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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia /Katedra Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

Course / group of courses Anesthesiology and Nursing in Life Threatening Situations 

Kod zajęć / grupy zajęć 607 Kod Erasmusa 12.6 

Punkty ECTS 7 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład (W) 55 4         5 Zaliczenie 

Egzamin  

Ćwiczenia medyczne 40          2 5 Zaliczenie z oceną 

Praktyka zawodowa 40 1 6 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie (SK) 30 0 5 Zaliczenie  

Koordynator mgr Maria Siwek   

Prowadzący 

dr Tadeusz Wójcikiewicz, mgr Maria Siwek, mgr Dorota Żurowska, mgr 

Mariola Dubin- Pasula, mgr Alicja Kosiarska mgr Agnieszka Wojnarowska, 

dr Maria Gorzkowska Wojtusik, mgr Elżbieta Zawiślak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy anatomii, pielęgniarstwa, farmakologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, chorob wewnętrznych i 

pielęgniarstwa internistycznego. 

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 

 

 

Wymienia objawy zagrożenia u pacjentów w różnym wieku 

 

D.W.1. 
Symulacja medyczna 

Egzamin testowy 

2 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie anestezjologicznym D.W.5 Egzamin testowy 

3 

Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy 

chorego w różnych schorzeniach w zależności od wieku i stanu 

zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania 

D.W.8 Egzamin testowy 

4 
Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 

piece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu 
D.W.9. 

Egzamin testowy 

Symulacja medyczna 
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5 Zna swoiste zasady organizacji intensywnej opieki medycznej D.W.14. Egzamin testowy 

6 
Zna metody techniki i narzędzia oceny stanu przytomności i 

świadomości 
D.W.26 Egzamin testowy 

7 

Charakteryzuje kierunki obserwacji w trakcie zabiegu 

operacyjnego obejmujące monitorowanie w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym 

D.W.42. Egzamin testowy 

8 

Zna przebieg procesu znieczulenia oraz zasady i metody opieki 

nad pacjentem po znieczuleniu 

 

D.W.43 Egzamin testowy 

9 

Charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego i zadania 

pielęgniarki anestezjologicznej w trakcie i po znieczuleniu 

regionalnym 

D.W..44 Egzamin testowy 

10 
Rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie 

pacjentów metodami przyrządowymi i bez przyrządowymi 
D.W.45. 

Egzamin testowy 

Symulacja medyczna 

11 
Zna zasady profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii 

i bloku operacyjnym 
D.W.47. Egzamin testowy 

12 
Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie 

ich zlecania. 
D.W.52. Egzamin testowy 

  W zakresie umiejętności   

1 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki. 

 

D.U.01. 

- Obserwacja uczestnicząca  

- odpowiedź ustna 

- przestrzeganie procedur 

postępowania w opiece nad 

chorym;  

- spełnienie kryteriów w 

zakresie wiadomości, 

umiejętności i postawy 

studenta w opiece nad 

chorym 

Symulacja medyczna 

2 
Pobiera materiał do badań diagnostycznych 

 
D.U.09. j.w 

3 

Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i 

krótko działającej 

 

D.U.11 j.w 

4 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia życia D.U.16  
j.w 

Symulacja medyczna 

5 
Wykonuje defibrylację automatyczną (AED ) i bezprzyrządowe 

udrażnianie dróg oddechowych 
D.U.17 j.w 

6 

Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z 

wykorzystaniem różnych technik w tym pompy obrotowo - 

perystaltycznej 

D.U.19. j.w 

7 Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną D.U.21 j.w 

8 Prowadzi i dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta D.U.25. j.w 

9 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego 
D.U.26.  

j.w 

Symulacja medyczna 

10 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, i 

zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 

szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną 

z zaleceniami w zakresie samoopieki 

D.U.28. 
j.w 

Symulacja medyczna 

11 
Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciw bólowe 
D.U.29 j.w 

12 Dostosowuje interwencje o rodzajów problemów pielęgnacyjnych  D.U.32 j.w 

13 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza 
D.U.33 j.w 

14 

Potrafi rozpoznać wskazania do wykonania określonych badań 

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawienie skierowań na określone badania diagnostyczne. 

D.U. 34 j.w 

15 
Potrafi przygotować zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.  
D.U.35. j.w 

  Kompetencje społeczne   

1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece D.K.01. 
Ciągła obserwacja 

Symulacja medyczna 
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2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności dążąc do profesjonalizmu 
D.K.02.s 

j.w 

Symulacja medyczna 

3 

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 

 

D.K.03.s 
j.w 

Symulacja medyczna 

4 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych 

 

D.K.04.s 
j.w 

Symulacja medyczna 

5 
Przestrzega praw pacjenta 

 
D.K.05.s 

j.w 

Symulacja medyczna 

6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe 
D.K.06.s 

j.w 

Symulacja medyczna 

7 
Zachowuje tajemnicę zawodową 

 
D.K.07.s 

j.w 

Symulacja medyczna 

8 

Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki 

zawodowej 

 

D.K.08.s 
j.w. 

Symulacja medyczna 

9 

Prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i 

pacjenta 

 

D.K.09.s 
j.w 

Symulacja medyczna 

10 
Wykorzystuje empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 
D.K.010. 

j.w 

Symulacja medyczna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Teoria: Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna.  Metody eksponujące: film,  prezentacja 

multimedialna. 

Ćwiczenia praktyczne medyczne: pokaz, instruktaż, metoda przypadku, praca przy pacjencie w środowisku szpitalnym, 

metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, symulacja medyczna. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

- odpowiedzi pisemne  

- odpowiedzi ustne 

- dokumentacja procesu pielęgnowania 

- symulacja medyczna 

- obserwacja studenta 

 

Kryteria oceny teorii: sprawdzian pisemny - test 

poprawnych odpowiedzi;    90   -100% - bardzo dobry 

                                               85 – 89% - plus dobry 

                                               71  - 84% - dobry  

                                                66 – 70%  - plus dostateczny 

                                               50 – 65% -   dostateczny 

Kryteria oceny: ćwiczenia praktyczne medyczne 

- obserwacja uczestnicząca 

- symulacja medyczna 

-przestrzeganie  procedur postępowania w oddziale w opiece nad chorym 

- przestrzeganie kryteriów w zakresie wiadomości i umiejętności  i postawy studenta. 

 

Kryteria oceny za: zadanie praktyczne, dokumentację procesu pielęgnowania, całość ćwiczeń medycznych  zgodnie z 

przyjętym kluczem oceny.  

Kryteria oceny wiedzy studenta:                                                                                                                                              

3 pkt.-  Student posiada rozległą wiedzę, samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  do rozwiązywania nowych 

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

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

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

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

dostateczna) 

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

o małym stopniu trudności (ocena niedostateczna) 

Kryteria oceny umiejętności studenta:                                                                                                                                      

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

(ocena bardzo dobry) 
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2 pkt.- zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i procedurą (ocena 

dobra) 

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

dostateczna) 

0 pkt.- brak umiejętności wykonania zadania ( ocena niedostateczna) 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta:                                                                                                                        

3 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą samodzielną realizacje zdań 

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria. 

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

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria ( niewielkie uchybienia) 

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

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

akceptowalna). 

0 pkt.- brak zachowań wskazujących  na osiągniecie danej kompetencji i wykorzystywanie jej do  realizacji zadań 

zawodowych ( liczba uchybień nie akceptowalna,  ocena niedostateczna)  Student  wymaga ukierunkowania i nadzoru 

nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań.  

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

zaliczenia z ćwiczeń specjalistycznych 

Interpretacja wyniku: 

90-100% bardzo dobry,                                                                                                                                                             

85 – 89% plus dobry,                                                                                                                                                                 

71 – 84% dobry,                                                                                                                                                                         

66 – 70% plus dostateczny,                                                                                                                                                     

50 – 65 %dostateczny 

Warunki zaliczenia 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym testowym. Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru. 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

- zaliczenie wykładów 
- zaliczenie samokształcenia 
- zaliczenie ćwiczeń medycznych 
 
Warunki zaliczenia: 

1. Wykład:  

- uzyskanie ze sprawdzianu pisemnego – testu ( 50% pozytywnych odpowiedzi),                                                              
zaliczenie pracy samokształceniowej ( bez udziału nauczyciela) zgodnie z przyjętymi kryteriami; 

2. Ćwiczenia medyczne:     

- zaliczenie ćwiczeń w sali symulacji MCSM                                                                                                                                        
- 100% obecność na zajęciach,                                                                                                                                               
zaliczenie praktyczne umiejętności objętych programem nauczania w oparciu o   kryteria,                                                                                                                                                                                                   
- zaliczenie tematów seminaryjnych objętych programem nauczania w oddziale wg kryteriów odpowiedzi ustnej,                                  
- zaliczenie i udokumentowanie elementów opieki metodą procesu pielęgnowania wg przyjętych kryteriów oceny,             
pozytywna ocena z zajęć wg kryteriów oceny dotyczących przebiegu całości zajęć dokonana przez studenta i nauczyciela.  

3. Warunki zaliczenia egzaminu: uzyskanie  minimum 50%maksymalnej ilości punktów  z testu egzaminacyjnego. 

4. warunki zaliczenia praktyki zawodowej:  

- 100% obecność na zajęciach 
- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta 
- zaliczenie tematów seminaryjnych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 

Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, pielęgnacja po znieczuleniu. Reanimacja krążeniowo – oddechowa. Intensywny 

nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy - rozpoznanie stanu zagrożenia życia. Opieka nad chorym nieprzytomnym. Ostre 

stany choroby- wstrząs, ostra niewydolność krążenia, ostra niewydolność układu oddechowego, ostra niewydolność nerek, 

zatrucia, urazy wielonarządowe. Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym żylnym i tętniczym.  

Ćwiczenia praktyczne medyczne:  

Przygotowanie pacjenta do znieczulenia i opieka po znieczuleniu według przyjętej procedury postepowania, monitorowanie 
przyrządowe i bezprzyrządowe. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia, nieprzytomnym, zaintubowanym, z 
tracheotomią zgodnie z przyjętymi algorytmami i procedurami z wykorzystaniem metody procesu pielęgnowania. 
Postępowanie zgodne z poszanowaniem godności osobistej i zasad etyki zawodowej. 

Contents of the study programme (short version) 
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Lectures: 

Preparing a patient for anesthesia, care for patient after anesthesia. Cardiopulmonary resuscitation. Intensive supervision 

with and without instruments - recognition of a life threatening condition. Care for the unconscious patient. Acute medical 

conditions - shock, acute heart failure, acute respiratory failure, acute renal failure, poisonings, multi-organ injuries. Nursing 

care for a patient with venous and arterial vascular access. 

Practical  medical classes; 

Preparing the patient for anesthesia and care for the patient after anesthesia according to the adopted procedures, monitoring 
the patient with and without instruments. Care for patients in critical condition  unconscious,  intubated,  with  traheostomy,  in  
accordance  with established  algorithms and procedures using the method of nursing process .Proceeding with respect to 
personal dignity and principles  of professional ethics. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady 

 

1.Specyfika pracy pielęgniarki w OIOM, Komunikowanie się z pacjentem w stanie zagrożenia życia, z rurka intubacyjną i 

tracheotomijną, bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo własne. 

2.Reanimacja krążeniowo – oddechowa i warunkach oddziału A i IOM, farmakoterapia, elektroterapia. 

3.Różne rodzaje znieczulenia – przygotowanie pacjenta do znieczulenia, niebezpieczeństwa w trakcie znieczulenia, 

stosowane leki, model opieki pielęgniarskiej nad chorym przygotowywanym do znieczulenia, Specyfika pracy pielęgniarki w 

Oddziale A i IOM. 

4.Opieka pielęgniarska po różnych rodzajach znieczulenia. 

5.Model sprawowania opieki nad chorym nieprzytomnym, żywienie pozajelitowe. 

6.Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym żylnym i tętniczym. 

7.Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe, zaburzenia równowagi kwasowo - zasadowej. 

8.Model sprawowania opieki nad chorym we wstrząsie, z ostrą niewydolnością krążenia, w ostrej niewydolności oddechowej, 

z ostrą niewydolnością nerek, z urazem wielonarządowym, po zatruciach. 

Ćwiczenia medyczne 40 godz 

Tematyka zajęć realizowanych w MCSM (8 godz) 

1. Zapoznanie studentów z regulaminem zajęć w sali symulacji medycznej, warunkami zaliczenia ćwiczeń, poznanie 
środowiska sali symulacyjnej, prezentacja możliwości monitorowania pacjenta w sposób przyrządowy i bezprzyrządowy 
z wykorzystaniem manekina i aparatury monitorującej- 2 godz 
 

Sprawdzian pisemny na temat monitorowania stanu pacjenta w sposób przyrządowy i bezprzyrządowy, rozpoznawanie 
zaburzeń oddychania i podejmowanie działań.- 30 min 
 

Zapoznanie z dokumentacją pacjenta w oddziale. Ocena stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem dostępnych źródeł 
informacji: pomiary podstawowych parametrów życiowych, obserwacja i analiza monitorowanych parametrów w 
monitorze. Dokumentowanie pomiarów i obserwacji w dokumentacji pacjenta.- 2 godz 
 

Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w sposób bezprzyrządowy i przyrządowy, Rozpoznawanie zaburzeń oddychania 
i podjęcie działania. Komunikacja w zespole, praca w zespole, przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, 
działania rozwiązujące problem, dokumentowanie obserwacji pacjenta i podjętych działań-3godz. 
Realizowane efekty uczenia się na sali symulacji. D.W01, D.W09, D.W45, D.U01, D.U16, D.U26.D.U28. D. K1-D.K10          

 
Ćwiczenia medyczne OIOM 
 

2. Zapoznanie studentów z regulaminem praktyk , przepisami bhp w Oddziale A i IOM, programem szkolenia 
planowanymi celami i oczekiwanymi umiejętnościami, warunkami zaliczenia.  
Przedstawienie przez studentów własnych celów,  oczekiwań  oraz planu ukierunkowanego na osiągnięcie 
planowanych indywidualnych celów kształcenia w OIOM. Poznanie środowiska OIOM , zasad związanych z pielęgnacją 
chorych, dokumentacji pacjenta prowadzonej w oddziale, Komunikowanie się z chorym z założoną rurką intubacyjną i 
tracheostomijną, nieprzytomnym, zespołem terapeutycznym i rodziną chorego. 
Monitorowanie bezprzyrządowe i przyrządowe stanu zdrowia pacjenta, dokumentowanie pomiarów, Ocenianie i analiza 
dokonywanych pomiarów i obserwacji. 
Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego z  wykorzystaniem wszystkich znanych źródeł i metod zbierania 
informacji z uwzględnieniem istniejącego schorzenia i holistycznej oceny stanu pacjenta. Analiza zebranych informacji, 
formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, określenie celów pielęgnowania i zaplanowanej opieki w myśl wybranej teorii 
pielęgnowania. Monitorowanie wydolności poszczególnych układów i narządów ze szczególnym uwzględnieniem 
wydolności układu krążenia,  
Rozpoznawanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia w oddziale, i postępowanie zgodne z procedurą   pielęgniarską, 

Leki stosowane w reanimacji, dawki, sposób przygotowania i drogi podania.  D.W01, D.W08, D.W 09, D.W 45, D.W52,  

D.U 01, DU.09, D.U11, D.U16, D.U32, D.U33 , D.K01  -  D.K10. 

3.  Realizacja zaplanowanej opieki, pielęgniarskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydolność układu 
oddechowego, utrzymywanie drożności dróg oddechowych i zapobieganie powikłaniom. Modyfikacja planu opieki w 
zależności od zmieniającego się stanu pacjenta. Przestrzeganie zasad, algorytmów i procedur. Organizacja pracy i 
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współpraca w zespole. Dokumentowanie pielęgnowania, Przekazywanie informacji,  współpraca z zespołem 
terapeutycznym.  
D.W01, D.W08, D.W45, D.U01, DU16, D.U19, D.U21, D.U25, DU26, D.U28, D.U 29, D.U32,D.U33, D.K01-D.K10 

4. Realizacja planu opieki nad pacjentem nieprzytomnym. Zapobieganie powikłaniom związanym z unieruchomieniem. 
Ocena stopnia osiągnięcia celów opieki.  
D.W01, D.W08, D.W45, D.U01, DU16, D.U19, D.U21, D.U25, DU26, D.U28, D.U 29, D.U32,D.U33, D.U34, D.U35, 
D.K01-D.K10 

5. Objęcie całościową opieką pacjenta nieprzytomnego.  
Przygotowanie rodziny do sprawowania długofalowej opieki nad chorym nieprzytomnym w domu. Określenie kryteriów 
oceny efektów pielęgnowania.  
Samoocena studenta co do realizacji własnego planu opieki. Samoocena studenta co do realizacji własnego planu i 
stopnia osiągniętych założonych celów edukacyjnych.  
Ocena studenta w zakresie prezentowanych wiadomości, umiejętności i postaw. 
D.W01, D.W08, D.W45, D.U01, DU16, D.U19, D.U21, D.U25, DU26, D.U28, D.U 29, D.U32,D.U33, D.U34,   D.U35, 
D.K01-D.K10. 

 
Praktyka zawodowa w OIOM-40 godz 

1. Zapoznanie studentów z regulaminem praktyk zawodowych , przepisami bhp w Oddziale A i IOM, programem 
szkolenia, planowanymi celami i oczekiwanymi umiejętnościami, warunkami zaliczenia.  
Przedstawienie przez studentów własnych celów,  oczekiwań  oraz planu ukierunkowanego na osiągnięcie 
planowanych indywidualnych celów kształcenia w OIOM. Poznanie środowiska OIOM , zasad związanych z 
pielęgnacją chorych, dokumentacji pacjenta prowadzonej w oddziale, Doskonalenie komunikowania się z chorym z 
założoną rurką intubacyjną i tracheostmijną, nieprzytomnym, zespołem terapeutycznym i rodziną chorego. 
Doskonalenie monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego stanu zdrowia pacjenta, dokumentowania 
pomiarów, oceniania i analizy dokonywanych pomiarów i obserwacji. 
Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego z  wykorzystaniem wszystkich znanych źródeł i metod zbierania 
informacji z uwzględnieniem istniejącego schorzenia i holistycznej oceny stanu pacjenta. Doskonalenie analizy 
zebranych informacji, formułowania diagnozy pielęgniarskiej, określenia celów pielęgnowania i zaplanowania 
opieki w myśl wybranej teorii pielęgnowania. Doskonalenie monitorowania  wydolności poszczególnych układów i 
narządów ze szczególnym uwzględnieniem wydolności układu krążenia,  
Rozpoznawanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia w oddziale, i postępowanie zgodne z procedurą   

pielęgniarską, Doskonalenie znajomości leków stosowanych w reanimacji, podawanych dawek, sposobu 

przygotowania i dróg podania. Realizowane efekty uczenia się: D.W01, D.W09, D.W45, D.U01, D.U16, 

D.U26.D.U28. D. K1-D.K10 

2. Doskonalenie umiejętności ciągłego monitorowania i zbierania informacji o stanie zdrowia pacjenta, analizy 
zebranych informacji, formułowania diagnozy pielęgniarskiej, określania celów pielęgnowania z uwzględnieniem 
zmieniającej się sytuacji chorobowej pacjenta. Doskonalenie działań związanych z rozpoznawaniem stanu 
zagrożenia życia i podejmowaniem działań u chorego w ostrej niewydolności krążenia. Realizacja zaplanowanej 
opieki, pielęgniarskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydolność układu krążenia. Utrwalanie stosowanej 
farmakoterapii  Realizowane efekty uczenia się: D.W01, D.W08, D.W 09, D.W 45, D.W52,  D.U 01, DU.09, 
D.U11, D.U16, D.U32, D.U33 , D.K01  -  D.K10. 
 

3. Doskonalenie zaplanowanej opieki pielęgniarskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydolność układu 
oddechowego, utrzymywanie drożności dróg oddechowych i zapobieganie powikłaniom.  
Modyfikacja planu opieki w zależności od zmieniającego się stanu pacjenta. Przestrzeganie zasad, algorytmów i 
procedur.  
Organizacja pracy i współpraca w zespole. Dokumentowanie pielęgnowania, Przekazywanie informacji,  
współpraca z zespołem terapeutycznym. D.W01, D.W08, D.W45, D.U01, DU16, D.U19, D.U21, D.U25, DU26, 
D.U28, D.U 29, D.U32,D.U33, D.K01-D.K10 

 
4. Całościowa opieka nad pacjentem  nieprzytomnym, w stanie zagrożenia życia ze szczególnym uwzględnieniem 

podmiotowości chorego i przestrzegania jego praw. Zapobieganie powikłaniom związanym z unieruchomieniem. 
Ocena stopnia osiągnięcia celów opieki. D.W01, D.W08, D.W45, D.U01, DU16, D.U19, D.U21, D.U25, DU26, 
D.U28, D.U 29, D.U32,D.U33, D.U34, D.U35, D.K01-D.K10 
                

5. Doskonalenie  całościowej opieki nad  pacjentem nieprzytomnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
rodziny. 
Przygotowanie rodziny do sprawowania długofalowej opieki nad chorym nieprzytomnym w domu. Określenie 
kryteriów oceny efektów pielęgnowania.  
Samoocena studenta co do realizacji własnego planu opieki. Samoocena studenta co do realizacji własnego planu 
i stopnia osiągniętych założonych celów edukacyjnych.  
Ocena studenta w zakresie prezentowanych wiadomości, umiejętności i postaw.   D.W01, D.W08, D.W45, D.U01, 
DU16, D.U19, D.U21, D.U25, DU26, D.U28, D.U 29, D.U32,D.U33, D.U34, D.U35, D.K01-D.K10. 

            
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura do wykładów: 

1. Anestezjologia iIntensywna Opieka – Klinika i pielęgniarstwo.- erdakcja naukowa Laura Wołowicka , Danuta Dyk, PZWL 

Warszawa 2009 
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2.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – redakcja naukowa Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz Wojnicka. PZWL  

Warszawa 2018 

3.Leki w intensywnej Terapii od A   do  Z-   Henry Paw, Rob Shulman , Warszawa,  PZWL – 2011 

 

Literatura do zajęć praktycznych: 

1. Andres Janusz: Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo – oddechowa podręcznik dla studentów. Kraków 2006 wyd. 2. 

2.Kózka Maria: Stany zagrożenia życia – wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Kr – ów 2003. 

3.Rybicki Zbigniew.: Intensywna terapia dorosłych – kompendium. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010 wyd. 1. 

 

Czasopismo: 

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej 

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 (55 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia medyczne ( 40 h) + praktyka zawodowa (40h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym 

(1 h) + udział w egzaminie (1h) 

147 

- przygotowanie do praktyki zawodowej 3 

- przygotowanie do ćwiczeń medycznych 10 

- analiza literatury i wykładów 10 

Inne - samokształcenie 30 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 210 godz 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(147h) 4,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (80h) 2,7 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 

Course / group of courses Surgery and Surgical Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 14 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykłady 70 4 5 Egzamin  

ćwiczenia medyczne 120 6 5 Zaliczenie z oceną 

samokształcenie 30 0 5 Zaliczenie  

praktyka zawodowa 160 4 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Elżbieta Marcisz 

Prowadzący 
prof. dr hab. Leszek Kołodziejski, mgr Elżbieta Marcisz, mgr Maria 

Borowiec 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

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

wybranych przedmiotów opieki specjalistycznej, a także nauk społecznych 

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 
Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku, 

w oddziale chirurgicznym 
D.W1 

Odpowiedzi ustne  
Egzamin 

2 

Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, w oddziale 

chirurgicznym. 

D.W2 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

3 

Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, 

rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach chirurgicznych: 

układu naczyniowego, układu nerwowego, układu pokarmowego 

(żołądka, jelit, wielkich gruczołów), układu moczowego (nerek i 

pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu 

dokrewnego oraz krwi. 

D.W3 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Obserwacja studenta w 

warunkach rzeczywistych 

 

4 
Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku, w 

oddziale chirurgicznym. 
D.W4 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 
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5 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie chirurgicznym. D.W5 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

6 
Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku 

i stanu zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 
D.W6 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

7 

Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i 

zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 

D.W7 

Egzamin 

Odpowiedź ustna 

Obserwacja studenta w 

warunkach rzeczywistych 

8 

Charakteryzuje grupy leków i ich działanie stosowanych w 

oddziale chirurgicznym, na układy i narządy chorego w różnych 

schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z 

uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi 

lekami i dróg podania. 

D.W8 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

 

9 

Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 

opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia, w 

oddziale chirurgicznym. 

D.W9 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

10 
Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności 

od jego wieku i stanu zdrowia, w oddziale chirurgicznym. 
D.W10 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

11 
Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego dorosłego do 

oddziału chirurgicznego w zależności od wieku i stanu zdrowia. 
D.W12 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

12 
Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej – 

chirurgicznej w Polsce. 
D.W14 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

13 
Zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia 

dietetycznego, wskazań przed – i pooperacyjnych. 
D.W30 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

14 Charakteryzuje czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne. D.W31 
Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

15 
Zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w 

trybie pilnym i planowym oraz w chirurgii jednego dnia. 
D.W32 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

16 
Zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, w celu 

zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom. 
D.W33 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

17 

Wymienia objawy, charakteryzuje przebieg i sposoby 

postępowania w określonych jednostkach chorobowych 

leczonych chirurgicznie. 

D.W34 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

18 
Wyjaśnia działania zintegrowanego systemu opieki stomijnej i 

innych stowarzyszeń na rzecz zdrowia. 
D.W35 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

19 
Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i 

zabiegach ratujących życie, w oddziale chirurgicznym. 
D.W40 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

20 
Zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w 

znieczuleniu ogólnym i regionalnym; 
D.W41 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

21 

Charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu 

operacyjnego, obejmujące monitorowanie w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym; 

D.W42 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

22 
Zna przebieg procesu znieczulania oraz zasady i metody opieki 

nad pacjentem po znieczuleniu. 
D.W43 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 
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23 
Zna zasady profilaktyki zakażeń w oddziale chirurgicznym i na 

bloku operacyjnym. 
D.W47 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Obserwacja studenta w 

warunkach rzeczywistych 

24 
Zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób 

nowotworowych leczonych chirurgicznie. 
D.W50 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

25 
Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie 

ich zlecania. 
D.W52 

Odpowiedzi ustne  

Egzamin 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

26 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki w oddziale chirurgicznym. 

D.U1 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

27 

Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia pacjentów 

leczonych w oddziale chirurgicznym w różnym wieku i stanie 

zdrowia. 

D.U2 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

28 
Motywuje chorego leczonego w oddziale chirurgicznym i jego 

opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego. 
D.U4 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Pisanie konspektu i 

prowadzenie edukacji 

zdrowotnej w warunkach 

rzeczywistych 

29 
Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób 

chirurgicznych. 
D.U5 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena 360 stopni 

Raporty ustne/pisemne 

Symulacja medyczna 

30 
Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn w oddziale 

chirurgicznym i dokonuje ich klasyfikacji. 
D.U8 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

31 
Pobiera materiał do badań diagnostycznych (krew, wydzieliny, 

wydaliny, wymazy z jam ciała) w oddziale chirurgicznym. 
D.U9 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

32 

Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po 

specjalistycznych badaniach diagnostycznych oraz powikłań 

pooperacyjnych wczesnych i późnych. 

D.U10 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

Symulacja medyczna 

33 
Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem 

fizycznym i psychicznym. 
D.U12 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

34 
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską. 
D.U13 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Raporty pisemne z dyżuru 

35 
Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu 

pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych. 
D.U18 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Prowadzenie edukacji 

zdrowotnej 

36 

Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z 

wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo – 

perystaltycznej. 

D.U19 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 
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37 

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo – pielęgnacyjnego w 

oddziale chirurgicznym. 

D.U20 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

38 Prowadzi rozmowę terapeutyczną w oddziale chirurgicznym. D.U22 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

39 Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki. D.U23 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

40 

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe 

pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii 

zajęciowej. 

D.U24 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

41 Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta. D.U25 

Ocena umiejętności 

praktycznej 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

42 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego. 
D.U26 

Raporty ustne z dyżuru 

43 
Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i 

leczniczych. 
D.U27 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

44 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 

zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 

szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną 

z zaleceniami w zakresie samoopieki. 

D.U28 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne 

45 
Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciwbólowe. 
D.U29 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

46 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów 

pielęgnacyjnych. 
D.U32 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

47 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 
D.U33 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Praktyczne zaliczenie 

umiejętności 

Symulacja medyczna 

48 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań 

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne 

D.U34 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Zadanie praktyczne 

49 
Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

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

Zadanie praktyczne 

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

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

51 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 
D.K2 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

52 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece. 
D.K3 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

53 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie 

zadań zawodowych. 
D.K4 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

54 Przestrzega praw pacjenta. D.K5 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 
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55 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. D.K6 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

56 Przestrzega tajemnicy zawodowej. D.K7 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

57 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej. 

D.K8 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

58 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta. D.K9 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

59 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 
D.K10 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

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

wykład konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem  

seminarium, instruktaż, pokaz, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności, udział w praktyce 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

- egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru i wielokrotnej odpowiedzi, pytania otwarte) 

- odpowiedzi ustne 

- zadanie praktyczne 

- symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności 

- dokumentacja procesu pielęgnowania 

- edukacja zdrowotna pacjenta 

- raporty z dyżuru ustne i pisemne 

 

Kryteria oceny egzaminu pisemnego 

 

Ocenę pozytywną z egzaminu uzyskuje student, który uzyska minimum 50% maksymalnej ilości punktów. 

Przedziały procentowe dla poszczególnych ocen ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

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

praktycznych podczas ćwiczeń specjalistycznych i praktyki zawodowej:  

 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

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

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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

do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy 

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

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

małym stopniu trudności. 

 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

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

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

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

0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 

 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

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

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

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

Student wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 

 

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

zajęć praktycznych. 

Szczegółowe przedziały procentowe dla poszczególnych ocen ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w 

Tarnowie. 

 

W ocenie procesu pielęgnowania pacjenta brane są pod uwagę: 

Gromadzenie danych o pacjencie, analiza i synteza zgromadzonych danych, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie 

celu opieki pielęgniarskiej, formułowanie planu opieki, dokumentowanie realizowanych działań, ocena wyników 

podejmowanych działań i sposób prowadzenia dokumentacji. 

 

W ocenie opracowania i realizacji edukacji zdrowotnej dla pacjenta brane są pod uwagę: 

Określenie tematu i celów edukacji, opracowanie i przedstawienie pacjentowi treści edukacji, wykorzystanie piśmiennictwa, 

opracowanie graficzne materiałów dla pacjenta 

 

Kryteria zaliczenia pracy samokształceniowej: 

Wybór właściwego tematu, analiza materiału, sformułowanie wniosków końcowych, poprawność zapisu piśmiennictwa, 

poprawność merytoryczna, stylistyczna i estetyka pracy.  

Po podliczeniu pkt za pracę – powyżej 50% pkt praca zaliczona. 
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Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia wykładów:  

- obecność na 80% wykładów 

- zaliczenie pracy samokształceniowej 

 

Przedmiot kończy się w 5 semestrze egzaminem 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń medycznych 

Egzamin składa się:  

- z części klinicznej - test jednokrotnego wyboru 

- z części pielęgniarskiej - test wielokrotnej odpowiedzi i pytania otwarte 

 

Na ocenę końcową składa się średnia z ocen z obu części.  

Konieczne jest pozytywne zaliczenie części klinicznej i pielęgniarskiej 

 

Termin egzaminu, terminy poprawkowe i kryteria ocen z testu ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Warunki zaliczenia ćwiczeń medycznych 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- zaliczenie zajęć symulacji medycznej 

- zaliczenie realizacji edukacji zdrowotnej pacjenta i/lub rodziny  

- zaliczenie znajomości farmakoterapii  

- znajomość podstawowego mianownictwa łacińskiego 

- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta z trzech dni, 

– prowadzenie dokumentacji pacjenta: karta gorączkowa, karta obserwacyjna, karta bilansu płynów i inne obowiązujące na 

oddziale 

- przygotowanie i przekazanie raportu pielęgniarskiego w formie ustnej i pisemnej 

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

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

innym terminie, wcześniej ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia 

 

Warunki zaliczenia samokształcenia 

Formy do wyboru: 

a) udział w konferencji naukowej z zakresu chirurgii/pielęgniarstwa chirurgicznego potwierdzony certyfikatem wraz z pisemnym 

sprawozdaniem z uczestnictwa w konferencji;  

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

c) streszczenie artykułu naukowego z dziedziny chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego - brane będą pod uwagę artykuły do 

2 lat wstecz (dostarczenie sprawozdania i ksero artykułu) 

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 

Warunkiem dopuszczenia do praktyk zawodowych w 6 semestrze jest pozytywna ocena z egzaminu teoretycznego 

oraz z zajęć praktycznych. 

Szczegółowe warunki zaliczenia praktyki zawodowej: 

 

1. Ocena efektów uczenia się w zakresie wiedzy:  

 

a) zaliczenie odpowiedzi ustnych/pisemnych na tematy seminaryjne 

b) przygotowanie dokumentacji edukacji zdrowotnej pacjenta na oddziale chirurgii 

c) zaliczenie znajomości farmakoterapii w oddziale chirurgii ogólnej 

 

2. Ocena efektów uczenia się w zakresie umiejętności: 

 

a) prowadzenie dokumentacji chorego w oddziale chirurgii ogólnej: proces pielęgnowania jednego pacjenta, przez co najmniej 

trzy dni, karta gorączkowa, karta obserwacyjna, karta bilansu płynów i inna obowiązująca w oddziale  

b) przygotowanie i przekazanie raportu pielęgniarskiego na zajęciach w oddziale chirurgii ogólnej i SOR w formie ustnej 

c) pełnienie funkcji w oddziale chirurgii ogólnej i SOR 

d) zaliczenie umiejętności pielęgniarskich na chirurgii ogólnej, na bloku operacyjnym i w SOR zgodnie z dzienniczkiem 

umiejętności 

 

3. Ocena kompetencji społecznych:  
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a) student wykazuje wysokie standardy moralne i odpowiednią postawę/kompetencje w opiece nad pacjentem  

b) przestrzega praw pacjenta 

c) współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu 

etyki zawodowej 

d) ustawicznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dążąc do profesjonalizmu.  

 

Pozostałe warunki zaliczenia: 

 

- obecność 100% - w przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia muszą być zrealizowane w innym terminie, wcześniej 

ustalonym z koordynatorem przedmiotu i/lub osobą prowadzącą praktyki zawodowe/opiekunem dydaktycznym praktyk 

zawodowych.  

 

- student musi uzyskać pozytywne zaliczenie z każdej części praktyki zawodowej w ramach modułu Chirurgia i pielęgniarstwo 

chirurgiczne (oddział chirurgii ogólnej, blok operacyjny, SOR) - brak zaliczenia nawet jednej części skutkuje brakiem zaliczenia 

całej praktyki zawodowej z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego 

 

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:  

wystawione przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy na oddziale chirurgii, bloku operacyjnym i SOR  

oraz ocena z procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej pacjenta z oddziału chirurgii 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady 

Budowa ustroju i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Patofizjologia chirurgii urazowej i narządowej – przyczyny, 
metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Zakażenia w chirurgii. Leczenie żywieniowe w chirurgii. 
Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych w chirurgii. Przygotowanie chorych do operacji w trybie planowym i z 
przyczyn nagłych. Chirurgia jednego dnia. Powikłania pooperacyjne (wczesne/późne; ogólne/specyficzne) – profilaktyka, 
wczesne rozpoznawanie i leczenie. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorymi po operacji z uwzględnieniem rodzaju 
znieczulenia i technik operacyjnych w różnych jednostkach chorobowych.  

Ćwiczenia medyczne 

Okołooperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentami ze schorzeniami chirurgicznymi. Przygotowanie pacjentów 
chirurgicznych do samoopieki po wypisie ze szpitala. Realizacja technik i procedur stosowanych w praktyce pielęgniarskiej na 
oddziale chirurgii, uczestniczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Wykorzystywanie wiedzy klinicznej w rozpoznawaniu 
problemów zdrowotnych i pielęgnowaniu chorych ze schorzeniami chirurgicznymi. 

Praktyka zawodowa  

Organizacja pracy w oddziale chirurgicznym, na bloku operacyjnym i w SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Przygotowanie 
pacjenta do zabiegu w sali operacyjnej, kierunki obserwacji w trakcie zabiegu, zapewnienie bezpieczeństwa po zabiegu.  
Doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształtowanie postawy etycznej niezbędnych do świadczenia opieki 
pielęgniarskiej nad pacjentami ze schorzeniami chirurgicznymi. Udział w diagnozowaniu, leczeniu, udzielaniu pierwszej 
pomocy, zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym i w świadczeniu okołooperacyjnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami 
chirurgicznymi. Przygotowanie pacjentów do samoopieki po wypisie ze szpitala. 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures  

Structure and disorders of water- electrolyte system. Pathophysiology of traumatic and organ surgery - causes, methods of 
diagnostics and therapeutic procedures. Infections in surgery. Nutritional therapy in surgery. Preparing patients for diagnostic 
tests in surgery. Preparing patients for elective surgery and for operation for emergency reasons. One-day surgery. 
Postoperative complications (early / late; general / specific) - prevention, early detection and treatment. Planning nursing care 
of patients after surgery, taking into account the type of anesthesia and surgical techniques in a variety of disease entities  

Medical classes  

Perioperative nursing care of patients with surgical diseases. Preparing surgical patients to self-care after discharge from the 
hospital. Implementation of techniques and procedures used in the nursing practice at the surgical ward, participation in 
diagnosing and treatment of patients. Using clinical expertise in diagnosing health problems and nurturing patients with surgical 
diseases. 

Professional practice  

The organization of work at the surgical ward, in the operating room and in the SOR (Hospital Emergency Ward). Preparing 
patient for surgery in the operating room, directions of observation during the surgery, ensuring the patient’s safety after 
surgery. 
Improvement of practical skills and developing ethical attitude, necessary to provide nursing care to patients with surgical 
diseases. Taking part in diagnoses, treatment, first aid, prevention of postoperative complications and in providing perioperative 
care to patients with surgical diseases. Preparing patients to take care of themselves after discharge from the hospital. 
 

Treści programowe (pełny opis) 
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Zajęcia teoretyczne – wykłady: 

 

Chirurgia: 

 

1. Budowa ustroju i zaburzenia gospodarki wodno –elektrolitowej. 

2. Urazy narządu ruchu i czaszkowo – mózgowe, postępowanie diagnostyczne i metody leczenia. 

3. Pierwsza pomoc na miejscu wypadku, postępowanie w czasie transportu, diagnostyka i leczenie szpitalne (izba przyjęć i 

oddział). 

4. Wpływ urazu na ustrój: odpowiedź metaboliczna i hormonalna. 

5. Ostre choroby jamy brzusznej rozpoznawanie i postępowanie lecznicze – kwalifikacja do leczenia operacyjnego. 

6. Najczęstsze choroby chirurgiczne rozpoznawanie i leczenie: 

- Zakażenia ropne powłok skórnych. 

- Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, jej powikłania. 

- Kamica żółciowa. 

- Ostre zapalenie trzustki. 

- Choroby jelita grubego. 

7. Powikłania po leczeniu operacyjnym zapobieganie i postępowanie.  

8. Problemy transplantologiczne. 

 

Pielęgniarstwo chirurgiczne: 

 

1. Zadania pielęgniarki w zespole terapeutycznym w oddziale chirurgicznym. 

2. Organizacja pracy w oddziale chirurgicznym uwzględniająca profilaktykę zakażeń szpitalnych. 

3. Żywienie w chirurgii. 

4. Przygotowanie chorych do operacji w trybie planowym i z przyczyn nagłych (z uwzględnieniem chorób współistniejących, 

np. cukrzyca, otyłość i inne oraz obciążeń, np. nikotynizm i inne). Protokół ERAS. Premedykacja. 

5. Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych w chirurgii. 

6. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorymi po operacji z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia i technik operacyjnych. 

Chirurgia jednego dnia. 

7. Powikłania pooperacyjne (wczesne/późne; ogólne/specyficzne), profilaktyka, wczesne rozpoznawanie i leczenie. 

8. Okołooperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami w obrębie przewodu pokarmowego: 

- chirurgia przełyku, żołądka i dwunastnicy, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego i grubego, 

- niedrożność jelit (z uwzględnieniem stomii), zapalenie wyrostka robaczkowego, 

- przepukliny brzuszne 

9. Okołooperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami w obrębie gruczołu tarczowego. 

10. Okołooperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentką z chorobami w obrębie sutka. Mastektomia; aspekt bio – psycho – 

społeczny opieki długoterminowej. 

11. Pielęgnowanie chorych po urazach narządu ruchu: stłuczenia, rany, skręcenia, zwichnięcia, złamania (leczenie operacyjne 

- okołooperacyjna opieka pielęgniarska) i zachowawcze: opatrunek gipsowy, wyciągi; amputacja. 

12.Okołooperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami w obrębie żył. Leczenie zachowawcze, 

farmakologiczne, zabiegowe i operacyjne. 

13. Okołooperacyjna opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami w obrębie tętnic; amputacja; aspekt bio – psycho – 

społeczny opieki długoterminowej. 

14. Pielęgnowanie chorych oparzonych i z odmrożeniami, okołooperacyjna opieka pielęgniarska. 

 

Ćwiczenia medyczne 

 

Oddział chirurgii ogólnej (104 godz): 

 

1. Organizacja zajęć w oddziale chirurgicznym. Omówienie regulaminu, zasad pracy i obowiązującej dokumentacji. 

2. Przygotowanie chorych do operacji w trybie planowym i z przyczyn nagłych. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorymi 

po operacji z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia i technik operacyjnych. Chirurgia jednego dnia. 

3. Powikłania pooperacyjne (wczesne/późne; ogólne/specyficzne) występujące po zabiegach wykonywanych metodą 

klasyczną i laparoskopową – profilaktyka, wczesne rozpoznawanie i leczenie. Postępowanie pielęgniarskie.  

4. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Leczenie zachowawcze. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem 

przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym, z uwzględnieniem powikłań specyficznych. 

5. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu 

operacyjnego w trybie planowym i nagłym, z uwzględnieniem powikłań specyficznych. 

6. Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu 

operacyjnego w trybie planowym i nagłym, z uwzględnieniem powikłań specyficznych. Stosowanie zaleceń. 

7. Ostre zapalenie trzustki. Leczenie zachowawcze. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu 

operacyjnego w trybie planowym z uwzględnieniem powikłań specyficznych. Stosowanie zaleceń. 

8. Przepuklina brzuszna. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie 

planowym z uwzględnieniem powikłań specyficznych. 

9. Niedrożność przewodu pokarmowego. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego 

w trybie nagłym z uwzględnieniem powikłań specyficznych. 

10. Choroby tarczycy. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie planowym 

z uwzględnieniem powikłań specyficznych. 

11. Choroby sutka. Opieka okołooperacyjna nad pacjentką przygotowywaną do zabiegu operacyjnego w trybie planowym z 

uwzględnieniem powikłań specyficznych. Kompleksowa rehabilitacja i edukacja. 
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12. Chirurgiczne choroby żył. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie 

planowym z uwzględnieniem powikłań specyficznych. Stosowanie zaleceń. 

13. Amputacja kończyny dolnej. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie 

planowym i nagłym z uwzględnieniem powikłań specyficznych. Kompleksowa rehabilitacja i edukacja. 

14. Złamania. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i 

nagłym z uwzględnieniem powikłań specyficznych. 

15. Podsumowanie zajęć w oddziale, omówienie oceny i samooceny, ukierunkowanie do dalszego szkolenia. 

 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (16 godz) 

 

1. Przyjęcie pacjenta na oddział i przygotowanie do zabiegu w trybie nagłym i planowym, przygotowanie pola operacyjnego, 

kompresjoterapia 

2.Przyjęcie pacjenta z bloku operacyjnego i opieka nad pacjentem bezpośrednio po zabiegu operacyjnym 

3. Pobranie wymazu z rany 

4.Ocena poziomu bólu, reakcji chorego na ból i nasilenia bólu oraz stosowanie postępowania przeciwbólowego 

5.Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej po zabiegu operacyjnym, wczesne uruchamianie, stabilizacja rany, gimnastyka 

oddechowa 

6.Rehabilitacja po mastectomii – postępowanie i edukacja pacjenta 

7.Zaopatrzenie stomii jelitowej po zabiegu operacyjnym  

 

Praktyka zawodowa – oddział chirurgii ogólnej:  

 

1. Organizacja zajęć w oddziale chirurgicznym. Omówienie dokumentacji.  

2. Przygotowanie chorych do operacji w trybie planowym i z przyczyn nagłych. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorymi 

po operacji z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia i technik operacyjnych.  

3. Powikłania pooperacyjne występujące po zabiegach wykonywanych metodą klasyczną i laparoskopową - profilaktyka, 

wczesne rozpoznawanie i leczenie. Postępowanie pielęgniarskie. 

4. Krwotok z przewodu pokarmowego. Leczenie zachowawcze. Przygotowanie pacjenta do gastroskopii w trybie nagłym. 

Opieka nad pacjentem po badaniu. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym. Pielęgnowanie chorych 

po operacji.  

5. Cholecystectomia i choledochotomia. Przygotowanie pacjenta do operacji z uwzględnieniem specjalistycznych badań 

diagnostycznych. Opieka nad pacjentem po ERCP. Zabieg operacyjny metodą klasyczną oraz laparoskopową. Pielęgnowanie 

chorych po operacji z uwzględnieniem powikłań. Dren T.  

6. Pacjent ze stomią jelitową. Przygotowanie pacjenta do operacji z uwzględnieniem specjalistycznych badań 

diagnostycznych. Przygotowanie pacjenta do życia w zmienionej sytuacji zdrowotnej – problemy bio –psycho – społeczne. 

Pielęgnowanie chorych po operacji z uwzględnieniem powikłań. Organizacja opieki stomijnej 

7. Strumectomia. Przygotowanie pacjenta do operacji z uwzględnieniem specjalistycznych badań diagnostycznych. 

Pielęgnowanie chorych po operacji z uwzględnieniem profilaktyki i wczesnego wykrycia powikłań.  

8. Mastectomia. Przygotowanie pacjentki do zabiegu operacyjnego, badania diagnostyczne. Proces pielęgnowania pacjentki 

po usunięciu sutka z uwzględnieniem powikłań pooperacyjnych. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna pacjentki po zabiegu. 

Systemy wsparcia dla pacjentki. 

9. Chory oparzony. Leczenie i pielęgnacja pacjenta we wstrząsie oparzeniowym. Przygotowanie pacjenta do przeszczepu 

skóry. Opieka pooperacyjna. Rehabilitacja 

10. Podsumowanie zajęć w oddziale, omówienie oceny i samooceny, ukierunkowanie do dalszego szkolenia.  

 

Praktyki zawodowe – blok operacyjny:  

 

1. Organizacja bloku operacyjnego. Omówienie standardów, dokumentacji medycznej, planowanie pracy w oddziale.  

2. Zasady postępowania podczas przygotowywania się pielęgniarki instrumentalnej i pomagającej do zabiegu operacyjnego.  

3. Zasady postępowania z jałowym materiałem operacyjnym, narzędziami podczas przygotowywania i trwania zabiegu 

operacyjnego. Omówienie zasad postępowania z materiałem operacyjnym, narzędziami po zabiegu.  

4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu w sali operacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa po zabiegu. Postępowanie z 

materiałem przeznaczonym do badania histopatologicznego.  

5. Podsumowanie zajęć w bloku operacyjnym.  

 

Praktyka zawodowa - SOR 

 

1. Organizacja pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Omówienie standardów, procedur i dokumentacji medycznej, 

planowanie pracy. Procedura przyjęcia pacjenta na SOR. 

2. Przyjęcie pacjenta po urazie i z chorobami jamy brzusznej. Pierwsza pomoc, zaplanowanie działań diagnostycznych i 

leczniczych. Przekazanie pacjenta na oddział. 

3. Przyjęcie pacjenta z urazem klatki piersiowej i narządu ruchu. Pierwsza pomoc, zaplanowanie działań diagnostycznych i 

leczniczych. Przekazanie pacjenta na oddział. 

4. Podsumowanie zajęć w SOR. Samoocena i ocena studentów 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady, ćwiczenia specjalistyczne: 

1. Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.  
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2. Walewska E., Ścisło L.: Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 

3. Bączyk G., Kapała W.: Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii 

ogólnej, ortopedii i traumatologii. Wydawnictwo UM Poznań, 2018. 

 

Praktyka zawodowa: 

1. Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2018.  

2. Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 

3. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia 

życia. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. 

 

 

 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:  

udział w zajęciach – wykład  

                                 ćwiczenia specjalistyczne 

                                 praktyka zawodowa  

konsultacje z prowadzącym  

udział w egzaminie  

 

 

70 

120 

160 

4 

1 
Przygotowanie do ćwiczeń specjalistycznych i praktyki zawodowej 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne- samokształcenie 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 420 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (355 h) 11,8 ECTS  

Zajęcia o charakterze praktycznym (280 h) 9,3 ECTS 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 

Course / group of courses Neurology and Nursing in Neurology 

Kod zajęć / grupy zajęć 602 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 9 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 60 3 5 Egzamin  

ĆS 80 4 5 Zaliczenie z oceną 

PR 80 2 6 Zaliczenie z oceną 

SK 30 - 5 Zaliczenie  

Koordynator dr M. Kołpa 

Prowadzący 

dr M. Kołpa, lek. med. B. Leśniak, mgr I. Kluzek, mgr G. Kwiatkowska-

Kamińska, mgr B. Sajdak, mgr A. Ciapocha, mgr G. Maślaniec, mgr R. 

Surowiec, mgr J. Głowa 

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 anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, podstaw pielęgniarstwa, interny i 

pielęgniarstwa internistycznego 

Na zajęciach praktycznych obowiązuje pełne umundurowanie oraz identyfikator. 

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 wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku D.W01. Zaliczenie na ocenę, Test 

2 
charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów 

w różnym wieku i stanie zdrowia 
D.W02. Zaliczenie na ocenę, Test 

3 

wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, 

rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu 

nerwowego 

D.W03. Zaliczenie na ocenę, Test 

4 zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie neurologicznym D.W05. Zaliczenie na ocenę, Test 

5 
zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku 

i stanu zdrowia 
D.W06. Zaliczenie na ocenę, Test 

6 

zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i 

zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia 

D.W07. Zaliczenie na ocenę, Test 



22 

 

7 
charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 

opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia 
D.W09. Zaliczenie na ocenę, Test 

8 
zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności 

od jego wieku i stanu zdrowia 
D.W10. Zaliczenie na ocenę, Test 

9 
zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(neurologicznej) 
D.W14. Zaliczenie na ocenę, Test 

10 

różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, 

chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów 

otępiennych, zespołu Parkinsona i depresji 

D.W15. Zaliczenie na ocenę, Test 

11 zna następstwa długotrwałego unieruchomienia D.W25. Zaliczenie na ocenę, Test 

12 
zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i 

przytomności 
D.W26. Zaliczenie na ocenę, Test 

13 
zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z 

zaburzeniami układu nerwowego 
D.W29. Zaliczenie na ocenę, Test 

14 
wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu 

chorób, urazów układu nerwowego i grożących powikłań 
D.W36. Zaliczenie na ocenę, Test 

15 
Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie 

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

16 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki. 

D.U1. 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

17 
motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia 

społecznego. 
D.U4. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

18 pobiera materiał do badań diagnostycznych. D.U9. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

 

19 

ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po 

specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań 

pooperacyjnych. 

D.U10. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

20 
przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem 

fizycznym i psychicznym 
D.U12. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

21 
dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską 
D.U13. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

22 pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną D.U21. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

23 

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe 

pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii 

zajęciowej. 

D.U24. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

24 
przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego 
D.U26. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

25 asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych D.U27. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

 

26 

prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 

zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 

szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną 

z zaleceniami w zakresie samoopieki 

D.U28. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

27 
ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciwbólowe 
D.U29. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

28 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów 

pielęgnacyjnych. 
D.U32. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

29 
przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza 
D.U33. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 
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30 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań 

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne. 

D.U34. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

31 
Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

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

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

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

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

33 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; 
D.K2. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

33 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 
D.K3. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

34 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie 

zadań zawodowych 
D.K4. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

35 Przestrzega praw pacjenta; D.K5. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

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

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

37 Przestrzega tajemnicy zawodowej; D.K7. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

38 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej; 

D.K8. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

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

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

40 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 
D.K10. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

 

Ćwiczenia praktyczne medyczne - ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji 

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

nauczyciela, seminarium, dyskusja dydaktyczna, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności 

samodzielna praca studentów (samokształcenie) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 
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- odpowiedzi ustne 

- odpowiedzi pisemne - test wielokrotnego wyboru, krótkie ustrukturyzowane pytania 

- ocenianie ciągłe 

- obserwacja studenta w rzeczywistych warunkach 

- ocena 360 stopni 

- samoocena studentów 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

1. W zakresie efektów dotyczących wiedzy: 

 

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

 

 

2. W zakresie efektów dotyczących wiedzy i umiejętności osiąganych na ćwiczeniach praktycznych medycznych: 

 

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 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. 

 

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

 

 

Dodatkowe kryteria oceny studenta: 

 

- obecność na zajęciach, 

- kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do informacji i współudziału w 

podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej,  

- zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz zasadami etyki 

ogólnoludzkiej i zawodowej, 

- udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania), 

- zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu (dziennika) 

umiejętności,  

- ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów według indywidualnej 

karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju praktyki 

pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań edukacyjnych) 

samoocena studentów, 
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W przypadku nieobecności zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa muszą być zrealizowane w innym terminie (ustalonym z 

koordynatorem zajęć). 

 

3.Samokształcenie. 

 

Zaliczenie do wyboru:  

- udział czynny w konferencji potwierdzony certyfikatem wraz ze streszczeniem wybranego wystąpienia; 

- praca pisemne w formie eseju na jeden wybrany temat z pośród kilku podanych przez nauczyciela 

Warunki zaliczenia 

 

 

 

Warunki zaliczenia 

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu wielokrotnego wyboru. Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu minimum 50% 

maksymalnej ilości pkt 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: 

- zaliczenie samokształcenia 

 

 

Warunki zaliczenia ĆM  

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- zaliczenie zajęć w pracowni symulacji medycznej 

- zaliczenie realizacji edukacji zdrowotnej pacjenta i/lub rodziny  

- zaliczenie znajomości farmakoterapii  

- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta z dwóch dni, 

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

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

innym terminie, wcześniej ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia 

 

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

-  zaliczenie realizacji edukacji zdrowotnej pacjenta i/lub rodziny  

- zaliczenie znajomości farmakoterapii  

- zaliczenie procesu pielęgnowania pacjenta z dwóch dni, 

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

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

innym terminie, wcześniej ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Etiopatogeneza zaburzeń neurologicznych. Metody diagnostyczne w neurologii. Zaburzenia podstawowych funkcji 
życiowych: krążenia, oddychania oraz świadomości – ich wpływ na funkcje układu nerwowego. Zaburzenia czucia, ruchu i 
napięcia mięśniowego. Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego. Choroby naczyniowe mózgu. 
Urazy mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Choroby demielinizacyjne. Guzy mózgu. 
Choroby mięśni i nerwów obwodowych. Pielęgnowanie chorych w schorzeniach układu nerwowego. 

Contents of the study programme (short version) 

Etiopathogenesis of neurological disorders. Diagnostic methods in neurology. Disorders of vital functions: blood circulation, 
respiration and consciousness - their impact on the function of the nervous system. Abnormal sensation, movement and muscle 
tension. Congenital and acquired defects of the nervous system. Cerebrovascular diseases. Brain injuries and spinal cord 
damages. Demyelinating diseases. Brain tumors. Diseases of muscles and peripheral nerves. Nursing care of patients with 
diseases of the nervous system. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1.Nowoczesne metody diagnostyczne stosowane w neurologii. 

2.Choroby naczyniowe mózgu  

3.Zespoły i objawy w neurologii  

4.Udział pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu chorych neurologicznie  

5.Opieka nad chorym z: 

- padaczką 



26 

 

- chorobą Parkinsona  

- otępieniem 

- stwardnieniem rozsianym 

- miastenią 

- chorobami naczyniowymi mózgu  

- dyskopatią 

- urazem czaszkowo mózgowym  

- urazem kręgosłupa 

- urazem rdzenia kręgowego 

- nowotworem centralnego układu nerwowego  

 

Ćwiczenia medyczne: 

 

1.Wprowadzenie do zajęć praktycznych w oddziale neurologii. Zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale, topografia 

oddziału, zapoznanie się z personelem, przepisami bhp, regulaminem i programem zajęć. Przedstawienie celu ogólnego i 

celów szczegółowych. Dyskusja na temat oczekiwań studentów w procesie realizacji zajęć praktycznych. Ocena przez 

studentów własnych predyspozycji przydatnych do pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi (student określi 

swoje mocne i słabe strony). Przedstawienie zadań pielęgniarki w opiece nad chorymi neurologicznie. 

2.Procedura przyjęcia chorego w oddział neurologii, dokumentacja obowiązująca w oddziale, badanie wstępne chorego 

nowo przyjętego. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i ustalenie ich hierarchii.  

3. Procedura przygotowania chorych do badań diagnostycznych w oddziale neurologii i pielęgnowanie chorych po badaniu. 

4. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta nieprzytomnego i zaplanowanie opieki nad tym pacjentem. 

5. Działania pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w stosunku do chorych neurologicznie w okresie ostrym i przewlekłym, 

zapobieganie niepełnosprawności.  

6. Kompleksowe postępowanie pielęgnacyjne w okresie przed. śród. i pooperacyjnym w oddziale neurochirurgii. 

7. Specyfika czynności pielęgnacyjnych po zabiegach neurochirurgicznych, zapobieganie powikłaniom, postępowanie z 

ranami, drenami, usprawnienie pooperacyjne. 

8. Działania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do osób z uszkodzeniem układu nerwowego i ich opiekunów w środowisku 

szpitalnym i domowym. 

9. Zastosowanie w praktyce wiedzy o opiece terminalnej w celu pomocy pacjentowi i jego rodzinie. Przygotowanie pacjenta 

do wypisu. Udział pielęgniarki w organizacji opieki nad chorymi neurologicznie w środowisku domowym. 

10. Konfrontacja celów kształcenia zawartych w zajęciach praktycznych z oczekiwaniami studentów. Samoocena studenta i 

ocena nauczyciela.  

 

Część ćwiczeń medycznych realizowana jest w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (8 godz.) 

 

1.Procedura przyjęcia chorego w oddział neurologii, dokumentacja obowiązująca w oddziale, badanie wstępne chorego nowo 

przyjętego. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i ustalenie ich hierarchii.  

2. Procedura przygotowania chorych do badań diagnostycznych w oddziale neurologii i pielęgnowanie chorych po badaniu. 

3. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta nieprzytomnego i zaplanowanie opieki nad tym pacjentem. 

4. Kompleksowe postępowanie pielęgnacyjne w okresie przed. śród. i pooperacyjnym w oddziale neurochirurgii. 

5. Specyfika czynności pielęgnacyjnych po zabiegach neurochirurgicznych, zapobieganie powikłaniom, postępowanie z 

ranami, drenami, usprawnienie pooperacyjne. 

6. Działania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do osób z uszkodzeniem układu nerwowego i ich opiekunów w środowisku 

szpitalnym i domowym. 

 

Praktyka zawodowa: 

 

• Procedura przyjęcia chorego w oddział neurologii, dokumentacja obowiązująca w oddziale, badanie wstępne chorego nowo 

przyjętego. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i ustalenie ich hierarchii.  

• Procedura przygotowania chorych do badań diagnostycznych w oddziale neurologii i pielęgnowanie chorych po badaniu. 

• Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta nieprzytomnego i zaplanowanie opieki nad tym pacjentem. 

• Działania pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w stosunku do chorych neurologicznie w okresie ostrym i przewlekłym, 

zapobieganie niepełnosprawności. 

• Kompleksowe postępowanie pielęgnacyjne w okresie przed. śród. i pooperacyjnym w oddziale neurochirurgii. 

• Specyfika czynności pielęgnacyjnych po zabiegach neurochirurgicznych, zapobieganie powikłaniom, postępowanie z 

ranami, drenami, usprawnienie pooperacyjne. 

• Działania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do osób z uszkodzeniem układu nerwowego i ich opiekunów w środowisku 

szpitalnym i domowym. 

• Pielęgniarska opieka głębokości zaburzeń stanu przytomności i świadomości oraz zaplanowanie opieki nad tym chorym. 

• Problemy biopsychospołeczne u pacjentów z zaburzeniami wyższych czynności nerwowych, sposoby ich zaspakajania. 

• Działania rehabilitacyjne pielęgniarki u chorych z porażeniami, niedowładami. 

• Konfrontacja celów kształcenia zawartych w zajęciach praktycznych z oczekiwaniami studentów. Samoocena studenta i 

ocena nauczyciela.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 
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1. Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008 

2. Ślusarz R.: Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym. NRPiP, Warszawa 2008 

3. Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Czelej, Lublin 2000 

 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (60 h.) + laboratorium (… h) + 

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

(2 h) + praktyka zawodowa (80h) 
223 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 7 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne samokształcenie 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 270 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (223 h) 7,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (160 h) 5,3 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/ Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Opieka paliatywna 

Course / group of courses Palliative Care 

Kod zajęć / grupy zajęć 590 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 20 1 5 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia medyczne 40 2 5 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie 10 0 5 Zaliczenie  

Praktyka zawodowa 40 1 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Monika Łabuzek 

Prowadzący 
prof. dr hab. Leszek Kołodziejski, dr Monika Łabuzek, mgr Katarzyna 

Mróz, mgr Justyna Najduch 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza zdobyta w dotychczasowym kształceniu zawodowym i samokształceniu z zakresu: anatomii, fizjologii, patofizjologii, 
etyki, psychologii i socjologii. Wykazanie się następującymi umiejętnościami: porozumiewania, rozpoznawania problemów i 
planowania opieki nad chorym nacechowane stanem refleksyjnej równowagi. Postawa obrazująca poszanowanie autonomii i 
godności człowieka. 
 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 Zna zasady diagnozowania w opiece paliatywnej. D.W5 
Zaliczenie z oceną  

 

2 Zna swoiste zasady organizacji opieki paliatywnej w Polsce. D.W14 
Zaliczenie z oceną  

 

3 
Zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób 

nowotworowych 
D.W50 

Zaliczenie z oceną 

4 Zna procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego. D.W51 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 

Obserwacja studenta w 

warunkach rzeczywistych 

5 
Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie 

ich zlecania. 
D.W52 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 
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6 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki. 

D.U1 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

7 
Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich 

klasyfikacji. 
D.U8 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

8 
Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurka intubacyjną i 

tracheotomijną 
D.U21 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

9 Prowadzi rozmowę terapeutyczną. D.U22 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

10 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 

zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 

szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną 

z zaleceniami w zakresie samoopieki. 

D.U28 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

11 
Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciwbólowe. 
D.U29 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

12 Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania. D.U30 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

13 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów 

pielęgnacyjnych. 
D.U32 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

14 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 
D.U33 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Praktyczne zaliczenie 

umiejętności 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

15 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 

badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne 

D.U34 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

16 
Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

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

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

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

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

18 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 
D.K2 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

19 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece. 
D.K3 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

20 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych. 
D.K4 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

21 Przestrzega praw pacjenta. D.K5 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 
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22 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. D.K6 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

23 Przestrzega tajemnicy zawodowej. D.K7 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

24 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej. 

D.K8 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Ocena w warunkach 

symulacji medycznej 

25 Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta. D.K9 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

26 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 
D.K10 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

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

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, film. 
Ćwiczenia medyczne: ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności, 
praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, pokaz, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela, seminarium, dyskusja dydaktyczna. 
Praktyka zawodowa: ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, 
instruktaż, seminarium, obserwacja ukierunkowana, dyskusja dydaktyczna. 
 

Kryteria ocenyi weryfikacji efektów uczenia się 

1.Weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych: 
- Pisemne zaliczenie: test jednokrotnego wyboru sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy teoretycznej (sesja zimowa). 
- Zasady dopuszczenia do zaliczenia: udokumentowane samokształcenie. 
- -Odpowiedzi ustne oraz kolokwia pisemne. 
- Pisemne zaliczenie indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania. 
- Ocenianie ciągłe. 
- Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 
- symulacja medyczna 
- Samoocena studentów. 
2.Kryteria oceny efektów uczenia się uzyskanych przez studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych: 
a)kryteria zaliczenie testu zwierającego pytania dysjunktywne i otwarte  
Ocenę pozytywną z zaliczenia uzyskuje student, który uzyska minimum 50% maksymalnej ilości punktów. 
Przedziały procentowe dla poszczególnych ocen ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
 
b)kryteria zaliczenia praktyki zawodowej  
- 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 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 

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

0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 

 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

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

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria 

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

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

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

Student wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 

 

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

zajęć praktycznych. 

Szczegółowe przedziały procentowe dla poszczególnych ocen ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
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Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia wykładów:  
- obecność na 80% wykładów 
- zaliczenie pracy samokształceniowej 
 
Przedmiot kończy się w 5 semestrze zaliczeniem z oceną 
Zaliczenie z oceną składa się:  
- z części klinicznej - test jednokrotnego wyboru 
- z części pielęgniarskiej - test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte 
 
Na ocenę końcową składa się średnia z ocen z obu części. Konieczne jest pozytywne zaliczenie części klinicznej i 
pielęgniarskiej 
 
Termin zaliczenia, terminy poprawkowe i kryteria ocen z testu ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 
 
Warunki zaliczenia: ćwiczenia medyczne, praktyka zawodowa- zaliczenie z oceną 

- 100% obecność na zajęciach,  

- Wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta 

przebywającego w hospicjum oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego i realizacja planu zgodnie z procedurami 

postępowania. 

- Zaliczenie tematów seminaryjnych na podstawie kolokwium pisemnego i odpowiedzi ustnych oraz umiejętności 

praktycznych w hospicjum według przyjętych kryteriów. 

- Prowadzenie dokumentacji pacjenta: karta gorączkowa, karta obserwacyjna, karta bilansu płynów i inne obowiązujące na 

oddziale 

- Zaliczenie znajomości farmakoterapii  

- Przygotowanie i przekazanie raportu pielęgniarskiego w formie ustnej i pisemnej 

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

- Zaliczenie zajęć w pracowni symulacji medycznej 

.- Samoocena studenta, obserwacja, opinia (nauczyciela, pacjenta, zespołu terapeutycznego). 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia muszą być zrealizowane w innym terminie, wcześniej ustalonym z osobą 

prowadzącą zajęcia 

Warunkiem dopuszczenia do praktyk zawodowych w 6 semestrze jest pozytywna ocena z zaliczenia teoretycznego 

oraz z zajęć praktycznych. 

 

Warunki zaliczenia samokształcenia 

Formy do wyboru: 
a) udział w konferencji naukowej z zakresu opieki paliatywnej potwierdzony certyfikatem wraz z pisemnym sprawozdaniem z 
uczestnictwa w konferencji;  
b) wysłuchanie konferencji on-line i streszczenie wybranego wykładu; obowiązuje do 2 lat wstecz 
c) streszczenie artykułu naukowego z dziedziny opieki paliatywnej brane będą pod uwagę artykuły do 2 lat wstecz 
(dostarczenie sprawozdania i ksero artykułu). 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady 
Opieka paliatywna i hospicyjna. Objawy występujące u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym. 
Komunikowanie się z chorym i jego rodziną. Wsparcie dla rodziny w okresie choroby i żałoby. 
 
Ćwiczenia medyczne 
Realizacja indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z postępującą chorobą nowotworową, zapewnienie komfortu 
choremu w okresie umierania i agonii oraz udzielenie wsparcia rodzinie w czasie opieki nad chorym i w okresie osierocenia. 
 
Praktyka zawodowa  
Doskonalenie umiejętności praktycznych i postaw etycznych niezbędnych do udzielenia wsparcia choremu z 
zaawansowaną, postępującą chorobą nowotworową oraz rodzinie podczas jego choroby i w okresie osierocenia. 
 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures  
Palliative and hospice care. The symptoms occurring in patients with advanced cancer. Communication with the patient and 
their family. Support for the family during the illness and bereavement.  
 
Medical classes 
Realization of individual nursing care of patients with progressive cancer, ensuring the patient’s comfort during the dying 
process and providing support for the family during the care of the patient and in the bereavement.  
 
Professional practice 
Improvement of practical skills and ethical attitudes necessary to provide support for patients with advanced progressive 
cancer and their family during the illness and in the bereavement. 

Treści programowe (pełny opis) 
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Zajęcia teoretyczne – wykłady: 

1.Opieka paliatywna/hospicyjna: wyjaśnienie pojęć, historia opieki paliatywnej/hospicyjnej na świecie i w Polsce. 

2.Zasady i standardy opieki paliatywnej/hospicyjnej. Filozofia postępowania w opiece paliatywnej. Organizacja opieki 

paliatywnej/hospicyjnej.  

3.Rola pielęgniarki w wielodyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej/hospicyjnej. 

4.Znaczenie medycyny paliatywnej i leczenia objawowego na przykładach: bólu, duszności, lęku, depresji, zmęczenia, 

zaparć, nudności i wymiotów, kacheksji, odleżyn, obrzęku limfatycznego. 

5.Charakterystyka bólu nowotworowego: podział bólu, wrażliwość (próg bólowy), częstotliwość występowania, 

patomechanizm, natężenie, metody oceny bólu, aspekt psychospołeczny bólu oraz współpraca pielęgniarki z pacjentem w 

zniesieniu bólu. Zasady postępowania w leczeniu bólów nowotworowych wg WHO.  

6.Zapewnianie komfortu przez pielęgniarkę: psychicznego, fizycznego i społecznego- umiejętność porozumiewania się 

werbalnego i niewerbalnego.  

7.Wsparcie psychospołeczne i duchowe chorego i rodziny. Wsparcie w trakcie żałoby i osierocenia. 

8.Rola wolontariatu w opiece paliatywnej. 

 

Ćwiczenia medyczne 

1.Poznanie specyfiki i topografii, obowiązujących procedur oraz zasad BHP w hospicjum. Nawiązanie kontaktu z chorym, 

jego rodziną i zespołem terapeutycznym. Zapoznanie z programem i warunkami zaliczenia zajęć praktycznych, regulaminem 

zajęć praktycznych. 

2.Planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad chorym w terminalnym okresie choroby i nad jego opiekunami 

3.Najczęstsze objawy, dolegliwości i problemy chorego. 

4.Ból totalny – sposoby łagodzenia i farmakoterapia bólu oraz innych objawów somatycznych u chorego cierpiącego - udział 

pielęgniarki i ocena efektów. Monitorowanie skuteczności terapii p/ bólowej z wykorzystaniem skali VAS. Planowanie i 

realizacja działań podwyższających próg bólowy. 

5.Znaczenie personelu terapeutycznego w sprawowaniu opieki nad chorym u schyłku życia oraz jego rodziną. 

Podsumowanie zajęć, dokonanie samooceny z uzasadnieniem i oceny zajęć praktycznych w oparciu o ustalone kryteria. 

 

Praktyka zawodowa  

1.Nawiązanie kontaktu z chorym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym. Zebranie danych o chorym, opracowanie pytań 

do wywiadu i planu obserwacji, przeprowadzenie wywiadu i obserwacji, analiza dokumentacji, ocena stanu chorego. 

2.Opieka nad pacjentem z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną. 

3.Pielęgnowanie chorego w czasie umierania i agonii. Wspieranie rodziny po śmierci chorego i w okresie osierocenia. 

4.Ból totalny – metody leczenia i kontrola bólu u chorych w terminalnym okresie choroby. Rola pielęgniarki w leczeniu bólu 

nowotworowego. Pozafarmakologiczne metody łagodzenia dolegliwości bólowych. Wsparcie chorego. 

5.Zastosowanie skal do oceny jakości życia (ESAS, RSCL) oraz dokonanie adekwatnej analizy i określenie planu opieki. 

Podsumowanie zajęć, dokonanie samooceny z uzasadnieniem i oceny praktyki zawodowej w oparciu o ustalone kryteria. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady, ćwiczenia medyczne: 

1. De Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2017. 

2. De Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005. 

3. Krasuska M. E., Stanisławek A., Turowski K.: Standardy w pielęgniarstwie onkologicznym i opiece paliatywnej. Wyd. AM, 

Lublin, 2005. 

Praktyka zawodowa: 

1.Kinghorn S., Gaines S.,( (red. wyd. pol. De Walden-Gałuszko K., Gaworska-Krzemińska A.: Opieka paliatywna. Elsevier 

Urban & Partner, Wrocław 2012. 

2. Catane R., Cherny N., Kloke M., Tanneberger S., Schrijvers D.: ESMO – Podręcznik postępowania w zaawansowanej 

chorobie nowotworowej. MediPage 2007. 

3. Kübler Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań 2007. 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: 

udział w zajęciach – wykład  

ćwiczenia medyczne 

praktyka zawodowa  

konsultacje z prowadzącym  

udział w zaliczeniu z oceną 

 

 

20 

40 

40 

4 

1 

Przygotowanie do ćwiczeń specjalistycznych i praktyki zawodowej 10 

Przygotowanie do pisemnego zaliczenia 5 
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Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne- samokształcenie 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(105h) 3,5 ECTS 

Zajęcia o charakterze praktycznym (80 h) 2,7 ECTS 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Podstawowa opieka zdrowotna 

Course / group of courses Primary health care (PHC) 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów  3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 20 1 5 Egzamin  

Ćwiczenia medyczne 
40 

 

2 

 

5 

 
Zaliczenie z oceną 

Praktyka zawodowa 80 2 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Dorota Rybska 

Prowadzący mgr Dorota Rybska , mgr Anna Rogowska-Bąk,  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

praktyka            

    

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje  z zakresu opieki specjalistycznej(V sem), posiadane umiejętności porozumiewania, 

edukowania, promowania zdrowia, prezentowanie postawy autonomii i godności człowieka  

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

Omawia modele opieki środowiskowo- rodzinnej i formy 

świadczenia opieki pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej 

C.W20. Ocena egzaminu pisemnego 

2 

Formułuje odrębności w opiece środowiskowo- rodzinnej w 

zakresie gromadzenia informacji, metod pracy, dokumentowania, 

ze względu na środowisko zamieszkania, nauki i pracy 

C.W21. Ocena egzaminu pisemnego 

3 

Formułuje odrębności w opiece środowiskowo- rodzinnej w 

zakresie gromadzenia informacji, metod pracy, dokumentowania, 

ze względu na indywidualnego odbiorcę i jego stan, 

charakterystykę rodziny i społeczności lokalnej 

C.W22. Ocena egzaminu pisemnego 

4 

Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie POZ w tym 

świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem 

chorym 

C.W23. Ocena egzaminu pisemnego 

5 
Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie 

rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 
C.W24. Ocena egzaminu pisemnego 

6 
Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w 

środowisku zamieszkania pacjenta 
C.W25. 

Ocena realizacji zadań w 

ramach praktyk 
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7 
Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej 

opiece zdrowotnej. 
C.W26. Ocena egzaminu pisemnego 

8 
Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model 

medycyny rodzinnej, role i zadania pielęgniarki POZ 
B.W31. Ocena egzaminu pisemnego 

9 

Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny – „potencjał zdrowotny 

człowieka” z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, 

pomiary przyrządowe); 

          C.U36. 

Zaliczenie zajęć w MCSM  

Ocena zapisu gromadzenia 

danych Ocena wypowiedzi 

10 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i 

czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu 
C.U37. Ocena wypowiedzi 

11 
Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia 

i motywuje do zachowań prozdrowotnych; 
C.U38. 

Ocena wykonania zadania 

Zaliczenie zajęć w MCSM  

12 
Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia 

jednostek i rodzin; 
C.U41. 

Ocena zapisu procesu 

pielęgnowania 

13 

Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie 

opieki nad pacjentem chorym 

C.U42. 

Ocena zapisu procesu 

pielęgnowania 

Ocena wykonania zadania 

14 
Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w 

środowisku zamieszkania pacjenta 
C.U44. 

Zaliczenie zajęć w MCSM  

Ocena wykonania zadania 

15 
Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej 

opiece zdrowotnej  
C.U45 

Ocena realizacji zadań w 

ramach praktyk  

Zaliczenie zajęć w MCSM  

16 

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych jej opiece 

 

 

D.K1. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Zaliczenie zajęć w MCSM  

17 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; 
D.K2. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

18 
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 
D.K3. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Zaliczenie zajęć w MCSM  

19 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych 
D.K4. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

20 Przestrzega praw pacjenta D.K5. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Zaliczenie zajęć w MCSM 

21 

 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe; 

D.K6. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

22 Przestrzega tajemnicy zawodowej D.K7 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

23 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

D.K8. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

Ocena 360 0 

Zaliczenie zajęć w MCSM 

24 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 
D.K10. 

Obserwacja studenta 

Ocenianie ciągłe 

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

Wykład z wykorzystaniem prezentacji i demonstracją przykładów, wykład konwersatoryjny, metoda problemowa, metoda 

sytuacyjna, metoda przypadków, burza mózgów, materiały audiowizualne, pokaz, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia w 

warunkach symulacji medycznej, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów, udostępnianie materiałów 

dydaktycznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zaliczenie egzaminu pisemnego-50 pytań testowych zawierających pytania otwarte, jednokrotnego wyboru, uzupełnień, 

wielokrotnego wyboru /3 rok/-uzyskanie min.50%poprawnych odpowiedzi 

Zaliczenie zajęć w pracowni symulacji medycznej zgodnie z cheklistą 

Zaliczenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnie z kartą zaliczenia zajęć praktycznych/praktyki 

zawodowej 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie wykładów: 

-egzamin ,skala ocen: zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Zaliczenie zajęć praktycznych: 

-obecność na zajęciach w 100% 

-zaliczenie zajęć w pracowni symulacji medycznej 

-osiągnięcie założonych efektów uczenia się na poziomie ponad 50%,każdy efekt na minimum 1 pkt( możliwe 0-3pkt) 

-samoocena studenta, obserwacja, pozytywna opinia nauczyciela i personelu placówki 

 

Zaliczenie praktyki zawodowej: 

-zaliczenie zajęć praktycznych 

-obecność na zajęciach w 100% 

-osiągnięcie założonych efektów uczenia się na poziomie ponad 50%, każdy efekt na minimum 1 pkt 

-samoocena studenta, obserwacja, pozytywna opinia i personelu placówki 
Treści programowe (skrócony opis) 

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na wykonywanie zadań w ramach Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ) w opiece nad jednostką, rodziną, zbiorowością lokalną w środowisku zamieszkania, nauczania i 
wychowania oraz pracy w różnych etapach życia. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is students’ acquisition of knowledge and skills which will enable them to perform tasks within the Primary 
Health Care (PHC) looking after individuals, families and local community in various types of environment related to the place 
of residence, education, upbringing and work in various periods of life. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

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

chorobie. 

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

rodzinnego. 

3.Planowanie i cykle życia rodziny. 

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

instytucje, rodzaje pomocy. 

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

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

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

środowisku rodzinnym- rola pielęgniarki   

8.Koncepcje oraz standardy pielęgnowania w pielęgniarstwie rodzinnym. 

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

10.Organizacja pracy pielęgniarskiej, warunki realizacji i zasady finansowania świadczeń w POZ. 

 

Zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa: 

1. Rozpoznanie sytuacji zdrowotnej rodziny. Ocena wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny. 

2. Planowanie opieki nad rodziną. Praktyczna realizacja pracy z rodziną w odniesieniu do problemów 

zdrowotnych jednostki i rodziny/ MCSM/. 

3. Modele pielęgnowania w odniesieniu do sytuacji rodzinnej i środowiskowej. Wdrażanie umiejętności samokontroli i 

samopielęgnacji w opiece nad rodziną. 

4. Realizacja świadczeń zdrowotnych- całościowa opieka nad pacjentem/rodziną/MCSM/. Promowanie zdrowia 

wobec członków rodziny. 
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5. Miejsce i rola pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w zespole POZ. Analiza i ocena działań wobec rodziny.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

Makmed, Lublin 2015. 

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

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

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20 h)) + ćwiczenia medyczne(36 h) + inne 

PRAC SYMULACJI MEDYCZNEJ(4 h) + praktyka zawodowa (80h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w 

egzaminie (1h) 
142 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć               3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.-SAMOKSZTAŁCENIE 2 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS        

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (142h) 4,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (120h) 4 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/ Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Podstawy ratownictwa medycznego 

Course / group of courses Basics of Emergency Medical Services 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 10 0 6 zaliczenie 

Seminarium 15 2 6 Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie 10 0 6 zaliczenie 

Koordynator mgr Zdzisław Wolak 

Prowadzący mgr Zdzisław Wolak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii i podstaw pielęgniarstwa. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku D.W1 
Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

2. Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku D.W4 
Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

3. 
Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (systemu 

ratownictwa medycznego w Polsce) 
D.W14 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

4. 
Zna metody, techniki i narzędzia oceny świadomości i 

przytomności 
D.W26 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 

5. 
Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i 

zabiegach ratujących życie. 
D.W40 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 
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6. 
Rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie 

pacjentów metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi 
D.W45 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 

7. 

Objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie 

podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - basic life 

support) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS - 

advanced life support) 

D.W46 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji 

8. 

Opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach 

masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych, tj. 

skażenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne. 

D.W48 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji 

9. Zna zasady pierwsze pomocy przedmedycznej D.W49 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy, 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji 

10. 
Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i 

warunkach domowych 
D.U6 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji  

11. 
Doraźne unieruchomienia złamania kości, zwichnięcia i 

skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu. 
D.U14 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 

12. 
Prowadzi edukacje w zakresie pierwszej pomocy w stanach 

zagrożenia życia. 
D.U15 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji  

13. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia. D.U16 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 

14. 
Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe 

udrażnianie dróg oddechowych. 
D.U17 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 

15. Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki. D.U23 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach 

wykonywanie rękoczynów 

16. 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 
D.U33 

rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji 

17. Szanuje godność i autonomię osób powierzonej opiece. D.K1 Obserwacja uczestnicząca 

18. 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu. 
D.K2 Obserwacja uczestnicząca 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- pokaz, prezentacja, 

- symulacja, 

- instruktaż, ćwiczenia przedmiotowe 

- obserwacja 

 - samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej (samokształcenie)  zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

 Weryfikacja efektów uczenia się: 

Wiedza: 

- aktywność studenta, odpowiedzi ustne 

- przygotowanie pracy na zadany temat 

- niezbędna obecność na zajęciach, znajomość zasad udzielania pomocy, niezbędna do zaliczenia testu 

Umiejętności:  

- wykonywanie rękoczynów resuscytacyjnych 

- rozwiązywanie symulowanych sytuacji na fantomach 

- jakość podejmowanych interwencji resuscytacyjnych i doraźnych w zagrożeniu zdrowia w warunkach symulowanych. 

Kompetencje społeczne: 

Obserwacja pod kątem właściwej oceny konsekwencji  podejmowanych działań , samodzielności i odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na którą składa się:  

- ocena z kolokwium,   

- ocena za aktywność na zajęciach,  

- zaliczenie pracy samokształceniowej,  

Zaliczenie w formie pisemnej: test jednokrotnego wyboru składający się z  minimum 25 pytań (po 1 pkt. za prawidłową 
odpowiedź oraz 50% prawidłowych odpowiedzi) oraz 1 praca pisemna realizowana w trakcie semestru.  

Warunkiem dopuszczenia do testu jest zaliczenie praktyczne wykonania na fantomie zabiegów resuscytacyjnych wraz z 
wykonaniem podstawowych rękoczynów w resuscytacji bezprzyrządowej, defibrylacji AED oraz przyrządowego udrożnienia 
dróg oddechowych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiotem zajęć jest postępowanie reanimacyjne w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, oraz pomoc doraźna  w 
innych stanach zagrożenia zdrowia i życia, z wykorzystaniem fantomów do nauki zabiegów ratowniczych. Zapoznanie z 
podstawowymi aktami prawnymi w obszarze ratownictwa medycznego, oraz organizacją udzielania pomocy w zdarzeniach 
pojedynczych, mnogich i katastrofach. 

Contents of the study programme (short version) 

The subject of the course is the resuscitation procedure in the states of immediate life threat, and emergency help in other 
states of health and life threat, using phantoms to learn rescue procedures. Acquainting with the basic legal acts in the field of 
emergency medical services, and organization of providing assistance in individual, multiple and disaster events. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Organizacja i funkcjonowanie Państ Rat.Med. w Polsce 
2. System zintegrowanego RM w Polsce i na świecie 
3. Medycyna ratunkowa jako element systemu bezpieczeństwa publicznego. 
4. Akty prawne regulujące funkcjonowanie ratownictwa. 
5. Organizowanie akcji ratunkowej ,fazy akcji ratunkowej. 
6. Zasady współpracy międzynarodowej w katastrofach 
7. Organizacja akcji ratowniczej. 
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8. Podział poszkodowanych, ofiar wypadku masowego, katastrofy, triage -segregacja ofiar wypadku masowego i katastrofy. 

Ćwiczenia  praktyczne medyczne: 

1.  Algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - basic life 

support) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS - advanced life support) . 

2. Wykonywanie defibrylacji automatycznej (AED) i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. 

3.  Postępowanie  ratownicze w stanach zagrożenia życia: , OZW, anafilaksja, omdlenia, drgawki, 
4. Pierwsza pomoc w sytuacjach nagłych: doraźnie tamowanie krwawień i krwotoków, doraźne unieruchomienia złamania 

kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowanie pacjenta do transportu,  urazy mózgowo-czaszkowe, urazy kręgosłupa, 

urazy klatki piersiowej i miednicy. 

5. Utonięcia, hipotermia, porażenia prądem, piorunem. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. J. Ćiećkiewicz - pod red. - Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych Górnicki Wyd. Med. 2010    

  2.ERC.PRC-Wytyczne resuscytacji Kraków 2015/www.prc.krakow.pl                                                                 

  3. M. Kózka pod. red. - Pielęgniarstwo ratunkowe  PZWL 2013  

  4. M.Goniewicz - Pierwsza pomoc  PZWL 2011 

Dane jakościowe 

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

 - seminarium 

 -konsultacje z prowadzącym 

 - udział w zaliczeniu 

10 godz. 

15 godz. 

1 godz. 

1 godz., 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 2 godz. 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 3 godz. 

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

Inne (samokształcenie) 3 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 37 godz. 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(17h) 17 godz. 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 10 godz. 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/ Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 

Course / group of courses Psychiatry and Psychiatric Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 7 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 55 2 5 
Zaliczenie  

Egzamin   

Samokształcenie 30 0 5 Zaliczenie 

Ćwiczenia medyczne 

praktyczne 

 

80 4 6 Zaliczenie z oceną 

Praktyka zawodowa 40 1 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Teresa Król 

Prowadzący 

lek. med. Magdalena Tracz, mgr Teresa Król, mgr Anna Rogowska-Bąk, 

mgr Maria Proszowska, mgr Elżbieta Palazsy, mgr Danuta Nytko, piel. lic. 

Bożena Nalepka 

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      
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Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu psychologii, filozofii, etyki zawodu pielęgniarki, podstaw 

pielęgniarstwa, interny i pielęgniarstwa internistycznego  

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 

 Wiadomości:    

1. 
Zna zasady diagnozowania w  psychiatrii 

 
D.W5. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną 

Egzamin 

 Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

2. 

Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od 

wieku i stanu zdrowia. 

 

D.W6. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną 

Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

3. 

Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy 

chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu 

zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania. 

 

D.W8. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

4. 

Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w 

opiece nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia. 

 

D.W9. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

5. 

Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności 

od jego wieku i stanu zdrowia. 

 

D.W10. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

6. 

Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia 

pacjenta. 

 

D.W12. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

7. 

Zna swoiste zasady organizacji opieki psychiatrycznej, w 

Polsce. 

 

D.W14. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną 

 Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

8. 

Zna etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń 

psychicznych. 

 

D.W27. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

9. 

Zna zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu 

bezpośredniego  

 

D.W28. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

10. 

Zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z 

zaburzeniami układu nerwowego 

 

D.W29  

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

11. 
Potrafi przygotować zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie 
D.W52. 

Kolokwium zaliczeniowe z 

oceną Egzamin 

Ocena odpowiedzi podczas 

seminarium 

 
Umiejętności:  
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12. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala 

cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki 

 

D.U1. 

Prace zaliczeniowa – 

dokumentacja procesu 

pielęgnowania i edukacji 

zdrowotnej 

Wykonanie zadania 

indywidualnego 

Raporty pielęgniarskie 

ustne/pisemne 

 

13. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące chorób i uzależnień 

 

D.U3. Jak wyżej  

14. 

Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup 

wsparcia społecznego 

 

D.U4. Jak wyżej 

15. 

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo- pielęgnacyjnego 

 

D.U20. Jak wyżej 

16. 
Prowadzi rozmowę terapeutyczną  

 
D.U22. 

Jak wyżej 

Symulacja medyczna 

17. 

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe 

pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii 

zajęciowej 

 

D.U24. Jak wyżej 

18. 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego 

 

D.U26. Jak wyżej 

19. 

Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi 

zaburzeniami psychicznymi 

 

D.U31. Jak wyżej 

20. 
Stosuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów  

 
D.U32. 

Jak wyżej 

Symulacja medyczna 

21. 

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub 

na zlecenie lekarza 

 

D.U33. Jak wyżej 

22. 

Potrafi rozpoznać wskazania do wykonania określonych badań 

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne 

 

D.U34. Jak wyżej 

23. 
Potrafi przygotować zapisy form recepturowych substancji 

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

 Kompetencje społeczne:   

24. 
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece 

 
D.K1. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

25. 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności dążąc do profesjonalizmu 

 

D.K2. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

26. 

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece nad chorym 

 

D.K3. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

27. 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych 

 

D.K4. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

28. 
Przestrzega praw pacjenta  

 
D.K5 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 
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29. 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe 

 

D.K6. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

30. 
 Zachowuje tajemnicę zawodową 

 
D.K7 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

31. 

Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki 

zawodowej 

 

D.K8. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

Symulacja medyczna 

32. 

Prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i 

pacjenta 

 

D.K9. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

Ocena 360 stopni 

33. 

Wykorzystuje empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 

 

D.K10. 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Samoocena 

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

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, samodzielne studiowanie, dyskusja dydaktyczna,  

Ćwiczenia umiejętności praktycznych, instruktaż bieżący, pokaz, seminarium, dyskusja w grupie, symulacja medyczna 

wysokiej wierności 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się: 

- odpowiedzi ustne 

- odpowiedzi pisemne 

- kolokwium pisemne 

- prowadzenie procesu pielęgnowania i jego dokumentowanie 

- realizacja edukacji zdrowotnej 

- symulacja medyczna wysokiej wierności 

- obserwacja studenta 

 

Kryteria ocen z kolokwium zaliczeniowego:  

100-90%- bardzo dobry  

89-85% - dobry plus 

84-71% - dobry 

70-66% - dostateczny plus 

50-65% - dostateczny 

Poniżej 50% - niedostateczny 

 

Ćwiczenia medyczne praktyczne /praktyka zawodowa 

– 100% obecności na zajęciach,  

- pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej dziecka/ rodziców,  

- zaliczenie tematów seminaryjnych,  

- zaliczenie umiejętności praktycznych,  

- pozytywna postawa studenta 

Ocena przez nauczyciela i samoocena studenta wg opracowanych kryteriów oceny i samooceny  studenta podczas zajęć 

praktycznych 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 
3 pkt.- student posiada rozległą wiedzę, samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami do 
rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy.(ocena bardzo dobra) 
2 pkt.- student poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów , wymaga ukierunkowania 
nauczyciela do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia soje opinie i poglądy.( ocena dobra) 
1pkt.- wymaga wyjaśnień, rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności , niektóre wypowiedzi są błędne. (ocena 
dostateczna) 
0 pkt.- pomimo pomocy nauczyciela ma trudności z prezentowaniem wiadomości oraz rozwiązywaniem problemów nawet o 
małym stopniu trudności.(ocena niedostateczna) 
Kryteria oceny umiejętności studenta: 
3 pkt.- zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z procedurą i zasadami zapewniające wysoka jakość opieki 
pielęgniarskiej.(ocena bardzo dobra) 
2 pkt.- zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie , zgonie z zasadami i procedurą.(ocena 
dobra) 
1 pkt.- wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z zasadami.( ocena 
dostateczna) 
0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania  
Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 
3 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobra, samodzielna realizacje zadań 
zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 
2 pkt.- kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację zadań zawodowych, 
student częściowo przestrzega stosowane kryteria( niewielkie uchybienia) 
1 pkt.- osiągnięcie kompetencji w stopniu dostatecznym, student częściowo stosował kompetencję do realizacji zadań 
zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela( liczba uchybień 
akceptowalna) 
0 pkt.- brak zachowań wskazujących na osiągniecie danej kompetencji i wykorzystanie do realizacji zadań 
zawodowych(liczba uchybień nieakceptowana, ocena niedostateczna). Student wymaga ukierunkowania i nadzoru 
nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 
 
Interpretacja wyniku: 
100-90%   max ilość punktów                   bardzo dobry                                                                      
89-85%    max ilość punktów                    plus dobry                                                                            
84- 71%   max ilość punktów                    dobry                                                                                     
70- 66%   max ilość punktów                   plus dostateczny                                                                 
65 -50 %   max ilość punktów                  dostateczny                                                                     
     *jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać 
zaliczenia z zajęć praktycznych.   
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Warunki zaliczenia 

Wykłady: 

- obecność 50% na zajęciach  

- zaliczona praca samokształceniowa 

- zaliczenie kolokwium cząstkowego jednokrotnego wyboru 

 

Egzamin 

– forma pisemna - test jednokrotnego wyboru i pytania otwarte 

- zaliczenie po uzyskaniu minimum 50% maksymalnej ilości punktów 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładów i pracy samokształceniowej 

Ćwiczenia praktyczne medyczne: 

 

- 100% obecność na zajęciach, 

- pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej pacjenta, 

- zaliczenie tematów seminaryjnych, 

- zaliczenie umiejętności praktycznych, 

- pozytywna postawa studenta na zajęciach praktycznych 

- zaliczenie efektów uczenia się według kryteriów 

 

Warunkiem odbywania praktyk zawodowych jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń praktycznych medycznych 

 

Praktyka zawodowa: 

- udokumentowane odbycie praktyki zawodowej 

- pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania i edukacji zdrowotnej pacjenta, 

- pozytywna postawa studenta na zajęciach praktycznych 

- zaliczenie efektów uczenia się według kryteriów 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Rodzaje, etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych 
Obraz kliniczny zaburzeń psychicznych 
Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii 
Specyfika opieki nad chorym psychicznie 
Komunikowanie z chorym z zaburzeniami psychicznymi 
Udział pielęgniarki w profilaktyce, diagnozowaniu i kompleksowej terapii chorób psychicznych z uwzględnieniem farmakologii, 
psychoterapii i terapii zajęciowej 
Rodzaje i obraz kliniczny zaburzeń psychicznych  
Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych 
Metody diagnostyki i terapii w psychiatrii 
Specyfika opieki i komunikacji z chorymi z zaburzeniami psychicznymi 
Organizacja opieki psychiatrycznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych 

Contents of the study programme (short version) 

Types, etiology and pathogenesis of mental disorders 
The clinical disease activity of mental disorders 
The methods of diagnosis and therapy in psychiatry 
The specificity of care for the mentally ill 
Communicating with patients with mental disorders 
Participation of nurses in prevention, diagnosis and comprehensive treatment of mental diseases including pharmacology, 
psychotherapy and occupational therapy 
Clinical disease activity and types of mental disorders 
Etiology and pathogenesis of mental disorders 
Methods of diagnosis and therapy in psychiatry 
Specificity of care and communication with patients with mental disorders 
Organization of psychiatric care in the light of the applicable regulations 
 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady Psychiatria: 

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia. 

Rodzaje, etiologia, patogeneza zaburzeń psychicznych. 

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce. 

Zagadnienia prawne w psychiatrii: „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

Psychopatologia ogólna i szczegółowa Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.. 

Metody leczenia zaburzeń psychicznych. 
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Nerwica: patomechanizm, objawy, postacie, nowoczesne metody terapii. 

Psychozy schizofreniczne: etiologia, objawy osiowe i dodatkowe, podział w oparciu o kryteria diagnostyczne, leczenie. 

Choroby afektywne: obraz kliniczny manii i depresji, przebieg, rokowanie, profilaktyka i leczenie nawrotów. 

Zagadnienia psychogeriatrii.  

Zaburzenia psychoorganiczne: podział i obraz kliniczny w oparciu o etiologię. 

Niepełnosprawność umysłowa: epidemiologia, etiologia, klasyfikacja zaburzeń, profilaktyka i rehabilitacja. 

Zaburzenia osobowości: struktura osobowości, rodzaje i charakterystyka zaburzeń osobowości.  

Uzależnienie od: alkoholu, środków psychoaktywnych. Objawy, metody leczenia. 

 

Wykłady: Pielęgniarstwo psychiatryczne 

Komunikowanie terapeutyczne pielęgniarka-pacjent z zaburzeniami psychicznymi. 

Rola i zadania pielęgniarki w oddziale psychiatrii. Zasady organizacji opieki psychiatrycznej w Polsce 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym z nerwicą. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym ze schizofrenią i zespołami schizofrenopodobnymi. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym z psychozą parafreniczną i reakcjami paranoicznymi. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobą afektywną jedno i dwubiegunową. 

Model opieki pielęgniarskiej chorego w manii. 

Model opieki pielęgniarskiej chorego w depresji 

Opieka nad pacjentem z myślami i tendencjami samobójczymi i chorym agresywnym. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami psychoorganicznymi. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niepełnosprawnością umysłową. 

Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z uzależnieniem od alkoholu. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. 

Model sprawowania opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami osobowości. 

Udział pielęgniarki w diagnostyce i różnych formach terapii chorób psychicznych. 

a) farmakoterapia (ze szczególnym uwzględnieniem zasad podawania leków i skutków ubocznych stosowanych leków). 

b)  psychoterapia 

c) leczenie elektrowstrząsami. 

 

Ćwiczenia praktyczne medyczne/praktyka zawodowa 

 

Psychopatologia ogólna  i szczegółowa. 

Pielęgnowanie chorych z nerwicą. 

Pielęgnowanie chorych ze schizofrenią. 

Pielęgnowanie chorych z psychozą parafreniczną i reakcjami paranoicznymi. 

Pielęgnowanie chorych z chorobą afektywną jedno i dwubiegunową. 

Pielęgnowanie chorych w manii. 

Pielęgnowanie chorych z depresją. 

Opieka nad pacjentem z myślami i tendencjami samobójczymi. 

Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami psychoorganicznymi. 

Pielęgnowanie chorych z niepełnosprawnością umysłową. 

Pielęgnowanie chorych z Zespołem Zależności Alkoholowej. 

Pielęgnowanie chorych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. 

Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami osobowości. 

Udział pielęgniarki w diagnostyce i różnych formach terapii chorób psychicznych. 

a)farmakoterapia (ze szczególnym uwzględnieniem zasad podawania leków i skutków ubocznych stosowanych leków). 

b)psychoterapia 

c)leczenie elektrowstrząsami . 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Heitzman J. : Psychiatria . Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa, 2007 

2. Górna K., Jaracz K ., Rybakowski F.,(red) : Pielęgniarstwo psychiatryczne . Podręcznik dla studiów medycznych 

Wyd. Lekarskie PZWL, 2012 

3. Kurpas D., Miturska H ., Kaczmarek F.(red) : Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa, Continuo, 2009 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:  

- udział w zajęciach – wykład (55h) + ćwiczenia praktyczne medyczne (80h) + praktyka 

zawodowa (40h) + udział w konsultacjach z prowadzącym (1h) + udział w zaliczeniu i 

egzaminie (1h) 

177 
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Przygotowanie do zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Samodzielna praca studenta z tekstem (wykłady, piśmiennictwo) 10 

Inne: samokształcenie 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 237 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (177h) 5,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (120h) 4 

 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/  Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 

Course / group of courses Rehabilitation and Nursing Care for the Disabled 

Kod zajęć / grupy zajęć 599 Kod Erasmusa 12,6 

Punkty ECTS 8 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 35 2 6 zaliczenie z oceną 

ĆM 80 4 6 zaliczenie z oceną 

PR 80 2 6 zaliczenie z oceną 

SK 30 0 6 zaliczenie 

Koordynator dr Małgorzata Pasek 

Prowadzący dr Małgorzata Pasek, dr B. Kubik, mgr D. Czarnik, mgr R. Pachowicz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

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

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

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

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

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

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

zakresu psychologii, filozofii, etyki zawodu pielęgniarki, podstaw pielęgniarstwa; wybranych przedmiotów opieki 

specjalistycznej oraz nauk społecznych. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1.  

Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w 

zależności od wieku i stanu zdrowia (osoby 

niepełnosprawnej) 

D.W10 
odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna 

2.  

Zna zasady aktywizacji chorego niepełnosprawnego i 

objętego opieką geriatryczną 
D.W17 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna 

3.  
Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia; D.W25 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna 

4.  

Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, 

psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia) 
D.W37 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna 

5.  

Charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania 

rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych 
D.W38 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna 
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6.  
Zna formy rehabilitacji zawodowej D.W39 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna 

7.  

Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców 

opieki w różnym wieku i stanie zdrowia 
D.U2 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

8.  

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia 
D.U3 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

9.  

Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup 

wsparcia społecznego 
D.U4 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

10.  
Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób D.U5 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

11.  

Dokumentuje sytuację zdrowotna pacjenta, jej dynamikę 

zmian i realizowaną opiekę 
D.U13 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

12.  

Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania 

sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków 

pomocniczych 

D.U18 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

13.  

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego 
D.U20 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

14.  

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe 

pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów 

terapii zajęciowej 

D.U24 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

15.  

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego 
D.U26 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

16.  

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 

problemów pielęgnacyjnych 
D.U32. 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

17.  
Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. D.K1. 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

18.  

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 
D.K2 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

19.  

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 
D.K3. 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

20.  

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych 
D.K4 

odpowiedź ustna 

/obserwacja 

21.  
Przestrzega praw pacjenta D.K5. 

odpowiedź 

ustna//obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

22.  

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe 
D.K6 

odpowiedź 

ustna//obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

23.  
Przestrzega tajemnicy zawodowej D.K7 

odpowiedź 

ustna/obserwacja 

24.  

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

D.K8 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

symulacja wysokiej 

wierności 

25.  
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta D.K9 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 
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26.  

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 
D.K10 

odpowiedź ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

esej.  

Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i szkoleniowe. 

Ćwiczenia praktyczne medyczne i praktyka zawodowa: ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, studium 

przypadku, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, pokaz, zadania realizowane indywidualnie i zespołowo, symulacja 

medyczna wysokiej wierności 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów uczenia się:  

 

- Odpowiedzi ustne 

- Odpowiedzi pisemne 

- symulacja medyczna 

- Ocenianie ciągłe 

- Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- Samoocena studentów  

- Ocena 360 

 

Kryteria oceny efektów uczenia się 

 

1. Po zakończeniu wykładów - zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru 

Kryteria procentowe oceny są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

2. W trakcie trwania i po zakończeniu ćwiczeń praktycznych medycznych i praktyki zawodowej: 

 

a) 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. 

 

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 

50 -65% – max ilości punktów – dostateczny 
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b) Kryteria do oceny odpowiedzi ustnej  

c) Kryteria do oceny procesu pielęgnowania  

d) Kryteria szczegółowe zaliczenia ćwiczeń praktycznych medycznych i praktyki zawodowej: 

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

kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do informacji i współudziału w 

podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej,  

- Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz zasadami etyki 

ogólnoludzkiej i zawodowej, 

- Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania), 

- Zaliczenie ustne tematyki zajęć oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu (dziennika) umiejętności,  

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

karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju praktyki 

pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań edukacyjnych) 

- samoocena studentów 

 

W przypadku nieobecności studenta ćwiczenia praktyczne medyczne/praktyka zawodowa muszą być zrealizowane w innym 

terminie (ustalonym z koordynatorem zajęć). 

 

Warunki zaliczenia 

1. Wykłady 

Uzyskanie zaliczenia z testu wielokrotnego wyboru (50 % pozytywnych odpowiedzi) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia 

jest udokumentowane samokształcenie 

 

2. Samokształcenie 

Zaliczenie do wyboru:  

- udział czynny w konferencji potwierdzony certyfikatem wraz ze streszczeniem wybranego wystąpienia; 

- praca pisemne w formie eseju na jeden wybrany temat z pośród kilku podanych przez nauczyciela;  

- potwierdzony udział w wolontariacie. 

 

3. Ćwiczenia praktyczne medyczne i praktyka zawodowa 

- 100% obecność 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- zaliczenie znajomości zabiegów fizykoterapeutycznych i zasad kinezyterapii, 

- zaliczenie umiejętności praktycznych 

- zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania 

- zaliczenie edukacji zdrowotnej 

- ćwiczenia praktyczne medyczne – zaliczenie zajęć w MCSM 

 

Warunkiem dopuszczenia do odbywania praktyki zawodowej jest zaliczenie zajęć praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 

Rodzaje niepełnosprawności. Problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej i jej rodziny. Współpraca z człowiekiem 
niepełnosprawnym, jego środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi proces rehabilitacji. Cele, zasady i etapy rehabilitacji. 
Rehabilitacja kompleksowa – lecznicza, zawodowa, społeczna. Zaopatrzenie w sprzęt i pomoce ortopedyczne. Udział 
pielęgniarki w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych. Metody i techniki usprawniania chorych. Integracja osoby 
niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania, pracy, edukacji i wychowania. Rehabilitacja osób niedowidzących. 
Rehabilitacja osób z uszkodzeniem narządu ruchu. 

 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 

Leczenie usprawniające, rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad chorymi w wybranych jednostkach chorobowych. 

 

Praktyka zawodowa 

Proces pielęgnowania pacjenta niepełnosprawnego. Kształtowanie umiejętności praktycznych rehabilitacji i pielęgnowania 
pacjenta niepełnosprawnego. 

Contents of the study programme (short version) 

Types of disability. Psycho-social problems of a disabled person and his/her family. Cooperation with a disabled man, his/her 
environment and institutions supporting the rehabilitation process. Objectives, principles and stages of rehabilitation. Complex 
rehabilitation - therapeutic, professional, social. Supply of equipment and orthopedic aids. The participation of nurses in the 
process of rehabilitation of the disabled. Methods and techniques used in rehabilitation of the ill. The integration of the disabled 
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persons with the living, work, education and upbringing environment. Rehabilitation of the visually impaired. Rehabilitation of 
people with a damage of a motion organ. 

Practical medical classes  

Rehabilitation treatment, rehabilitation and nursing care for patients in selected disease entities. 

Professional practice 

The process of nursing care for the disabled patient. Shaping practical skills used in rehabilitation and care for a patient with a 
disability. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie ogólnych pojęć dotyczących rehabilitacji i niepełnosprawności-definicje, podział, przykłady 

2. Podział, omówienie ćwiczeń w rehabilitacji i ich zastosowanie. 

3. Wybrana nowoczesna metoda rehabilitacji-metoda McKenzie- wyjaśnienie założeń, celu leczenia i diagnostyki oraz 

ilustracja metody wieloma przykładami. 

4. Rehabilitacja w pulmonologii-różne metody i techniki pracy z pacjentem pulmonologicznym, pozycje drenażowe, wibracje, 

oklepywania i inne. 

5. Krioterapia-leczenie zimnem, cel, zastosowanie w nowoczesnej rehabilitacji. 

6. Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego i bezpiecznego przenoszenia pacjentów, ich pionizacja. 

7. Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne. 

8. Wprowadzenie do masażu klasycznego i leczniczego-wskazania i metodyka. 

9. Laseroterapia-cel, metodyka, wskazania i p/wskazania. 

10. Rehabilitacja w wybranych jednostkach chorobowych. 

11. Osoby z niepełnosprawnością-podstawowe pojęcia, podejście personalistyczne, wpływ niepełnosprawności na osobę z 

niepełnosprawnością. Podział niepełnosprawności. Karta praw osób niepełnosprawnych. 

12. Współpraca z człowiekiem z niepełnosprawnością, jego środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi warunki 

skuteczności procesu rehabilitacji. 

13. Cele, zasady, etapy rehabilitacji. Etapy rehabilitacji kompleksowej (leczniczej, zawodowej, społecznej). Rola i zadania 

pielęgniarki w procesie rehabilitacji. 

14. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki. Podstawowe 

metody i techniki usprawniania. 

15. Zakres i zasady współpracy pielęgniarki z zespołem interdyscyplinarnym. 

16. Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością. Proces integracji w środowisku zamieszkania, pracy, 

nauczania i wychowania. 

17. Ogólne zasady rehabilitacji osób głuchych i niedosłyszących, osób niewidomych i niedowidzących. 

18. Model opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej osoby z upośledzeniem umysłowym. 

 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 

1. Podstawy leczenia usprawniającego.  

2. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

3. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym 

4. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z paraplegią. 

5. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z tetraplegią. 

6. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze mózgu. 

7. Pielęgnowanie pacjenta po alloplastyce stawu biodrowego. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji pacjenta. 

8. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z dysfunkcją słuchu. 

 

Część ćwiczeń praktycznych medycznych (8 godz) odbywa się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, 

gdzie prowadzona jest symulacja wysokiej wierności 

1.Rehabilitacja przyłóżkowa i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizacja z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej 

 

Praktyka zawodowa 

1. Udział pielęgniarki w leczeniu usprawniającym. 

2. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z ZZSK. 

3. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego. 

4. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z paraplegią i tetraplegią. 

5. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej. 

6. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami mowy. 

7. Pielęgnowanie pacjenta po alloplastyce stawu kolanowego. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji pacjenta. 
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8. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z dysfunkcją wzroku. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Strugała M., Talarska D.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. PZWL, 2013 

2. Kwolek A. (red): Rehabilitacja medyczna. Tom I, Urban&Partner 2012. 

3. Kwolek A. (red): Rehabilitacja medyczna. Tom II, Urban&Partner 2013. 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (35 h) + ćwiczenia medyczne 

(80 h) + praktyka zawodowa (80 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
196 

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 15 

Samokształcenie 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 276 

Liczba punktów ECTS     

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(196h) 6,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (160h) 5,3 

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/ Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Wprowadzenie na rynek pracy 

Course / group of courses Introduction to Labour Market 

Kod zajęć / grupy zajęć 369 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 4 0 6 zaliczenie 

Koordynator mgr L. Krzemińska 

Prowadzący mgr L. Krzemińska 

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 

Zajęcia skierowane są do studentów ostatniego roku 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 
Zna metody poszukiwania pracy oraz poruszania się w 

przestrzeni instytucji pośrednictwa pracy, 
 Odpowiedzi ustne 

2 Zna zasady kreowania dokumentów aplikacyjnych  Odpowiedzi ustne 

3 
Rozumie konieczność uczenia się przez całe życie oraz 

pracowania nad własnym rozwojem 
 Odpowiedzi ustne 

4 
Zna definicje terminów kompetencje (twarde vs. miękkie), 

kwalifikacje, mobilność (fizyczna i psychologiczna) 
 Odpowiedzi ustne 

5 

Rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (metody 

poszukiwania, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa 

kwalifikacyjna, autoprezentacja); 

B.U25. Odpowiedzi ustne 

6 
Potrafi nazwać i opisać swoje kompetencje w zakresie 

kompetencji kluczowych oraz zawodowych; 
 Odpowiedzi ustne 

7 
Potrafi przygotować poprawne dokumenty aplikacyjne, a także 

potrafi komunikować się skutecznie. 
 Odpowiedzi ustne 
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Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Mini-wykład, dyskusja moderowana, praca w grupie, studium przypadku. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ze względu na formę i czas trwania zajęć ocena efektów kształcenia możliwa jest w minimalnym stopniu – opierać się będzie 

tylko o końcową ewaluację zaproponowaną studentom. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach 

Treści programowe (skrócony opis) 

1.Podsumowanie i ocena zdobytych podczas studiów kompetencji (z uwzględnieniem kompetencji twardych, miękkich, a także 
kluczowych). 
2. Metody poszukiwania pracy (z określeniem skuteczności poszczególnych metod). Analiza rozwiązań adresowanych do 
młodych proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kompetencje 
Powiatowych Urzędów Pracy i ich oferta. Proces budowania własnej marki w kontekście przygotowywania się do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacyjnym. 
3. Źródła sukcesu w życiu zawodowym – wypracowanie wspólnego stanowiska na bazie popularnych obecnie trendów pracy 
nad własnym rozwojem. 

Contents of the study programme (short version) 

1. Summary and evaluation of competencies acquired during the studies (including hard, soft, and key competences). 
2. Methods of searching for work (specifying the effectiveness of each method). Analysis of solutions addressed to the youth, 
proposed in the draft amendment to the Act on employment promotion and labor market institutions. Competences of District 
Labour Offices and their offer. The process of building the own brand in the context of preparing students to take part in the 
recruitment process. 
3. Sources of success in professional life – working out a common position on the basis of today's popular trends as regards 
working on the own development. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Podsumowanie i ocena zdobytych podczas studiów kompetencji (z uwzględnieniem kompetencji twardych, miękkich, a także 

kluczowych). 

2. Metody poszukiwania pracy (z określeniem skuteczności poszczególnych metod). Analiza rozwiązań adresowanych do 

młodych proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kompetencje 

Powiatowych Urzędów Pracy i ich oferta. Proces budowania własnej marki w kontekście przygotowywania się do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacyjnym. 

3. Źródła sukcesu w życiu zawodowym – wypracowanie wspólnego stanowiska na bazie popularnych obecnie trendów pracy 

nad własnym rozwojem. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Bańka A. Motywacja osiągnięć, STUDIO PRINT-B Poznań, Instytut Rozwoju Kariery, Warszawa 2005 

2. Dale M. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 

3. Eggert M. Doskonała kariera, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

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

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

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 



60 

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

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

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć 2408 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy 

Rok studiów 3 Semestr 6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

seminarium 40 5 6 zaliczenie 

     

     

Koordynator dr Barbara Kubik 

Prowadzący 

dr Małgorzata Kołpa, dr Barbara Kubik, dr hab. Marta Wałaszek, dr hab. 

Edyta Barnaś, dr Maria Mika, dr Aneta Grochowska, dr Małgorzata Pasek, 

dr Iwona Bodys-Cupak, mgr Kazimiera Moździerz, mgr Krystyna Florek-

Tarczoń, mgr Anna Rogowska-Bąk, mgr Maria Siwek, mgr Dorota Rybska, 

mgr Urszula Romanowska, mgr Elżbieta Marcisz, mgr Urszula Kozioł, mgr 

Teresa Król, mgr Maria Borowiec 

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, mikrobiologii i epidemiologii, nauk w 

zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej; 

nauk w zakresie opieki specjalistycznej, w tym: interny i pielęgniarstwa internistycznego, pediatrii i pielęgniarstwa 

pediatrycznego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

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

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony 

własności intelektualnej 
C.W37 

Odpowiedzi ustne 

Pisanie pracy dyplomowej 

2 Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych C.W38 Odpowiedzi ustne 

3 Uczestniczy w realizacji procesu badawczego C.U54 
Odpowiedzi ustne 

Pisanie pracy dyplomowej 

4 Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych C.U55 Pisanie pracy dyplomowej 

5 
Wykorzystuje wyniki badań naukowych w pracy naukowej i w 

zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem 
C.U56 Odpowiedzi ustne 
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6 Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych C.U59 
Odpowiedzi ustne 

Pisanie pracy dyplomowej 

7 
Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony 

własności intelektualnej 
C.U60 

Odpowiedzi ustne 

Pisanie pracy dyplomowej 

8 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 
D.K2 

Obserwacja działań 

studenta 

9 Przestrzega tajemnicy zawodowej D.K7 
Obserwacja działań i 

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

Seminarium, dyskusja dydaktyczna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria określone w wytycznych obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 

Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia jest pisana jako studium przypadku lub model opieki 

pielęgniarskiej. 

Studenci będą oceniani na podstawie: 

- uczestnictwa i aktywności na seminarium 

- wykonywania ustalonych wspólnie z promotorem pracy zadań w celu przygotowania pracy 

- każdy student będzie oceniany z indywidualnych osiągnięć: określanie tematu pracy, przedstawienie wyników analizy 

literatury przedmiotu, przygotowanie planu pracy, określenie celu, metodyki badań, przygotowania wersji ostatecznej pracy i 

prezentacji jako przygotowania do egzaminu 

Warunki zaliczenia 

- przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej z obowiązującymi wymogami  

- praca może posiadać formę: pracy kazuistycznej lub modelu opieki nad pacjentem 

- pozytywny wynik weryfikacji w systemie JSA 

- oddanie pracy w wymaganym terminie określonym w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie i ogłoszonym przez Dziekana 

Wydziału Ochrony Zdrowia 

Treści programowe (skrócony opis) 

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych 
 
1. Medycyna środowiskowa w opiece na człowiekiem zdrowym i chorym. 
2. Pielęgniarstwo rodzinne w zapobieganiu chorobom oraz pielęgnowaniu pacjenta, człowieka zdrowego oraz dziecka w 
miejscu zamieszkania, środowisku nauczania i wychowania oraz pracy. 
3. Zintegrowana opieka środowiskowo-rodzinna nad chorym przewlekle, chorym onkologicznie w opiece domowej i 
długoterminowej. 
4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i prewencja zakażeń 
5. Ocena zachowań pro i anty zdrowotnych w środowisku człowieka z uwzględnieniem różnych grup społecznych oraz 
zawodowych. 
6. Opieka na niepełnosprawnym w środowisku zamieszkania. 
7. Rodzina uzależniona, pomoc rodzinie uzależnionej 
8. Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka. 
9. Współczesne zagrożenia zdrowotne społeczeństwa i udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z realizacji polityki 
zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki. 

Contents of the study programme (short version) 

Course contents tailored to the subject of theses 
 
1. Environmental medicine in care for the healthy and the ill. 
2. Family nursing in prevention of diseases and patient nurturing, a healthy man and a child in their places of residence, 
educational environment and at work. 
3. Integrated care in the family of a patient with chronic disease, oncological patients in home care and in long-term care. 
4. Environmental hazards to health and prevention of infections. 
5. Evaluation of pro and anti-health attitudes in the human environment, taking into account different social and professional 
groups. 
6. Care for the disabled in their place of living. 
7. The addicted family and help for the addicted family. 
8. The local community and its impact on human health. 
9. Present-day’s threats to health of society, and participation of nurses in the implementation of the tasks arising from 
realization of health policy at the level of the primary care. 
 

Treści programowe (pełny opis) 

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych 

 

1. Medycyna środowiskowa w opiece na człowiekiem zdrowym i chorym. 

2. Pielęgniarstwo rodzinne w zapobieganiu chorobom oraz pielęgnowaniu pacjenta, człowieka zdrowego oraz dziecka w 

miejscu zamieszkania, środowisku nauczania i wychowania oraz pracy. 
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3. Zintegrowana opieka środowiskowo-rodzinna nad chorym przewlekle, chorym onkologicznie w opiece domowej i 

długoterminowej. 

4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i prewencja zakażeń. 

5. Ocena zachowań pro i antyzdrowotnych w środowisku człowieka z uwzględnieniem różnych grup społecznych oraz 

zawodowych. 

6. Opieka na niepełnosprawnym w środowisku zamieszkania. 

7. Rodzina uzależniona, pomoc rodzinie uzależnionej. 

8. Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka. 

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

zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Według tematyki prac dyplomowych 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

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

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

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

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

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

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

 


