Przygotowanie do ćwiczeń specjalistycznych 

5 

7 
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Przygotowanie do zaliczenia 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne: opracowanie pracy zaliczeniowej (proces pielęgnowania i edukacja zdrowotna) 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (15h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30h) 1,2 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opieka pielęgniarska nad chorym na SM 

Course / group of courses Nursing care of MS patiens 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe  

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia  5 1 4 Zaliczenie z oceną  

Ćwiczenia medyczne 10 1 4 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr Małgorzata Kołpa 

Prowadzący dr Małgorzata Kołpa 

Język wykładowy Język polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia oraz na studiach II stopnia: 

anatomia, fizjologia, patologia, neurologia, farmakologia. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
Zna epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny i 

nowoczesne metody leczenia stwardnienia rozsianego. 
B.W19. Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

2. 
Zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w 

ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych; 
B.W25. 

Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

3. 
Zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających 

określone substancje czynne. 
B.W26. 

Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie pisemne 

4. 
Współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i 

rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym. 
B.U14. 

Odpowiedzi ustne 

Studium przypadku 

Symulacja medyczna 
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5. 
Potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów 

leczniczych 
B.U24 

Odpowiedzi ustne 

Studium przypadku 

6. 
Potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii. 
B.U26. 

Odpowiedzi ustne 

Studium przypadku 

Opracowanie edukacji dla 

pacjenta 

7. 
Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych. 
B.K1. 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

Symulacja medyczna 

8. 
Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych. 
B.K2. 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

9. 
Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu. 
B.K3. 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

10. Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań. B.K4. 
Obserwacja studenta 

Ocena 360 

11. 
Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

 

B.K5. 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

Symulacja medyczna 

12. 
Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej. 
B.K6. 

Obserwacja studenta 

Ocena 360 

13. Dba o wizerunek własnego zawodu. B.K7. 
Obserwacja studenta 

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

burza mózgów, 

studium przypadku, 

pogadanka, 

praca w grupach, 

praca w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem dyskusji dydaktycznej oraz ilustrowanych materiałów dydaktycznych 

symulacja medyczna 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów uczenia się: 

 

Ćwiczenia i ćwiczenia medyczne: 

 

- Opracowanie projektu 

- Dokumentacja procesu pielęgnowania 

- Studium przypadku 

- Ocenianie ciągłe 

- Samoocena studentów 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

Zaliczenie Ć i ĆM– ocena przez nauczyciela i samoocena efektów kształcenia według ustalonych kryteriów: 

 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

 

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

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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 wymaga ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 

 

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

zajęć praktycznych. 

 

Po podsumowaniu wszystkich punktów ocena z zajęć praktycznych według kryteriów: 

 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

60 -65% – max ilości punktów – dostateczny 

 

Warunki zaliczenia 

Ćwiczenia medyczne – zaliczenie z oceną, 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 
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Warunki zaliczenia ĆM: 

 

– zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność 

- zaliczenie zajęć symulacji medycznej 

- zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania 

- zaliczenie edukacji zdrowotnej pacjenta 

Treści programowe (skrócony opis) 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z SM. Udział pielęgniarki w diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji. 

Contents of the study programme (short version) 

Nursing care of patients with MS. Nurse’s participation in the diagnosis, treatment, rehabilitation. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia, ćwiczenia medyczne: 

 

1. SM w Polsce i na świecie 

2. Czynniki wyzwalające chorobę 

3. Diagnostyka, rozpoznanie i leczenie stwardnienia rozsianego 

4. Epigenetyka dla osób z SM 

5. Objawy choroby, postacie i przebieg choroby 

6. Rokowania w stwardnieniu rozsianym 

7. Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego. 

8. Problemy pielęgnacyjne chorych z SM. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Stwardnienie rozsiane Chris H. Polman, Alan J. Thompson, T. Jock Murray, Allen C. Bowling, John H. Noseworthy, red. 

wyd. pol. Jerzy Kotowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, 

2.Procesy pamięciowe u osób chorych na stwardnienie rozsiane - analiza neuropsychologiczna Ewa M. Szepietowska 

UMCS, 2006, 

3.Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego Andrzej Potemkowski Termedia, 2010, 

4. Pączek-Czarkowska B. (red.) Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wydawnictwo Edra 

Urban&Partner, Wrocław 2016. 

 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

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

ćwiczenia (5 h) + ćwiczenia medyczne (10  h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w 

zaliczeniu (2 h) 

5 

10 

1 

2 

Przygotowanie do ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do zaliczenia  10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 
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Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 h) 0,7 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,2 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze schorzeniami krwi 

Course / group of courses Nursing care of patients with blood diseases 

Kod zajęć / grupy zajęć 2416 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowy 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ć 10 1 3 Zaliczenie z oceną 

ĆS 10 1 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Aneta Grochowska 

Prowadzący dr Aneta Grochowska 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia oraz na studiach II stopnia I 

rok: anatomia, fizjologia, patologia, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, farmakologia. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z 

chorobami krwi 
B.W18. Zaliczenie na ocenę, Test 

2 
zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w 

ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych 
B.W25. Zaliczenie na ocenę, Test 

3 
zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających 

określone substancje czynne 
B.W26. Zaliczenie na ocenę, Test 

4 przygotowuje chorego do badań specjalistycznych B.U02. Wykonanie zadania 

5 
prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z chorobami krwi i jego 

rodziny 
B.U17. Wykonanie zadania 

Symulacja medyczna 

6 współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku kostnego B.U18. Wykonanie zadania 

7 
Potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów 

leczniczych. 
B.U24. Wykonanie zadania 
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8 
Potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej 

farmakoterapii.  
B.U26. Wykonanie zadania 

9 
ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych; 
B.K01. 

Obserwacja zachowań 

Symulacja medyczna 

10 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku la różnic światopoglądowych i kulturowych; 
B.K02. Obserwacja zachowań 

11 
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu; 
B.K03. Obserwacja zachowań 

12 przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań; B.K04. Obserwacja zachowań 

13 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką; 
B.K05. 

Obserwacja zachowań 

Symulacja medyczna 

14 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; 
B.K06. Obserwacja zachowań 

15 dba o wizerunek własnego zawodu. B.K07. 
Obserwacja zachowań 

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

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

związana z ćwiczeniami/zajęciami praktycznymi, okrągłego stołu, wielokrotna, praca w grupach, „burza mózgów”, panelowa. 

 

2. Metody eksponujące: prezentacje multimedialne. 

 

3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe związane z zajęciami praktycznymi (m. in. studium przypadku i inne), 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów uczenia się: 

 

- sprawdzian ustny: odpowiedź na pytania na podstawie opisów przypadków klinicznych i prezentacji specjalistycznej opieki 

nad pacjentem w wybranej jednostce chorobowej w formie ustnej  

- odpowiedź pisemna w formie testu jednokrotnego wyboru 

- przygotowanie zadania indywidualnego - prezentacji dotyczącej kluczowych aspektów: oceny stanu bio-psycho-

społecznego pacjenta, rozpoznania problemów zdrowotnych aktualnych oraz potencjalnych, określenia celu działań 

pielęgniarskich, zaproponowania planu interwencji pielęgniarskich oraz określenia oczekiwanego wyniku zaplanowanych 

działań pielęgniarskich. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi 

podstawę do dyskusji. 

 

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach. 

 

- ocenianie ciągłe 

- samoocena studentów 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

Zaliczenie ĆM – ocena przez nauczyciela i samoocena efektów kształcenia według ustalonych kryteriów: 

 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

 

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

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy (ocena bardzo dobra) 

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

do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy (ocena dobra) 

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

dostateczna) 

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

małym stopniu trudności. (ocena niedostateczna) 

 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

 

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

(ocena bardzo dobra) 

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

dobra). 

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

dostateczna) 

0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 

 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

 

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

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

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

Student wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań.  

 

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

zajęć praktycznych. 

 

Kryteria procentowe ocen są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie.  
Warunki zaliczenia 
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Forma zaliczenia: 

 

Ćwiczenia medyczne – zaliczenie z oceną, 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

 

Warunki zaliczenia ĆM 

 

- Zaliczenie tematów seminaryjnych 

- 100% obecność 

- Zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania 

- Zaliczenie edukacji zdrowotnej 

- zaliczenie zajęć symulacji medycznej 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

 

- 100% obecność 

- zaliczenie testu jednokrotnego wyboru na przynajmniej 60% maksymalnej ilości punktów z zaliczenia 

Treści programowe (skrócony opis) 

Fizjologia i patofizjologia układu krwiotwórczego. Standardy opieki nad pacjentem z wybranymi chorobami krwi. Badania 
diagnostyczne w chorobach krwi. Udział pielęgniarki w leczeniu hematologicznym. Opieka nad pacjentem po przeszczepie 
szpiku. Profilaktyka chorób układu krwiotwórczego. Grupy wsparcia dla pacjentów. 

Contents of the study programme (short version) 

Physiology and pathophysiology of the hematologic system. Standards of care of patients with selected blood diseases. 
Diagnostic tests in blood diseases. The participation of nurses in the hematological treatment. Care of patients after bone 
marrow transplantation. Prevention of diseases of the hematopoietic system. Support groups for patients. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia: 

 

1) Fizjologia i patofizjologia układu krwiotwórczego; 

2) Badania diagnostyczne w hematologii; 

3) Rodzaje niedokrwistości, z niedoboru żelaza, Addisona-Biermera, pokrwotoczna, hemolityczna, aplastyczna; 

4) Udział w diagnozowaniu i leczeniu; 

5) Czerwienica; 

6) Agranulocytoza; 

7) Ostra i przewlekła białaczka szpikowa; 

8) Patogeneza, przebieg kliniczny i leczenie wybranych schorzeń układu krwiotwórczego; 

 

Ćwiczenia medyczne: 

 

1) Przeszczepienie szpiku kostnego, wskazania, zasady, cel, powikłania, przygotowanie pacjenta do przeszczepu, opieka po 

zabiegu; 

2) Rodzaje, patogeneza, przebieg kliniczny i leczenie skaz krwotocznych - specyfika pielęgnacji pacjenta ze skazą 

krwotoczną; 

3) Stosowanie krwi i preparatów krwiopochodnych, rodzaje preparatów, zasady przetaczania krwi, powikłania 

poprzetoczeniowe, postępowanie w przypadku powikłań; 

4) Profilaktyka chorób układu krwiotwórczego; 

5) Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami hematologicznymi, rozpoznawanie problemów biologicznych, 

psychospołecznych, planowanie działania, rozwiązywanie problemów zdrowotnych chorego, ocena skuteczności podjętych 

działań; 

6) Standardy opieki w chorobach układu krwiotwórczego; 

7) Dieta pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego - rola edukacyjna pielęgniarki; 

8) Organizowanie grup wsparcia dla chorego i jego rodziny. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Malinowska-Lipień I., Fornagiel Sz.: Pielęgniarstwo hematologiczne. PZWL, W-wa 2015  

2. Niechwiadowicz-Czapka T., Klimczyk A.: Leczenie krwią. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, W-wa 2011. 

3.Matysiak M., Choroby krwi, PZWL, Warszawa 2010  
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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 medyczne (10 h.) + 

laboratorium (… h) + ćwiczenia (10 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w 

egzaminie (1 h) 

22 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 18 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. - 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (22 h) 0,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (38h) 1,5 

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

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

udziału nauczyciela akademickiego 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną 

Course / group of courses Nursing care of chronic kidney diseases 

Kod zajęć / grupy zajęć 2343 Kod Erasmusa 12.6 

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Ć/ĆS 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 10 1 3 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia specjalistyczne 10 1 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr Beata Ogórek-Tęcza 

Prowadzący dr Beata Ogórek-Tęcza 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia i II stopnia: psychiatria i 

pielęgniarstwo psychiatryczne, psychologia, pedagogika 

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 profesjonalną opiekę pielęgniarską nad 

przewlekle chorym psychicznie i jego rodziną, w tym określa 

zasady pomocy i wsparcia w ramach świadczeń medyczno-

społecznych oferowanych osobom z problemami zdrowia 

psychicznego i ich rodzinom (opiekunom) oraz zasady 

pozyskiwania środków na rozwój działań w ramach psychiatrii 

środowiskowej. 

B.W21. Odpowiedzi pisemne 

2. 

prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi i ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi 

umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej; 

 

B.U19. 

Odpowiedzi pisemne 

Psychoedukacja 

Symulacja medyczna 
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3. 

rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego 

izolacji społecznej; 

 

B.U20. Studium przypadku 

4. 

 wskazuje możliwość pomocy i wsparcia w ramach świadczeń 

medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami 

psychicznymi i jej opiekunom; 

 

B.U21. 
Studium przypadku 

psychoedukacja 

5. 

nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla 

pacjenta. 

 

B.U22. Studium przypadku 

6. 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką; 

 

B.K05. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 

7. 
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; 

B.K06. 

 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 

8. dba o wizerunek własnego zawodu. B.K07. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

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

Wykład informacyjny, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne ,analiza przypadków, burza mózgów, symulacja medyczna 

pośredniej i wysokiej wierności 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów uczenia się:  

- odpowiedzi ustne 

- odpowiedzi pisemne, 

- test jednokrotnego wyboru,  

- odpowiedzi na pytania otwarte, 

- ocenianie ciągłe, 

-samoocena studenta 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się: 

Zaliczenie testu jednokrotnego wyboru zgodnie z punktacją: 

100- 90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

60 -65% – max ilości punktów – dostateczny 

 

Warunki zaliczenia 

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

ćwiczenia medyczne - zaliczenie z oceną 

Warunki zaliczenia: 

Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie: 

- 100% obecności 

- kolokwium pisemnego - test jednokrotnego wyboru - na zaliczenie – minimum 60% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy/umiejętności; poniżej 60% - brak zaliczenia 

 

Ćwiczenia medyczne – zaliczenie na podstawie: 

- 100% obecność 

- aktywność na zajęciach 

- zaliczenie opracowania studium przypadku 

- zaliczenie psychoedukacji pacjenta i jego rodziny 

- kolokwium końcowe –test jednokrotnego wyboru - zaliczenie po uzyskaniu minimum 60% maksymalnej ilości punktów 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób chorych psychicznie, zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji, nawrotom 
choroby. Umożliwienie realizacji ekspresji twórczej i rozwoju zainteresowań pacjentów. Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Preventing social isolation of people with mental illness, prevention of marginalization and stigmatization of life, prevention of 
relapse. Allowing the implementation of creative expression and development of the interests of patients. Psycho-education of 
patients and their families. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Rozpoznanie problemów osób chorych psychicznie żyjących w środowiskach domowych. Zadania pielęgniarki w 

psychiatrycznej opiece środowiskowej. 
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2. Pomoc pacjentowi w nabywaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania i zaspakajania podstawowych funkcji 

życiowych. Znaczenie rozpoznawania wczesnych objawów nawrotu choroby i zapobieganie im. 

3. Przeciwdziałanie izolacji społecznej, stygmatyzacji i marginalizacji osób chorych psychicznie. Rola pielęgniarki w 

podejmowaniu działań na rzecz osób psychicznie chorych w wymiarze psycho-społecznym 

4. Umożliwienie realizacji ekspresji twórczej i rozwoju zainteresowań pacjentów na przykładzie psychorysunku. 

5.Kształtowanie nawyków celowej aktywności: 

- prowadzenie treningu umiejętności społecznych; 

- prowadzenie treningu podstawowych umiejętności codziennego życia; 

- konstruowanie podstawowych treningów społecznych 

6.Omównienie celów, zasad i ram organizacyjnych psychoedukacji. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów i ich rodzin. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Bibliografia 

1. Meder J. (red.) Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi .Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009. 

2. Medre J (red.) Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009. 

3. Medre J. (red.) Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 

Katowice 2009. 

4. Colom F., Vieta E. Podręcznik psychoedukacji w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Wydawnictwo Medipage, 

Warszawa, 2009. 

5. Górna K, Jaracz K, Rybakowski., Pielęgniarstwo psychiatryczne. PZWL, Warszawa 2012. 

Netografia 

 

1. Żaroń A. Psychiatria środowiskowa z punktu widzenia wybranych potrzeb psychologicznych Psychiatria 2018;15(1):45-49. 

Dostępny pod: https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/56556 

2. Perzanowski A. Środowisko. Wykluczenie i reintegracja społeczna w praktyce psychiatrii środowiskowej. ISSN: 0076-1435 

Dostępny pod: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.06 Lud, t. 101, 2017 

3. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014. 

Dostępny pod: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf 

4. Raport Psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Pod redakcją ze strony 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii doc. dr hab. Joanny Meder prof. dr. hab. Marka Jaremy ze strony Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego prof. dr. hab. Aleksandra Araszkiewicza. Dostępny pod: http://ippez.pl/wp-

content/uploads/2019/03/Psychiatryczna-opieka-srodowiskowa-raport.pdf   

5. Reforma opieki psychiatrycznej:stan aktualny? Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna 

Konferencja Lokalne wsparcie w zdrowiu psychicznym, 14 marca 2017 Dostępny pod: 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Jacek%20Wci%C3%B3rka%20-Reforma%20opieki%20psychiatrycznej.pdf 

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 0 h.) + laboratorium (0 h) + 

ćwiczenia (20 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
22 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/56556
http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.06
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf
http://ippez.pl/wp-content/uploads/2019/03/Psychiatryczna-opieka-srodowiskowa-raport.pdf
http://ippez.pl/wp-content/uploads/2019/03/Psychiatryczna-opieka-srodowiskowa-raport.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Jacek%20Wci%C3%B3rka%20-Reforma%20opieki%20psychiatrycznej.pdf
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Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (22 h) 0,9 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Zarys immunologii klinicznej i toksykologii 

Course / group of courses Outline of Clinical Immunology and Toxicology 

Kod zajęć / grupy zajęć 2418 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 20 1 3 Zaliczenie  

Ćwiczenia 20 1 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator Prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak 

Prowadzący Prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw immunologii i toksykologii, znajomość podstaw biochemii, anatomii człowieka, 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 zna podstawy odporności wrodzonej i nabytej 
 

test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

2 
zna podstawowe mechanizmy i pojęcia immunopatologii, jak: 
immunosupresja, stan zapalny, autoimmunizacja, niezgodność 
antygenów tkankowych, GVH, alergia 

 

 

test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

3 
orientuje się w etiopatologii i diagnostyce schorzeń przewlekłych 
o podłożu alergicznym i autoimmunizacji. Wykazuje pogłębioną 
znajomość zasadności szczepień 

 
test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

4 
zna zasady postępowania w zatruciach ostrych, toksykomanii, 
lekomanii, próbach samobójczych z zastosowaniem środków 
farmakologicznych 

 
test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 
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5 
rozumie znaczenie rozpoznania zespołu cholinergicznego, 
opioidowego, sympatykomimetycznego 

 
test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

6 posiada wiedzę o zatruciach środowiskowych i zawodowych 
 

test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

7 
zna pojęcia trwałych zanieczyszczeń organicznych TZO, metali 
ciężkich, bioakumulacji i biodegradacji toksyn, genetycznego 
polimorfizmu enzymów odtruwania. 

 
test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

8 
zna rolę enzymów wątrobowych w farmakokinetyce oraz w 
toksykokinetyce ksenobiotyków 

 
test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

9 
potrafi opisać negatywne skutki anabolików sterydowych, zna 
skutki działania endokrynomimetyków w niepłodności nabytej 

 
test jednokrotnego wyboru  

odpowiedzi ustne 

 W zakresie umiejętności 
  

10 

prowadzi edukację zdrowotną pacjentów z przewlekłymi 
schorzeniami o podłożu autoimmunizacji, jak: choroby układowe 
tkanki łącznej (RZS), toczeń rumieniowaty i układowy (SLE), 
autoimmunizacyjne schorzenia wątroby, nerek, choroby trzewnej 
(celiakia) 

 Zadanie indywidualne 

Edukacja pacjenta 

11 

potrafi przygotować edukacyjny program związany ze 
szczepieniem pediatrycznym, diagnostyką, postępowaniem i 
profilaktyką w dolegliwościach alergicznych (odczulanie), 
unikaniu glutenu w diecie w chorobie celiakii 

 
Zadanie indywidualne 

Edukacja pacjenta 

12 
potrafi ostrzegać przed skutkami wstrząsu anafilaktycznego i 
doradzać w profilaktyce anafilaksji pokarmowej, ukłuć owadów 
(epipen z adrenaliną) 

 
Zadanie indywidualne 

Edukacja pacjenta 

13 
doradza w zakresie ograniczenia narażenia na TZO, pestycydy 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, ftalany, bisfenol A (z 
opakowań plastikowych) 

 
Zadanie indywidualne 

Edukacja pacjenta 

14 

ostrzega odbiorców opieki przed skutkami dopingu (anabolików 
sterydowych), zatruć narkotykami i środkami zastępczymi 
(„dopalaczami”). Zna argumenty przeciw uzależnieniu 
nikotynowemu, alkoholowi, substancjom psychoaktywnym 

 
Zadanie indywidualne 

Edukacja pacjenta 

 Kompetencje społeczne 
  

15 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 
szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych 

B.K2 samoocena 

obserwacja studenta 

16 przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań 
B.K4 

samoocena 

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

Wykłady teoretyczne z zastosowaniem środków audiowizualnych.  Pytania i odpowiedzi w trakcie prezentacji tematów 

opracowywanych przez studentów na ćwiczeniach  prowadzonych na zasadach seminariów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Oceny całościowe z aktywności studentów, pytania i odpowiedzi w trakcie prezentacji tematów opracowywanych przez 

studentów na ćwiczeniach prowadzonych na zasadach seminariów, zaliczenie końcowe z materiału przekazanego na 

wykładach i ćwiczeniach 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z teorii – wykłady; wygłoszenie prezentacji opracowanych przez studentów tematów – ćwiczenia. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Podstawowe mechanizmy i pojęcia immunopatologii. Monoklonalne przeciwciała terapeutyczne tMAbs i ich zastosowanie w 
medycynie. Immunoterapie nowotworów. Biomonitorowanie człowieka HBM. Kancerogeny, endokrynomimetyki (EDCs), 
epigenetyczne skutki chemizacji środowiska. Enzymy I i II fazy odtruwania, polimorfizm genetyczny enzymów detoksykacji. 

Contents of the study programme (short version) 

Basic mechanisms of immunopathology. Clinical applications of therapeutic monoclonal antibodies tMAbs. Cancer 
immunotherapies. Human biomonitoring HBM. Cancerogenes, endocrine disruptor chemicals EDCs, epigenetic consequences 
of environmental chemical exposure. Enzymes of I and II phase of detoxication, genetic polymorphism of detoxication 
enzymes. 

Treści programowe (pełny opis) 

Podstawy odporności wrodzonej i nabytej. Podstawowe mechanizmy i pojęcia immunopatologii, jak: immunosupresja, stan 
zapalny, autoimmunizacja, niezgodność antygenów tkankowych, GVH, alergia. Etiopatologia i diagnostyka schorzeń 
przewlekłych o podłożu alergicznym i autoimmunizacji. Pogłębiona znajomość zasadności szczepień. Monoklonalne 
przeciwciała terapeutyczne. Immunoterapie w chorobach nowotworowych. Inhibitory immunologicznych punktów 
kontrolnych. Postępowanie w zatruciach ostrych, toksykomanii, lekomanii, próbach samobójczych z zastosowaniem środków 
farmakologicznych. Rozpoznanie zespołu cholinergicznego, opioidowego, sympatykomimetycznego. Biomonitorowanie 
człowieka HBM, jednostki biomonitorowania. Ocena toksykologiczna MoE substancji rakotwórczych. Zatrucia środowiskowe i 
zawodowe.  Trwałe zanieczyszczenia organiczne TZO, metale ciężkie, kancerogeny chemiczne, bioakumulacja i 
biodegradacji toksyn. Genetyczny polimorfizm enzymów odtruwania.  
Rola enzymów wątrobowych w farmakokinetyce oraz w toksykokinetyce ksenobiotyków.  
Działanie endokrynomimetyków w niepłodności nabytej. 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Immunologia - Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek, Tomasz Stokłosa, Wydawnictwa PWN, Warszawa 
2017 r . 

2. Immunologia kliniczna - Chapel Helen, Haeney Mansel, Misgah Siraj, Wydawnictwo: CZELEJ, rok wydania 2009. 
3. Biomonitorowanie człowieka – Krzysztof L. Krzystyniak, Mieczysław Obiedziński, Hanna Kalota, Andrzej 

Marszałek. Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2017 r. 

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 (20 h)  

- ćwiczenia (20h) 

- konsultacje z prowadzącym (1 h) 

- udział w zaliczeniu(1 h) 

 

20 godzin 

20 godzin 

               1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 godzin 

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

http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/14792/tytul/immunologia-golab-jakobisiak-lasek-stoklosa-pwn
http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/14792/tytul/immunologia-golab-jakobisiak-lasek-stoklosa-pwn
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Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godzin 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,6 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawy otolaryngologii 

Course / group of courses Fundamentals of Otolaryngology 

Kod zajęć / grupy zajęć 2419 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 10 2 4 Egzamin 

Ćwiczenia  10 1 4 Zaliczenie z oceną  

     

Koordynator dr hab. Wiesław Dobroś, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Wiesław Dobroś, prof. PWSZ 

Język wykładowy  polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia: anatomia, fizjologia, 

patologia, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, farmakologia 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
W zakresie wiedzy: 

• zna zasady postępowania w przypadku krwawień z nosa;  
 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach,  

2. 
• charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad chorym z urazami w 

obrębie głowy i szyi;  
 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach,  
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3. 
• charakteryzuje specjalistyczną opiekę nad chorym z chorobami 

otolaryngologicznymi. 
 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach,  

4. 

 W zakresie umiejętności:  

 
przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po ich wykonaniu; 

B.U02. 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach,  

5. 
realizuje proces pielęgnowania pacjenta z chorobami 

otolaryngologicznymi; 
 

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

6. realizuje proces pielęgnowania pacjenta po laryngektomii;  

Kolokwium, egzamin,  ocena 

wykonania ćwiczenia, 

wypowiedzi,  udziału w 

dyskusji, aktywności na 

zajęciach, 

7. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku la różnic światopoglądowych i kulturowych; 

badań;  

B.K02. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

 

8. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu; B.K04. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

 

9. dba o wizerunek własnego zawodu; B.K07. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna,  

metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, 

panelowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów uczenia się:  

 

Opracowanie projektu 

Odpowiedzi ustne 

Ocenianie ciągłe 

Zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru 

Samoocena studentów 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 

 

100% - 90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89% – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84% – 71% – max ilości punktów – dobry 

70% – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

60% -65% – max ilości punktów – dostateczny 

Warunki zaliczenia 

wykłady - zaliczenie 

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

Przedmiot kończy się egzaminem – forma pisemna - test zawierający pytania jednokrotnego wyboru; 

 

Warunki zaliczenia: 

 

1. Wykłady: 

- obecność na zajęciach 

 

2. Ćwiczenia: 

- 100% obecność na zajęciach  

- zaliczenie zadania indywidualnego lub zbiorowego wyznaczonego przez osobę prowadzącą zajęcia 

- aktywność na zajęciach 

 

3. Egzamin 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu - terminowe zaliczenie wykładów i ćwiczeń 

 

Egzamin jest w formie pisemnej - test jednokrotnego wyboru 

 

Kryteria oceny egzaminu:  

 

90% - 100% sumy punktów bardzo dobry,  

85% - 89% dobry plus, 

71% - 84% dobry, 

66% - 70% dostateczny plus, 

60% - 65% dostateczny,  

poniżej 60% niedostateczny 

Treści programowe (skrócony opis) 

Funkcjonowanie narządów otolaryngologicznych. Podstawowe badania diagnostyczne w laryngologii. 
Duszność krtaniowa. Krwawienie z nosa. Ból ucha. Nagła głuchota. Postępowanie w zawrotach głowy. Zapalenie 
podgłośniowe krtani. Specyfika urazów głowy i szyi.  
Tracheostomia.  

Contents of the study programme (short version) 

Functioning of otolaryngological organs. Basic diagnostic tests in otolaryngology. 
Laryngeal dyspnea. Epistaxis (nose bleed). Ear ache. Sudden deafness. Procedures in cases of dizziness. Inflammation of 
the subglottic larynx. The specificity of trauma to the head and neck. Tracheostomy. 

 



64 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady i ćwiczenia:  

 

1. Ocena funkcjonowania narządów otolaryngologicznych. Najczęstsze objawy patologiczne z zakresu uszu, nosa, gardła i 

krtani. 

2. Badanie fizykalne w laryngologii. Podstawowe badanie diagnostyczne w laryngologii. 

3. Stany zagrożenia życia. Duszność krtaniowa. Krwawienie z nosa.  

4. Wyciek z ucha. Ból ucha. Nagła głuchota.  

5. Postępowanie w zawrotach głowy.  

6. Zapalenie podgłośniowe krtani.  

7. Specyfika urazów głowy i szyi.  

8. Tracheostomia.  

9. Choroby nowotworowe w obrębie głowy i szyi.  

10. Wczesna profilaktyka onkologiczna. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

 

1.Janczewski G., Otolaryngologia praktyczna, Via medica, Gdańsk 2005. 

2.Latkowski B., Olszewski J., Ucho, nos, gardło i krtań - co warto wiedzieć, PZWL, Warszawa 2007. 

3.Viktor A., Linke S., Dahlmann C., Otolaryngologia, Seria Crash Course, Elsevier, 2009. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1.Sanna M., Russo A., De Donato G., Caruso A., Taibah A., Atlas otoskopii, Elsevier, 2010. 

2.Janczewski G. Osuch-Wójcikiewicz E., Ostry dyżur otolaryngologia, Alfa-medicapress, Bielsko-Biała 2003. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Moduł dodatkowy 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

– wykład (10h.)  

- ćwiczenia (10 h)  

- konsultacje z prowadzącym (1h)  

-  udział w egzaminie (1 h) 

- udział w zaliczeniu (1h) 

 

10 godzin 

10 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

1 godzina 

 

Przygotowanie do l, ćwiczeń, zajęć 20 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 godzin 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 12 godzin 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 0,4 ECTS 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Zajęcia fakultatywne do wyboru: Komunikacja interpersonalna 

Course / group of courses Optional course: Interpersonal Communication 

Kod zajęć / grupy zajęć 2422 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 3 Zaliczenie  

Ćwiczenia 15 1 3 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Agnieszka Skołyszewska 

Prowadzący mgr Agnieszka Skołyszewska, mgr Agnieszka Latos 

Język wykładowy  polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Student posiada zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przedmiotów zrealizowanych na studiach 

I stopnia: psychologii i pedagogiki 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

student zna cechy skutecznej komunikacji i jej znaczenie w 

relacjach interpersonalnych, także z pacjentem (dorosłym i z 

dzieckiem) 
 

Weryfikacja podczas 

ćwiczeń praktycznych 

poprzez bezpośrednią 

obserwację studenta 

demonstrującego 

umiejętności 
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2 
zna różne narzędzia i metody analizy komunikacji 

interpersonalnej 
 

Weryfikacja podczas 

ćwiczeń praktycznych 

poprzez bezpośrednią 

obserwację studenta 

demonstrującego 

umiejętności. 

3 
student potrafi dokonać analizy własnej i cudzej komunikacji oraz 

zidentyfikować błędy przyczyniające się do nieporozumień, 
 

Weryfikacja podczas 

ćwiczeń praktycznych 

poprzez bezpośrednią 

obserwację studenta 

demonstrującego 

umiejętności. 

4 student umie w świadomy sposób dokonać autoprezentacji,  

Weryfikacja podczas 

ćwiczeń praktycznych 

poprzez bezpośrednią 

obserwację studenta 

demonstrującego 

umiejętności. 

5 
student potrafi komunikować się zgodnie z własnymi potrzebami, 

zarówno wobec autorytetu jak i wobec podopiecznego 
 

Weryfikacja podczas 

ćwiczeń praktycznych 

poprzez bezpośrednią 

obserwację studenta 

demonstrującego 

umiejętności. 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, ćwiczenia redakcyjne, metoda przewodniego tekstu, 

case study, praca w grupach, dyskusja piramidowa, burza mózgów, praca indywidualna na tle grupy, odgrywanie scenek, praca 

w parach, praca indywidualna. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność podczas zajęć, ocena rozwiązań zadań problemowych w relacjach zawodowych, praktyczna prezentacja 

sprawdzająca opanowanie celów. 

Warunki zaliczenia 

wykłady -zaliczenie 

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

- 100% obecność 

- aktywność na zajęciach 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

 

Wykłady: 

 

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

konstruktywizm, teoria systemów, teoria skryptów. 

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

3. Anatomia wypowiedzi oraz słuchanie czworgiem uszu. 

4. Sztuka słuchania - bariery komunikacyjne. 

5. Odsłanianie się - rozpoznawanie i wyrażanie uczuć. 

6. Ekspresja - skuteczne komunikaty  

7. Konflikt- uczciwa i nieuczciwa kłótnia 

8. Potęga empatii- wymóg dla wszystkich zawodowo pomagających 

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

10. Komunikacja niewerbalna- sztuka autoprezentacji 

11. Parajęzyk i metakomunikaty 

12. Asertywność- między uległością a agresją 

13. Relacja wzajemna osób w wypowiedzi 

14. Element apelu w komunikacji 

15. Wywieranie wpływu na ludzi 

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

17. Komunikowanie się z dziećmi 

18. Komunikacja z pacjentem : nawiązanie i utrzymanie kontaktu  

 

Ćwiczenia: 

1. Zasady komunikacji w grupie 

2. Uczucia – ich rola w komunikacji 

3. Granice w relacjach interpersonalnych 

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

5. Aktywne słuchanie 

6. Empatia w relacjach 

7. Bariery komunikacyjne  

8. Wypowiedź zwrotna 

9. Zachęcanie do współpracy 

10. Relacja wzajemna osób w wypowiedzi 

11. Asertywność- między uległością a agresją 

12. Sytuacje problemowe w pracy pielęgniarki /pielęgniarza  

13. Wykorzystanie wiedzy z zakresu komunikacji w relacji z pacjentem i jego rodziną. 
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Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 

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

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

Zdrowia Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Publikacja internetowa www.zakladepidemiologii.ikard.pl 

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

 

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 (15h)  

- ćwiczenia (15h)  

- konsultacje z prowadzącym (1h) 

- udział w zaliczeniu (1h) 

 

15 godzin 

15 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5 godzin 

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

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Liczba punktów ECTS  

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 ECTS 

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

http://www.zakladepidemiologii.ikard.pl/
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia /Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Pielęgniarstwo epidemiologiczne 

Course / group of courses Epidemiological nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć 3001 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 5 1 3 Zaliczenie  

Ćwiczenia  10 1 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr hab. Marta Wałaszek 

Prowadzący dr hab. Marta Wałaszek 

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Mikrobiologia, zakażenia szpitalne 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
zna system nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi  

Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

2 
zna formy kliniczne zakażeń szpitalnych  

Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

3 
zna drobnoustroje alarmowe i drogi ich rozprzestrzeniania się  

Kolokwium, ocena 
wykonania ćwiczenia, 

aktywność na zajęciach 

4 
zna zasady rozpoznawania i wygaszania ognisk epidemicznych 

 
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

5 potrafi rozpoznać zakażenie szpitalne  
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 
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6 stosuje zasady profilaktyki zakażeń  
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

7 potrafi zidentyfikować i nadzorować drobnoustroje alarmowe  
Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

8 
umie rozpoznać i podjąć działania wygaszające ognisko 

epidemiczne 
 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: Wykład tradycyjny, demonstracja przykładów, 

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

literaturę (konwersatorium),    

Metody eksponujące: materiał audiowizualny 

Metody praktyczne: pokaz, praca z filmem 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

Kryteria oceny aktywności na zajęciach: analiza przypadków i umiejętność podjęcia działań zapobiegających zakażeniom 

szpitalnym w oparciu o literaturę 

Warunki zaliczenia 

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

samokształceniowej  

Treści programowe (skrócony opis) 

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

uwzględnieniem czynników etologicznych, w tym patogenów alarmowych;  
3. Zasady planowania, opracowania, wdrażania i nadzorowania działań zapobiegawczych oraz przeciwepidemicznych; 
4. Stosować zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzoru epidemiologicznego w różnych 

zakładach opieki zdrowotnej; 
5. Planować i przeprowadzać edukację personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych; 
6. Wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania opieką pielęgniarską w nadzorze epidemiologicznym; 

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego w zakładach opieki zdrowotnej (rys historyczny, nadzór 
epidemiologiczny, system nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi).  

2. Czynniki etologiczne zakażeń szpitalnych, w tym patogeny alarmowe. 
3. Wykorzystywać wskaźniki jakości zarządzania opieką pielęgniarską w nadzorze epidemiologicznym (wskaźniki 

epidemiologiczne istotne w nadzorze, raporty epidemiologiczne ).  
 

Seminaria: 

1. Kontrola  i profilaktyka zakażeń w różnych oddziałach szpitalnych z uwzględnieniem typów zakażeń i czynników 
etiologicznych tych zakażeń (oddział intensywnej terapii, oddziały zabiegowe, oddziały niezabiegowe, oddziały 
pediatryczne, analiza przypadków – opracowanie i wdrożenie działań profilaktycznych). 

2. Stosować zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzoru epidemiologicznego w różnych 
zakładach opieki zdrowotnej (szpital, przychodnia, zakład opiekuńczo leczniczy, zakład pielęgnacyjno opiekuńczy, 
sanatorium, żłobek) 

3. Zasady planowania, opracowania, wdrażania i nadzorowania działań zapobiegawczych oraz przeciwepidemicznych 
(ogniska epidemiczne). 

4. Planowanie i wdrożenie edukacji personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych (zasady 
higieny szpitalnej, szczepienia). 
 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

2. Bulanada M. Wójkowska-Mach J. Zakażenia w zakładach opieki zdrowotnej. PZWL, Warszawa 2016 
3. Wójkowska-Mach J. Profilaktyka zakażeń połogowych. PZWL, Warszawa 2019. 

Dane jakościowe 
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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 (5 h.)  

- ćwiczenia (10h.) 

- udział w zaliczeniu  

- konsultacje z prowadzącym 

- 

5 godzin 

10 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie zajęć 10 godzina 

Przygotowanie do kolokwiów  10 godzina 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 13 godzina 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h) 0,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawy okulistyki 

Course / group of courses Fundamentals of Ophthalmology 

Kod zajęć / grupy zajęć 2423 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 20 2 4 Egzamin 

Ćwiczenia medyczne 10 2 4 Zaliczenie z oceną 

     

Koordynator dr hab. Barbara Mirkiewicz -Sieradzka  

Prowadzący dr hab. Barbara Mirkiewicz -Sieradzka 

Język wykładowy  polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia oraz na studiach II stopnia I 

rok: anatomia, fizjologia, patologia, farmakologia. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

W zakresie wiedzy: 

 

1.Określi istotę, przyczyny i objawy wybranych chorób narządu 

wzroku i stanów nagłych wymagających interwencji 

okulistycznej. 

2.Przedstawi zasady diagnostyki, leczenia i pielęgnacji 

pacjentów w zależności od ich wieku, stanu ogólnego i rodzaju 

problemu okulistycznego.  
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2. 

W zakresie umiejętności:  

 

1.Rozpozna trudności występujące u pacjenta z chorobą 

narządu wzroku i zaproponuje postępowanie pielęgniarskie 

adekwatne do zdiagnozowanej sytuacji. 

2.Przeprowadzi analizę poprawności postępowania, udzielonego 

pacjentowi z urazem mechanicznym, termicznym, chemicznym 

narządu wzroku, w ramach pierwszej pomocy w oparciu o dane 

z wywiadu. 

3.Wykona poprawnie technicznie: płukanie worka 

spojówkowego, odwijanie powieki, aplikowanie leków ocznych, 

zakładanie opatrunków. 

  

3. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

 

 B.K1. ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu 

decyzji zawodowych 

B.K2. krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy 

zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych  

B.K3. rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu 

B.K4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań 

B.K5. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i 

osób znajdujących się pod jego opieką 

B.K6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i 

zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej 

B.K7. dba o wizerunek własnego zawodu 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny i konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna,  

 

metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): metoda przypadków, metoda sytuacyjna, związana z ćwiczeniami 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody:  

 

- odpowiedzi ustne studentów; 

- praca indywidualna i w grupie  

- test jednokrotnego wyboru sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy teoretycznej 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

Zaliczenie testu – kryteria % oceny: 

 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

60 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

 

Warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

 

- wykłady - zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach  

- ćwiczenia medyczne - zaliczenie z oceną 

 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym - test zawierający pytania jednokrotnego wyboru. 

Pozytywne zaliczenie egzaminu po uzyskaniu minimum 60% maksymalnej ilości punktów z testu. 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

- zaliczenie wykładów 

- zaliczenie ćwiczeń medycznych 

 

Warunki zaliczenia: 

 

1.Zaliczenie wykładów - obecność na zajęciach  

 

2. Zaliczenie ćwiczeń medycznych: 

 

- 100% obecność na zajęciach 

- aktywność 

- zaliczenie wykonania zdania indywidualnego lub grupowego 

3.Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu min. 60% maksymalnej ilości pkt 

Treści programowe (skrócony opis) 

Anatomia gałki ocznej i narządów dodatkowych oka. Choroby oczodołu, powiek, narządu łzowego. Choroby spojówek, 
rogówki. Choroby błony naczyniowej. Choroby soczewki. Choroby twardówki - anomalie i choroby zapalne. Jaskra – 
leczenie. Choroby ciała szklistego. Chirurgia ciała szklistego – witrektomia. Choroby siatkówki. Choroby nerwu wzrokowego i 
wewnątrzczaszkowej części układu wzrokowego. Zez i zaburzenia ruchomości gałek ocznych. Oczopląs. 

Contents of the study programme (short version) 

Anatomy of eye globe and eye additional organs. Diseases of orbita, eyelids, lacrimal organ. Diseases of conjunctiva and 
cornea. Diseases of vascular membrane. Diseases of lens. Diseases of sclera – anomalies and inflammatory diseases. 
Glaucoma – therapy. Diseases of vitreous. Surgery of vitreous – vitrectomy. Diseases of retina. Diseases of optic nerve and 
intracranial part of visual system. Strabismus and anomalies of eyeball mobility. Nystagmus. 
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Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady 

 

1.Anatomia gałki ocznej i narządów dodatkowych oka. Unaczynienie i unerwienie. Funkcja narządu wzroku: ostrość wzroku, 

obuoczne widzenie, pole widzenia, widzenie barw, adaptacja do ciemności. 

 

2.Choroby oczodołu. Orbitopatia tarczycowa – patogeneza, obraz kliniczny, leczenie. Guzy oczodołu.  

 

3.Choroby powiek – nieprawidłowości wrodzone i nabyte, jęczmień i gradówka oraz guzy powiek.  

 

4.Choroby narządu łzowego – upośledzenie wydzielania łez oraz upośledzenie odpływu łez. Wrodzona i nabyta niedrożność 

przewodu nosowo –łzowego- objawy, leczenie. 

 

5.Choroby spojówek. Choroby zapalne spojówek – nie wywołane zakażeniami (zespół suchego oka, alergiczne), wywołane 

zakażeniami (bakterie, chlamydie, wirusy). Zmiany zwyrodnieniowe i guzy spojówek.  

 

6.Choroby rogówki – zmiany zapalne (bakteryjne, grzybicze, wirusowe), choroby dystroficzne (stożek), zmiany 

zwyrodnieniowe i keratopatie metaboliczne (keratopatie polekowe). 

 

7.Choroby twardówki – anomalie i choroby zapalne.  

 

8.Choroby błony naczyniowej – zapalenie ostre i przewlekłe przedniego odcinka błony naczyniowej, leczenie. 

 

9.Zapalenie wnętrza gałki ocznej. Zapalenie współczulne oka. Wysoka krótkowzroczność.  

 

10.Czerniak naczyniówki, leczenie.  

 

11.Choroby soczewki – zaćma wrodzona, zaćma nabyta, zaćma wtórna. Leczenie zaćmy. 

 

12.Jaskra – pierwotna otwartego kąta, pierwotnie zamkniętego kata, leczenie. Jaskra wtórna, leczenie. Jaskra wrodzona 

dziecięca, leczenie. 

 

13.Choroby ciała szklistego. Chirurgia ciała szklistego – witrektomia.  

 

14.Choroby siatkówki: centralna retinopatia surowicza, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), najczęstsze 

dystroficzne choroby siatkówki. Otwory siatkówki i odwarstwienie. Guzy siatkówki. Naczyniopochodne choroby siatkówki 

(retinopatie: cukrzycowa, nadciśnieniowa, wcześniacza). 

 

15.Choroby nerwu wzrokowego i wewnątrzczaszkowej części układu wzrokowego (nieprawidłowości i choroby nerwu 

wzrokowego, uszkodzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych, uszkodzenia poza skrzyżowaniem oraz kory wzrokowej).  

 

16.Zez i zaburzenia ruchomości gałek ocznych: zez ukryty, zez jawny towarzyszący, zez porażenny. Oczopląs.  

 
Ćwiczenia medyczne 

 

1.Metody badań: ostrości wzroku, obuocznego widzenie, pola widzenie, widzenia barw, adaptacji do ciemności,. Badania 

elektrofizjologiczne. Higiena pracy wzrokowej. Praca przy komputerze. 

 

2.Metody badań oczodołu i narządów dodatkowych oka. Metody badań przedniego odcinka gałki ocznej – biomikroskop 

rogówkowy i tylnego odcinka gałki ocznej – dno oka (oftalmoskopia). Fotografia, angiografia, ultrasonografie. Inne metody 

obrazowania dna oka. 

 

3.Układ optyczny oka wady refrakcji (badanie wad refrakcji, optyczna korekcja, soczewki kontaktowe, chirurgiczna korekcja, 

pomoce optyczne dla słabowidzących. 

 

4.Techniki pomiaru ciśnienia wewnatrzgałkowego. Badanie i klasyfikacja kąta przesączania. Metody badania jaskrawego 

zaniku włókien nerwowych i tarczy nerwu wzrokowego. Cechy jaskrawego uszkodzenia pola widzenia.. 

 

5.Profilaktyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Profilaktyka i opieka pooperacyjna w odwarstwieniu siatkówki. 

Wczesne wykrywanie guzów nowotworowych siatkówki, poradnictwo genetyczne. Zalecenia profilaktyczne w retinopatii 

cukrzycowej. 

 
6.Zaburzenia źreniczne neuropochodne. Postępowanie przy podejrzeniu zeza w wieku niemowlęcym i 

wczesnym dzieciństwie. Metody badań w zezie porażennym. 
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Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Niżankowska M. H.: Okulistyka. Podstawy kliniczne. Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2007. 

2.Stankiewicz A., Figurska M.: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przewodnik diagnostyki i terapii. Termedia 

Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010. 

3. Mirkiewicz – Sieradzka B.: Cukrzycowa choroba oczu. W. Cukrzyca t.2. Red. J. Sieradzki, Via Medica Gdańsk 2007. 

4.Krzystkowska K., Kubatko-Zielińska A., Pająkowa J., Nowak-Brygowa H.: Choroba zezowa. Rozpoznanie i leczenie. WYd. 

Lek. PZWL Warszawa 1997. 

5. Styszyński A.: Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji. Alfa Medica Press 2009 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Moduł dodatkowy 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

– wykład (20 h.)  

- ćwiczenia medyczne (10 h)  

-  konsultacje z prowadzącym (1h) 

 -  udział w egzaminie (1 h) 

20 godzi 

10 godzin  

1 godzina 

1 godzina  

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 25 godzin 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 godzin 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 18 godzin 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godzin 

Liczba punktów ECTS 

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

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

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
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Załącznik nr 9 do Uchwały nr 13/2019 

Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 12.04.2019 r. 

 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Seminarium magisterskie 

Course / group of courses MA seminar 

Kod zajęć / grupy zajęć 1274 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 20 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Seminarium  30 7 3 Zaliczenie 

Seminarium 30 13 4 Zaliczenie  

     

Koordynator  

Prowadzący  

Język wykładowy  polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk podstawowych zdrowia publicznego, badań naukowych w pielęgniarstwie, 

nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej, 

dietetyki, 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. 
 

Zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru 

piśmiennictwa do badań.  

A.W22. Prezentacja multimedialna 

2. 
Zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i 

zasady etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych. 
A.W23. Prezentacja ustna, dyskusja 

3. 
Zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników 

badań. 
A.W24. Prezentacja ustna 

4. 
Zna zasady przygotowania publikacji do pielęgniarskich 

czasopism naukowych 
A.W26. Prezentacja ustna 
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5. 

Planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie 

pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki 

zdrowotnej i potrzeby społeczeństwa. 

A.U17. Prezentacja ustna 

6. 
Przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z 

zastosowaniem skal i narzędzi badawczych. 
A.U18. Konspekt pracy mgr 

7. 

Prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (w 

tym przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż 

diagnostyczny, badania randomizowane, studium przypadku). 

A.U19. Projekt 

8. 
Opracuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje 

statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki badań. 
A.U20. Prezentacja ustna 

9. 

 

Dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie 

wyników badań z wynikami innych badaczy. 

A.U21. Konspekt pracy mgr  

10 Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań. B.K4. Prezentacja ustna 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

seminarium, dyskusja dydaktyczna, opracowanie konspektu do tematu pracy, indywidualne przeprowadzenie analizy 

zebranego materiału do badań 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Studenci będą oceniani na podstawie: 

 

1.Uczestnictwa i aktywności na seminariach, 

2.Przygotowania zadania indywidualnego dotyczącego: 

- umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu, 

- przygotowania konspektu pracy, 

- poprawności formułowania celu badań, doboru grupy badawczej, metod badań, opracowania narzędzi badawczych lub 

pozyskania narzędzi standaryzowanych za zgodą autora/ów, 

- prezentacji wyników obejmującej analizę porównawczą uzyskanych danych, - poprawności przygotowania, podsumowania i 

formułowania wniosków odpowiadających założeniom badawczym 

- przygotowania piśmiennictwa odpowiadającego kryteriom naukowości, zasadom cytowania według sytemu Vancuver lub 

Harvard. 

 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną - po III semestrze 

 

Zaliczenie - po IV semestrze 

 

Warunkiem zaliczenia jest: 

 

1.obecność studenta na seminarium, 

2.systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

3.w semestrze III – przygotowanie konspektu pracy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową i opracowanie rozdziału 

teoretycznego, 

4.w semestrze IV – przeprowadzenie badań i przygotowanie pracy magisterskiej oraz jej złożenie zgodnie z wymogami i 

kryteriami ocen w APD dotyczącymi: 

- struktury pracy, kolejności i zawartości rozdziałów i podrozdziałów, 

- doboru piśmiennictwa i poprawności jego wykorzystania, 

- kompletności i adekwatności materiału i metod badawczych, 

- właściwego i logicznego przedstawienia wyników (opracowanie statystyczne) i wniosków, 

- dyskusji: logika wywodu, dobór piśmiennictwa, skuteczność argumentacji, 

- estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy 

Treści programowe (skrócony opis) 

Seminarium: – III i IV semestr: 
 
Umiejętności praktyczne przygotowujące studentów do prowadzenia badań naukowych. Realizacja projektu badawczego 
według technik i procedur przyjętych w badaniach naukowych. 

Contents of the study programme (short version) 

The skills preparing students for conducting scientific research. Implementation of research project in accordance with the 
techniques and procedures used in the scientific research. 

Treści programowe (pełny opis) 

Realizacja własnego projektu w zakresie ochrony zdrowia: 

 

- Określenie tematu i obszaru badań 

- Wybór i konstrukcja własnych narzędzi badawczych do wyznaczonych problemów 

- Dobór grupy do badań, zbieranie i analiza danych 

- Opracowanie wyników badań własnych 

- Prezentacja projektu 

- Dyskusja wyników, wnioski i podsumowanie badań 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2018. 

2. Stodolak A.: Metodologia badań w pielęgniarstwie, Skrypt dla studentów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, Wyższa 

Szkoła Medyczna w Legnicy, Legnica 2011 
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3. Jędrychowski W.: Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie. Wyd. UJ. 2004 

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

Urban&Partner, Wrocław 2016. 

4. Radomski G., Grzanka A.: Metodologia badań w medycynie, UM, Poznań 2011 

5. Halewicz W.: Etyczne i prawne granice badań naukowych, Wyd. Universitas, Kraków 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 seminarium (60 h) 

- konsultacje z prowadzącym (50 h)  

- udział w zaliczeniu ( 10 h) 

60 godzin 

50 godzin 

10 godzin 

Przygotowanie do zajęć 100 godzin 

Przygotowanie do zaliczenia  100 godzin 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 130 godzin 

Inne - przygotowanie do obrony pracy magisterskiej 50 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (120 h) 4,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (290 h) 11,6 

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


