SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu

Nazwa
modułu

Rodzaj modułu

Informacja naukowa
Obowiązkowy
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim

Wydział PUM
Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopień

Forma studiów

stacjonarne

Rok studiów

I

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS

II
1

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 9
ćwiczenia - 6

Osoba odpowiedzialna za
moduł

mgr Dagmara Budek/ Dagmara.Budek@pum.edu.pl

Strona internetowa

mgr Ewa Antosiewicz
mgr Dagmara Budek
mgr Anna Cymbor
mgr Renata Klimko
mgr Agata Majewska
mgr Alicja Rogowska
mgr inż. Edyta Rogowska
mgr Marzena Taterczyńska
http://www.pum.edu.pl/biblioteka

Język prowadzenia zajęć

polski

Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Wiedzy
Wymagania
wstępne w zakresie

Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studentów
z źródłami informacji medycznej, nabycie umiejętności
poszukiwania literatury medycznej w elektronicznych
bazach danych i elektronicznym katalogu biblioteki oraz
podstaw tworzenia opisu bibliograficznego w bibliografii
załącznikowej
Podstawowa wiedza na temat zasad korzystania z internetu

Umiejętności

Podstawowa obsługa komputera, umiejętność korzystania
z przeglądarek internetowych

Kompetencji
społecznych

Nawyk samokształcenia

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
naukowej informacji medycznej

K_W01, K_W06

Quiz online

W02

Zna podstawowe źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

K_W01, K_W06

Quiz online

W03

Zna różne techniki wyszukiwania
informacji w bazach bibliograficznych i
pełnotekstowych

K_W01, K_W06

Quiz online

W04

Zna podstawy wyszukiwania informacji w
sieci

K_W01, K_W06

Quiz online

W05

Zna zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej do pracy naukowej

K_W01, K_W06

Quiz online

W06

Ma wiedzę na temat narzędzi i metod
oceny jakości źródeł i dorobku naukowego

K_W01, K_W06

Quiz online

W07

Zna ofertę Biblioteki PUM

U01

Potrafi korzystać katalogów
środowiskowych, centralnych oraz z
elektronicznego katalogu biblioteki PUM

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U02

Identyfikuje źródła elektroniczne naukowej
informacji medycznej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U03

Potrafi wyszukać literaturę na określony
temat

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U04

Potrafi dotrzeć do odpowiednich źródeł
informacji naukowej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U05

Potrafi sporządzić bibliografię
załącznikową do pracy naukowej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

P01

Jest otwarty na nowe doniesienia naukowe

K_U02

P02

Wykazuje nawyk samokształcenia

K-U02

Quiz online
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Praca pisemna –
przygotowanie
bibliografii do doktoratu

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
naukowej informacji medycznej

X

W02

Zna podstawowe źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

X

X

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

W03

Zna różne techniki wyszukiwania
informacji w bazach
bibliograficznych i pełnotekstowych

W04

Zna podstawy wyszukiwania
informacji w sieci

X

W05

Zna zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej do pracy naukowej

X

W06

Ma wiedzę na temat narzędzi i metod
oceny jakości źródeł i dorobku
naukowego

X

W07

Zna ofertę Biblioteki PUM

X

U01

Potrafi korzystać katalogów
środowiskowych, centralnych oraz z
elektronicznego katalogu biblioteki
PUM

X

U02

Identyfikuje źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

X

U03

potrafi wyszukać literaturę na
określony temat

X

U04

potrafi dotrzeć do odpowiednich
źródeł informacji naukowej

X

U05

potrafi sporządzić bibliografię
załącznikową do pracy naukowej

X

P01

jest otwarty na nowe doniesienia
naukowe

X

P02

Wykazuje nawyk samokształcenia

X

X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia

X

X

X

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu

TK01

Wprowadzenie do naukowej informacji
medycznej

W01, W02

TK02

Źródła elektroniczne naukowej informacji
medycznej

W02, U01, U02, U03, P01, P02

TK03

Techniki wyszukiwania informacji w bazach
faktograficznych, bibliograficznych i
pełnotekstowych

W01, W02, W03, U01, U02,
U03, U04

TK04

Podstawy wyszukiwania informacji w sieci

W01, W02, W03, W04, W07,
U01, P01, P02

TK05

Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy
naukowej

W01, W05, U05,

TK06

Metody i narzędzia oceny jakości źródeł i dorobku
naukowego

W01, W06

TK07

Oferta biblioteki PUM

W02, W07, U02, U03, U04,

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

1. Strona WWW biblioteki (www.pum.edu.pl/biblioteka)
2. Przewodnik po elektronicznym katalogu biblioteki w systemie Aleph. Dostępny w
Internecie: <http://212.14.5.157/~instr_p/cmsmadesimple-1.6.6/>.
3. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i
struktura.
4. PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty
elektroniczne i ich części.
5. Ujednolicone wymagania Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism
Biomedycznych (1997).
6. Mazur-Kulesza K., Wierzbicka-Próchniak D.: ABC tworzenia przypisów i bibliografii
załącznikowej. Opole: SBP; 2012. Dostępny w Internecie:
<http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php>, ISBN: 978-83-935793-0-3.
7. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć
i stosować: podręcznik. 2008. ISBN 97883614640307.
8. Lekarski Poradnik Językowy. Dostępny w Internecie: < http://lpj.pl/>.
9. Hajduk R.: Wskaźniki oceny publikacji naukowych. Forum Bibl. Med. 2010;3(2):4555.
10. Lang E.: Mierniki oceny czasopism i naukowców na stronach www i w literaturze
drukowanej (wybór). EBIB 2008;(8). Dostępny w Internecie:
<http://www.ebib.info/2008/99/a.php?lang>.
11. Kwiecień A.: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Impact Factor oraz Innych
Narzędzi Pomiaru Osiągnięć Naukowych - sprawozdanie z konferencji. Stand. Med.
Pediatr. 2009;6:156-60.
12. Kierzek R.: Jak porównać „apples and oranges”, czyli o różnych metodach analizy
publikowalności i dorobku naukowego. Sprawy Nauki 2009;(2):33-41.
13. Misiak P.: Cytuj i bądź cytowany. Forum Akad. 2005;(3):58-9.
14. Misiak P.: Cytowanie i publikowanie raz jeszcze. Forum Akad. 2005;(4):56-8.
15. Rek B.: Indeks mierzący efektywność badawczą naukowca. EBIB 2008;(1). Dostępny
w Internecie: <http://www.ebib.info/2008/92/a.php?rek>.
16. Wróbel J., Pacholska A.: Baza Journal Citation Reports. Prakt. Teor. Inf. Nauk.
2000;7(1):25-8.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]
N

Godziny kontaktowe z nauczycielem

7

Przygotowanie do ćwiczeń

8

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie prac
pisemnych/przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do egzaminu
Inne: poszukiwanie i przygotowanie materiałów
uzupełniających do zajęć
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

S

Średnia

5
5
10

15

20

35

Punkty ECTS za moduł
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne –

1

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu

Nazwa
modułu

Informacja naukowa

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Wydział PUM

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopień

Forma studiów

stacjonarne

Rok studiów

I

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS

II
1

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 9
ćwiczenia - 6

Osoba odpowiedzialna za
moduł

mgr Dagmara Budek/ Dagmara.Budek@pum.edu.pl

Strona internetowa

mgr Ewa Antosiewicz
mgr Dagmara Budek
mgr Anna Cymbor
mgr Renata Klimko
mgr Agata Majewska
mgr Alicja Rogowska
mgr inż. Edyta Rogowska
mgr Marzena Taterczyńska
http://www.pum.edu.pl/biblioteka

Język prowadzenia zajęć

polski

Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Wiedzy
Wymagania
wstępne w zakresie

Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studentów
z źródłami informacji medycznej, nabycie umiejętności
poszukiwania literatury medycznej w elektronicznych
bazach danych i elektronicznym katalogu biblioteki oraz
podstaw tworzenia opisu bibliograficznego w bibliografii
załącznikowej
Podstawowa wiedza na temat zasad korzystania z internetu

Umiejętności

Podstawowa obsługa komputera, umiejętność korzystania
z przeglądarek internetowych

Kompetencji
społecznych

Nawyk samokształcenia

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)

numer
efektu
kształcenia

Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

SYMBOL
(odniesienie do)
EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
naukowej informacji medycznej

K_W01, K_W06

Quiz online

W02

Zna podstawowe źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

K_W01, K_W06

Quiz online

W03

Zna różne techniki wyszukiwania
informacji w bazach bibliograficznych i
pełnotekstowych

K_W01, K_W06

Quiz online

W04

Zna podstawy wyszukiwania informacji w
sieci

K_W01, K_W06

Quiz online

W05

Zna zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej do pracy naukowej

K_W01, K_W06

Quiz online

W06

Ma wiedzę na temat narzędzi i metod
oceny jakości źródeł i dorobku naukowego

K_W01, K_W06

Quiz online

W07

Zna ofertę Biblioteki PUM

U01

Potrafi korzystać katalogów
środowiskowych, centralnych oraz z
elektronicznego katalogu biblioteki PUM

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U02

Identyfikuje źródła elektroniczne naukowej
informacji medycznej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U03

Potrafi wyszukać literaturę na określony
temat

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U04

Potrafi dotrzeć do odpowiednich źródeł
informacji naukowej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U05

Potrafi sporządzić bibliografię
załącznikową do pracy naukowej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

P01

Jest otwarty na nowe doniesienia naukowe

K_U02

P02

Wykazuje nawyk samokształcenia

K-U02

Quiz online
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Praca pisemna –
przygotowanie
bibliografii do doktoratu

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
naukowej informacji medycznej

X

W02

Zna podstawowe źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

X

X

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

W03

Zna różne techniki wyszukiwania
informacji w bazach
bibliograficznych i pełnotekstowych

W04

Zna podstawy wyszukiwania
informacji w sieci

X

W05

Zna zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej do pracy naukowej

X

W06

Ma wiedzę na temat narzędzi i metod
oceny jakości źródeł i dorobku
naukowego

X

W07

Zna ofertę Biblioteki PUM

X

U01

Potrafi korzystać katalogów
środowiskowych, centralnych oraz z
elektronicznego katalogu biblioteki
PUM

X

U02

Identyfikuje źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

X

U03

potrafi wyszukać literaturę na
określony temat

X

U04

potrafi dotrzeć do odpowiednich
źródeł informacji naukowej

X

U05

potrafi sporządzić bibliografię
załącznikową do pracy naukowej

X

P01

jest otwarty na nowe doniesienia
naukowe

X

P02

Wykazuje nawyk samokształcenia

X

X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia

X

X

X

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu

TK01

Wprowadzenie do naukowej informacji
medycznej

W01, W02

TK02

Źródła elektroniczne naukowej informacji
medycznej

W02, U01, U02, U03, P01, P02

TK03

Techniki wyszukiwania informacji w bazach
faktograficznych, bibliograficznych i
pełnotekstowych

W01, W02, W03, U01, U02,
U03, U04

TK04

Podstawy wyszukiwania informacji w sieci

W01, W02, W03, W04, W07,
U01, P01, P02

TK05

Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy
naukowej

W01, W05, U05,

TK06

Metody i narzędzia oceny jakości źródeł i dorobku
naukowego

W01, W06

TK07

Oferta biblioteki PUM

W02, W07, U02, U03, U04,

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

1. Strona WWW biblioteki (www.pum.edu.pl/biblioteka)
2. Przewodnik po elektronicznym katalogu biblioteki w systemie Aleph. Dostępny w
Internecie: <http://212.14.5.157/~instr_p/cmsmadesimple-1.6.6/>.
3. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i
struktura.
4. PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty
elektroniczne i ich części.
5. Ujednolicone wymagania Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism
Biomedycznych (1997).
6. Mazur-Kulesza K., Wierzbicka-Próchniak D.: ABC tworzenia przypisów i bibliografii
załącznikowej. Opole: SBP; 2012. Dostępny w Internecie:
<http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php>, ISBN: 978-83-935793-0-3.
7. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć
i stosować: podręcznik. 2008. ISBN 97883614640307.
8. Lekarski Poradnik Językowy. Dostępny w Internecie: < http://lpj.pl/>.
9. Hajduk R.: Wskaźniki oceny publikacji naukowych. Forum Bibl. Med. 2010;3(2):4555.
10. Lang E.: Mierniki oceny czasopism i naukowców na stronach www i w literaturze
drukowanej (wybór). EBIB 2008;(8). Dostępny w Internecie:
<http://www.ebib.info/2008/99/a.php?lang>.
11. Kwiecień A.: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Impact Factor oraz Innych
Narzędzi Pomiaru Osiągnięć Naukowych - sprawozdanie z konferencji. Stand. Med.
Pediatr. 2009;6:156-60.
12. Kierzek R.: Jak porównać „apples and oranges”, czyli o różnych metodach analizy
publikowalności i dorobku naukowego. Sprawy Nauki 2009;(2):33-41.
13. Misiak P.: Cytuj i bądź cytowany. Forum Akad. 2005;(3):58-9.
14. Misiak P.: Cytowanie i publikowanie raz jeszcze. Forum Akad. 2005;(4):56-8.
15. Rek B.: Indeks mierzący efektywność badawczą naukowca. EBIB 2008;(1). Dostępny
w Internecie: <http://www.ebib.info/2008/92/a.php?rek>.
16. Wróbel J., Pacholska A.: Baza Journal Citation Reports. Prakt. Teor. Inf. Nauk.
2000;7(1):25-8.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]
N

Godziny kontaktowe z nauczycielem

7

Przygotowanie do ćwiczeń

8

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie prac
pisemnych/przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do egzaminu
Inne: poszukiwanie i przygotowanie materiałów
uzupełniających do zajęć
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

S

Średnia

5
5
10

15

20

35

Punkty ECTS za moduł
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne -

1

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu

Nazwa
modułu

Informacja naukowa

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Wydział PUM

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopień

Forma studiów

stacjonarne

Rok studiów

I

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS

II
1

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 9
ćwiczenia - 6

Osoba odpowiedzialna za
moduł

mgr Dagmara Budek/ Dagmara.Budek@pum.edu.pl

Strona internetowa

mgr Ewa Antosiewicz
mgr Dagmara Budek
mgr Anna Cymbor
mgr Renata Klimko
mgr Agata Majewska
mgr Alicja Rogowska
mgr inż. Edyta Rogowska
mgr Marzena Taterczyńska
http://www.pum.edu.pl/biblioteka

Język prowadzenia zajęć

polski

Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Wiedzy
Wymagania
wstępne w zakresie

Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studentów
z źródłami informacji medycznej, nabycie umiejętności
poszukiwania literatury medycznej w elektronicznych
bazach danych i elektronicznym katalogu biblioteki oraz
podstaw tworzenia opisu bibliograficznego w bibliografii
załącznikowej
Podstawowa wiedza na temat zasad korzystania z internetu

Umiejętności

Podstawowa obsługa komputera, umiejętność korzystania
z przeglądarek internetowych

Kompetencji
społecznych

Nawyk samokształcenia

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
naukowej informacji medycznej

K_W01, K_W06

Quiz online

W02

Zna podstawowe źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

K_W01, K_W06

Quiz online

W03

Zna różne techniki wyszukiwania
informacji w bazach bibliograficznych i
pełnotekstowych

K_W01, K_W06

Quiz online

W04

Zna podstawy wyszukiwania informacji w
sieci

K_W01, K_W06

Quiz online

W05

Zna zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej do pracy naukowej

K_W01, K_W06

Quiz online

W06

Ma wiedzę na temat narzędzi i metod
oceny jakości źródeł i dorobku naukowego

K_W01, K_W06

Quiz online

W07

Zna ofertę Biblioteki PUM

U01

Potrafi korzystać katalogów
środowiskowych, centralnych oraz z
elektronicznego katalogu biblioteki PUM

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U02

Identyfikuje źródła elektroniczne naukowej
informacji medycznej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U03

Potrafi wyszukać literaturę na określony
temat

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U04

Potrafi dotrzeć do odpowiednich źródeł
informacji naukowej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

U05

Potrafi sporządzić bibliografię
załącznikową do pracy naukowej

K_U01, K_U02
K_U04, K_U05

P01

Jest otwarty na nowe doniesienia naukowe

K_U02

P02

Wykazuje nawyk samokształcenia

K-U02

Quiz online
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Sprawdzenie
umiejętności
praktycznych
Praca pisemna –
przygotowanie
bibliografii do doktoratu

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
naukowej informacji medycznej

X

W02

Zna podstawowe źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

X

X

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

W03

Zna różne techniki wyszukiwania
informacji w bazach
bibliograficznych i pełnotekstowych

W04

Zna podstawy wyszukiwania
informacji w sieci

X

W05

Zna zasady tworzenia bibliografii
załącznikowej do pracy naukowej

X

W06

Ma wiedzę na temat narzędzi i metod
oceny jakości źródeł i dorobku
naukowego

X

W07

Zna ofertę Biblioteki PUM

X

U01

Potrafi korzystać katalogów
środowiskowych, centralnych oraz z
elektronicznego katalogu biblioteki
PUM

X

U02

Identyfikuje źródła elektroniczne
naukowej informacji medycznej

X

U03

potrafi wyszukać literaturę na
określony temat

X

U04

potrafi dotrzeć do odpowiednich
źródeł informacji naukowej

X

U05

potrafi sporządzić bibliografię
załącznikową do pracy naukowej

X

P01

jest otwarty na nowe doniesienia
naukowe

X

P02

Wykazuje nawyk samokształcenia

X

X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia

X

X

X

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu

TK01

Wprowadzenie do naukowej informacji
medycznej

W01, W02

TK02

Źródła elektroniczne naukowej informacji
medycznej

W02, U01, U02, U03, P01, P02

TK03

Techniki wyszukiwania informacji w bazach
faktograficznych, bibliograficznych i
pełnotekstowych

W01, W02, W03, U01, U02,
U03, U04

TK04

Podstawy wyszukiwania informacji w sieci

W01, W02, W03, W04, W07,
U01, P01, P02

TK05

Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy
naukowej

W01, W05, U05,

TK06

Metody i narzędzia oceny jakości źródeł i dorobku
naukowego

W01, W06

TK07

Oferta biblioteki PUM

W02, W07, U02, U03, U04,

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

1. Strona WWW biblioteki (www.pum.edu.pl/biblioteka)
2. Przewodnik po elektronicznym katalogu biblioteki w systemie Aleph. Dostępny w
Internecie: <http://212.14.5.157/~instr_p/cmsmadesimple-1.6.6/>.
3. PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i
struktura.
4. PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty
elektroniczne i ich części.
5. Ujednolicone wymagania Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism
Biomedycznych (1997).
6. Mazur-Kulesza K., Wierzbicka-Próchniak D.: ABC tworzenia przypisów i bibliografii
załącznikowej. Opole: SBP; 2012. Dostępny w Internecie:
<http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php>, ISBN: 978-83-935793-0-3.
7. Antczak M., Nowacka A.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć
i stosować: podręcznik. 2008. ISBN 97883614640307.
8. Lekarski Poradnik Językowy. Dostępny w Internecie: < http://lpj.pl/>.
9. Hajduk R.: Wskaźniki oceny publikacji naukowych. Forum Bibl. Med. 2010;3(2):4555.
10. Lang E.: Mierniki oceny czasopism i naukowców na stronach www i w literaturze
drukowanej (wybór). EBIB 2008;(8). Dostępny w Internecie:
<http://www.ebib.info/2008/99/a.php?lang>.
11. Kwiecień A.: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Impact Factor oraz Innych
Narzędzi Pomiaru Osiągnięć Naukowych - sprawozdanie z konferencji. Stand. Med.
Pediatr. 2009;6:156-60.
12. Kierzek R.: Jak porównać „apples and oranges”, czyli o różnych metodach analizy
publikowalności i dorobku naukowego. Sprawy Nauki 2009;(2):33-41.
13. Misiak P.: Cytuj i bądź cytowany. Forum Akad. 2005;(3):58-9.
14. Misiak P.: Cytowanie i publikowanie raz jeszcze. Forum Akad. 2005;(4):56-8.
15. Rek B.: Indeks mierzący efektywność badawczą naukowca. EBIB 2008;(1). Dostępny
w Internecie: <http://www.ebib.info/2008/92/a.php?rek>.
16. Wróbel J., Pacholska A.: Baza Journal Citation Reports. Prakt. Teor. Inf. Nauk.
2000;7(1):25-8.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]
N

Godziny kontaktowe z nauczycielem

7

Przygotowanie do ćwiczeń

8

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie prac
pisemnych/przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do egzaminu
Inne: poszukiwanie i przygotowanie materiałów
uzupełniających do zajęć
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

S

Średnia

5
5
10

15

20

35

Punkty ECTS za moduł
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne -

1

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Wydział PUM

INFORMATYKA I STATYSTYKA
obowiązkowy
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział
Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopień

Forma studiów

Stacjonarne (s)

Rok studiów

I

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł

I
2
wykłady - 15 godzin, ćwiczenia - 15 godzin
dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski janus@pum.edu.pl

Strona internetowa

dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski
dr n. med. Zbigniew Szych
dr n. tech. inż. Grzegorz Mikołajczak
dr n. tech. inż. Jakub Pęksiński
www.inf_dept@pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

polski, angielski

Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Wiedzy
Wymagania
wstępne w
zakresie

Umiejętności
Kompetencji
społecznych

świadomość i znajomość wartości informacji we
współczesnym świecie, umiejętność ochrony własnych i
powierzonych danych, ograniczenia prawne przetwarzania
danych, znajomość źródeł danych i ich interpretacja,
ewaluacja i wnioskowanie na podstawie dostępnych danych,
metody zobrazowania 3D, dozwolone metody przetwarzania
danych diagnostycznych, znajomość metod statystycznych
stosowanych w naukach biomedycznych
podstawy informatyki i statystyki wynikające z ukończenia
studiów II stopnia
korzystanie z przeglądarek internetowych, korzystanie ze
źródeł bibliograficznych
nawyk samokształcenia, praca w zespole

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia

Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

W01

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej

W02

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony danych osobowych

W03

dysponuje wiedzą z zakresu techniki cyfrowej
wykorzystywanej we współczesnej
diagnostyce medycznej

W04

zna pojęcia z zakresu postaci i formatów
danych stosowanych w medycynie do
przechowywania i transmisji informacji

W05

zna stosowane w medycynie metody
zobrazowania trójwymiarowego

W06

zna źródła i wpływ czynników zakłócających
na pomiary oraz zna metody eliminacji błędów

W07

zna metody opracowania wyników i oceny ich
wartości diagnostycznej

SYMBOL
(odniesienie do)
EKK
K_W07, K_W09,
K_U01, K_U04,
K_U08, K_U14,
K_P03, K_P06
K_W07, K_W09,
K_U01, K_U04,
K_U14, K_P03
K_W01,
K_W04, K_U01,
K_U04, K_U10,
K_P06
K_W01,
K_W04, K_U01,
K_U04, K_U10,
K_P06
K_W01,
K_W04, K_U01,
K_U04, K_U10,
K_P06
K_W04, K_W06,
K_U01, K_U04,
K_U05, K_U08,
K_P06
K_W04, K_W06,
K_U01, K_U04,
K_U05, K_U08,

Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)
egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

W08

zna metody analizy statystycznej
wykorzystywane w badaniach populacyjnych i
diagnostycznych

W09

zna metody biostatystyczne wykorzystywane
w medycynie

U01

potrafi korzystać z dzieła w granicach
określonych przez ustawę o prawach
autorskich

U02

potrafi przetwarzać dane osobowe zgodnie z
obowiązującą ustawą o ochronie danych
osobowych

U03

potrafi korzystać ze współczesnych źródeł
informacji, gromadzić, przesyłać i przetwarzać
zagregowane dane

U04

potrafi identyfikować i scharakteryzować
dopuszczalne w medycynie formaty wymiany
informacji

U05

potrafi scharakteryzować metody
trójwymiarowego obrazowania
diagnostycznego

U06

potrafi interpretować wyniki analizy
częstotliwościowej sygnałów biomedycznych

U07

potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie
naukowe oraz zinterpretować jego wyniki i
wyciągnąć wnioski

U08

potrafi określić wpływ błędu metody i błędu
przypadkowego na wynik pomiaru

U09

potrafi opracować statystycznie wyniki badań
naukowych i dokonać ich interpretacji

K01

rozumie ograniczenia wykorzystania dostępnej
informacji

K02

rozumie znaczenie danych osobowych

K03

rozumie rolę elektronicznych środków
przekazu informacji we współczesnym świecie

K_P06
K_W04, K_W06,
K_U01, K_U04,
K_U05, K_U08,
K_P06
K_W04, K_W06,
K_U01, K_U04,
K_U05, K_U08,
K_P06
K_W07, K_W09,
K_U01, K_U04,
K_U08, K_U14,
K_P03, K_P06
K_W07, K_W09,
K_U01, K_U04,
K_U14, K_P03
K_W01,
K_W04, K_W07,
K_W09, K_U01,
K_U04, K_U08,
K_P03, K_P06
K_W01,
K_W04, K_W07,
K_W09, K_U04,
K_U08, K_P03,
K_P06
K_W04, K_U01,
K_U04, K_U08,
K_P03, K_P06
K_W04, K_U01,
K_U04, K_U08,
K_P03, K_P06
K_W01, K_W04,
K_W06, K_U01,
K_U04, K_U05,
K_U08, K_P06
K_W01, K_W04,
K_W06, K_U01,
K_U04, K_U05,
K_U08, K_P06
K_W01, K_W04,
K_W06, K_U01,
K_U04, K_U05,
K_U08, K_P06
K_W01, K_W04,
K_W06, K_U01,
K_U04, K_U05,
K_U08, K_P06
K_W07, K_W09,
K_U01, K_U04,
K_U14, K_P03
K_W01,
K_W04, K_W07,

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin

egzamin
egzamin

K04

rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania
się

K_W09, K_U01,
K_U04, K_U08,
K_P03, K_P06
K_W01, K_W03,
K_W04, K_W07,
K_W09, K_U01,
K_U04, K_U08,
K_P02, K_P03,
K_P06, K_P10

egzamin

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

W01

W02
W03

W04
W05
W06
W07
W08
W09
U01

U02

U03

U04
U05

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony danych osobowych
dysponuje wiedzą z zakresu techniki
cyfrowej wykorzystywanej we współczesnej
diagnostyce medycznej
zna pojęcia z zakresu postaci i formatów
danych stosowanych w medycynie do
przechowywania i transmisji informacji
zna stosowane w medycynie metody
zobrazowania trójwymiarowego
zna źródła i wpływ czynników
zakłócających na pomiary oraz zna metody
eliminacji błędów
zna metody opracowania wyników i oceny
ich wartości diagnostycznej
zna metody analizy statystycznej
wykorzystywane w badaniach
populacyjnych i diagnostycznych
zna metody biostatystyczne
wykorzystywane w medycynie
potrafi korzystać z dzieła w granicach
określonych przez ustawę o prawach
autorskich
potrafi przetwarzać dane osobowe zgodnie z
obowiązującą ustawą o ochronie danych
osobowych
potrafi korzystać ze współczesnych źródeł
informacji, gromadzić, przesyłać i
przetwarzać zagregowane dane
potrafi identyfikować i scharakteryzować
dopuszczalne w medycynie formaty
wymiany informacji
potrafi scharakteryzować metody
trójwymiarowego obrazowania

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

inne ...

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne
Ćw. laborat.
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćwiczenia
Zajęcia
praktyczne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

U06

U07
U08
U09
K01
K02
K03
K04

diagnostycznego
potrafi interpretować wyniki analizy
częstotliwościowej sygnałów
biomedycznych
potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie
naukowe oraz zinterpretować jego wyniki i
wyciągnąć wnioski
potrafi określić wpływ błędu metody i błędu
przypadkowego na wynik pomiaru
potrafi opracować statystycznie wyniki
badań naukowych i dokonać ich
interpretacji
rozumie ograniczenia wykorzystania
dostępnej informacji
rozumie znaczenie danych osobowych
rozumie rolę elektronicznych środków
przekazu informacji we współczesnym
świecie
rozumie potrzebę ustawicznego
dokształcania się

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK01
Ochrona praw autorskich
TK02
Ochrona danych osobowych
Sygnał analogowy. Sygnał cyfrowy. Konwersja
TK03
analogowo-cyfrowa
Właściwości dźwięku. Pojęcie częstotliwości.
TK04
Analiza widma sygnału. Formanty. Model
psychoakustyczny człowieka
Właściwości światła. Obrazy w skali szarości.
TK05
Obrazy kolorowe. Model psychowizualny
człowieka. Wyświetlacze obrazu
Pojęcie kompresji sygnału. Kompresja bezstratna i
TK06
stratna. Algorytmy kompresji
TK07
Formaty zapisu danych dźwiękowych
TK08
TK09
TK10
TK11
TK12
TK13
TK14
TK15

Formaty zapisu danych obrazowych
Medyczne systemy obrazowania. Algorytmy
zobrazowania 3D
Metoda algebraiczna. Metoda projekcji wstecznej.
Metoda filtrowanej projekcji wstecznej
Metody iteracyjne: ART, SIRT, LSIT, SART, EM
Źródła błędów, definicje błędów. Błędy
systematyczne, błędy przypadkowe
Usuwanie błędów systematycznych. Niedokładność
wyniku pomiaru, przedstawienie wyniku pomiaru
Rodzaje zmiennych w układach biologicznych i
medycynie
Testy statystyczne w analizach biomedycznych –
zasady wyboru

X
X
X
X
X
X
X
X

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
W01, U01, U03, K01
W02, U02, K02
W03, W04, U04, U05
W03, W04, U06, K04

W03, W04, U05, K04
W03, W04, U03, U04, K03
W03, W04, U03, U04, K03
W03, W04,W05, U03,
U04, U05, K03
W03, W04,W05, U03,
U04, U05, K03
W03, W04,W05, U03,
U04, U05, K03
W03, W04,W05, U03,
U04, U05, K03
W06, U07, U08, K01
W06, W07, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U09, K01
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04

TK16
TK17

Znajomość pojęć: iloraz szans (OR), ryzyko
względne (RR),hazard względny (HR)
Interpretacja przedziałów ufności. Wyznaczanie
wielkości próby

TK18

Analiza przeżycia

TK19

Podstawowe założenia i cele analizy
wieloczynnikowej

TK20

Hierarchia wiarygodności dowodów naukowych

TK21

Rodzaje badań klinicznych

TK22

Znaczenie randomizacji w badaniach klinicznych

TK23

Przeglądy systematyczne i metaanaliza

TK24

Analiza mocy statystycznej w projektowaniu badań

TK25

Zasady przygotowania bazy danych do obliczeń
statystycznych

TK26

Błędy w bazach danych - unikanie i wykrywanie

TK27

Komercyjne i darmowe pakiety statystyczne

W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W08, W09, U07, U08,
U09, K01, K04
W07, W08, W09, U09,
K04

Piśmiennictwo i pomoce naukowe
MedLine
EBSCO
ProQuest
Materiały dostępne w Internecie - linki umieszczone na stronach edukacyjnych
Informatyka medyczna, Pod red. R. Rudowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Kornatowski E., Kowalski J., Mikołajczak G., Pęksiński J. Filtracja liniowa i nieliniowa obrazów dyskretnych
HOGBEN Szczecin 2005
Kornatowski E., Kowalski J. Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów TEMPUS, ZAPOL, Szczecin 2000
Medycyna nuklearna: obrazowanie molekularne. Pod red. B. Birkenfeld, M. Listewnik, Wydawnictwo Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego, Szczecin 2011
Handbook of Medical Informatics by J. van Bemmel (Editor), M.A.Musen (Editor), Springer:2002
Introduction to Medical Informatics, Online Lecture Notes, Robert A.Jenders, George Hripcsak, Robert Sideli,
Departament of Medical Informatics, Columbia University- http://www.dbmi.columbia.edu/~hripcsa/textbook
Gonzales R.C., Woods R.E. Digital image processing, Pearson Prentice Hall, 2008
Parker J. Algorithms for image processing and computer vision. John Wiley & Sons, Inc. New York 1997
Russ J. C. The image processing. Handbook. CRC Press Boca Raton, 2002
T. Mikulski Statystyka medyczna, Wydawnictwo PAM Szczecin 1994
praca zbiorowa pod redakcją T. Szydłowskiego i ST. Orzeszyny Elementy statystyki medycznej. Podręcznik dla
studentów medycyny, PZWL Warszawa 1982
praca zbiorowa pod redakcją H. Szydłowskiego Teoria pomiarów, PWN Warszawa 1978
T. Puchalski Statystyka. Wykład podstawowych zagadnień, PWN Warszawa 1978

P. Armitage Metody statystyczne w badaniach medycznych, PZWL Warszawa 1978
Wayne W. Daniel. Biostatistics. A Foundation for Analysis In the Health Sciences. Sixth edition New York,
Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. Copyright 1995, by John Wiley&Sons. Inc.2
J.S.Bulman, J.F.Osborn. Statistics In Dentistry. Copyright British Dental Journal, First printing 1989, Reprinted
1997. Printed in Great Britain by Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz]
Średnia

N

S

Godziny kontaktowe z nauczycielem

0

30

Przygotowanie do ćwiczeń

0

5

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do egzaminu

0

Inne

0
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł

Uwagi

0
0

0

5

40
2

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne

Kod
modułu

Nazwa
modułu

Metodyka akademickich zajęć dydaktycznych
Nowoczesne metody i technologie nauczania

Rodzaj modułu

obieralny

Wydział PUM

WLzONwJA, WL-S, WNoZ

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopień

Forma studiów
Rok studiów

stacjonarne

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS

II, III, IV

I, II

5

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 20
ćwiczenia - 30

Osoba odpowiedzialna za
moduł

dr n. med. Elżbieta Grochans/ grochans@pum.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia
Strona internetowa
Język prowadzenia zajęć

dr n. med. Elżbieta Grochans/ zpropnp@sci.pam.szczecin.pl
dr n. med. M. Stanisławska/ zpropnp@sci.pam.szczecin.pl
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-ozdrowiu/samodzielna-pracownia-propedeutyki-pielegniarstwa
polski

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Po zakończeniu modułu student powinien:
posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki
ogólnej;
poznać podstawowe poziomy dydaktyki;
poznać zasady skutecznego uczenia na poziomie
akademickim;
poznać zasady procesu dydaktycznego w
przedmiotach medycznych i ich stosowania w
praktyce;
poznać procesy i metody nauczania-uczenia się;
poznać strategię nauczania-uczenia się na poziomie
akademickim;
poznać rolę i zadania nauczyciela akademickiego;
samodzielnie przeprowadzić planowanie
dydaktyczne zajęć na poziomie akademickim;
wykazać się umiejętnością uczenia się i
doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z

Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie

Umiejętności
Kompetencji
społecznych

wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod
pozyskiwania, organizowania i przetwarzania
informacji i materiałów.
Kompetencje na poziomie ukończenia psychologii,
pedagogiki, socjologii na studiach I stopnia
Systematyczność, odpowiedzialność za podjęte
zadania, umiejętność pracy w grupie

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia
W01

W02

Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Omawia współczesne teorie dotyczące
uczenia się i nauczania oraz różnorodne
uwarunkowania tych procesów
Scharakteryzuje struktury i funkcje
systemu edukacji cele, podstawy prawne,
organizację funkcjonowania instytucji
edukacyjnych w kształceniu zawodowym

SYMBOL
(odniesienie do)
EKK

Sposób weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)

K_W02, K_W10
K_P09,

Odpowiedz ustna/
dyskusja

K_W02, K_P01

Odpowiedz ustna/
dyskusja

W03

Wyjaśnia specyfikę pracy z uczniem
słabym i szczególnie uzdolnionym

K_W10, K_U06,
K_P05

W04

Scharakteryzuje ścieżki własnego rozwoju
i awansu zawodowego

K_W02, K_P01,
K_P05, K_P08

W05

Wyjaśni etykę zawodu nauczyciela

K_W02, K_P01,
K_P08

U01

U02

U03

U04

Posługuje się wiedzą teoretyczną z
zakresu dydaktyki medycznej w celu
dobierania strategii realizowania
działań praktycznych na poszczególnych
etapach edukacyjnych kształcenia
zawodowego
Rozwija profesjonalne umiejętności
związane z działalnością dydaktyczną,
korzystając z różnych źródeł (w języku
polskim i obcym) i nowoczesnych
technologii,
Wykorzystuje i ocenia przydatność
typowych metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań dydaktycznych
związanych z odpowiednimi etapami
edukacyjnymi w kształceniu zawodowym
Dobiera i wykorzystuje dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań dydaktycznych oraz wykorzystuje
nowoczesne technologie do pracy
dydaktycznej

Praca pisemna: Plan
pracy z uczniem
zdolnym i słabym
Praca pisemna: Projekt
własnego rozwoju i
awansu zawodowego
Odpowiedz ustna/
dyskusja

K_W02, K_W10,
K_U06, K_P01,
K_P05

Scenariusz zajęć
praktycznych

K_W02, K_W10,
K_U09, K_P01,
K_P05

Konspekt do wybranego
tematu i rodzaju zajęć

K_W02, K_W10,
K_U06, K_P01,
K_P05

Konspekt do wybranego
tematu i rodzaju zajęć

K_W02, K_W10,
K_U06, K_P01,
K_P09

Scenariusz do
wybranego tematu i
rodzaju zajęć

U05

Kieruje procesami kształcenia i
wychowania oraz posiada umiejętność
pracy z grupą

K_W10K_U09,
K_P09

U06

Posługuje się zasadami i normami
etycznymi w wykonywanej działalności

K_W02, K_U09,
K_P01, K_P08

Rozwiązywanie
problemów
dydaktycznych w
warunkach
symulowanych
Rozwiązywanie
problemów
dydaktycznych w

warunkach
symulowanych

U07

Pracuje w zespole, pełniąc różne role
(podejmuje i wyznacza zadania; posiada
elementarne umiejętności organizacyjne
pozwalające na realizację
działań dydaktycznych, posiada
umiejętność współpracy z innymi)

U08

Analizuje własne działania dydaktyczne i
wskazuje obszary wymagające
modyfikacji;
Eksperymentuje i wdrażać działania
innowacyjne

K_U06, K_P01,
K_P05, K_P08,

U09

Zaprojektuje plan własnego rozwoju
zawodowego

K_W02, K_W10,
K_P01, K_P05

P01

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i
umiejętności prowadzącej do ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego

K_W10, K_P01,
K_P05

P02

Prowadzi samoocenę własnych
kompetencji i doskonali umiejętności w
trakcie realizowania działań
dydaktycznych

K_W10, K_P01,
K_P05

P03

Projektuj e i wykonuje działania
dydaktyczne

K_W02, K_W10,
K_U06, K_U09,
K_P01, K_P09

K_W02, K_W10,
K_U09, K_P09

Rozwiązywanie
problemów
dydaktycznych w
warunkach
symulowanych
Przeprowadzenie
samooceny po
rozwiązaniu problemu
dydaktycznego w
warunkach
symulowanych
Praca pisemna: Projekt
własnego rozwoju i
awansu zawodowego
Trafność i szybkość
podejmowanych
decyzji w
rozwiązywanych
problemach
dydaktycznych
Przeprowadzenie
samooceny po
rozwiązaniu problemu
dydaktycznego w
warunkach
symulowanych
Konspekt do wybranego
tematu i rodzaju zajęć

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

X

W03

Wyjaśnia specyfikę pracy z uczniem
słabym i szczególnie uzdolnionym

X

X

W04

Scharakteryzuje ścieżki własnego
rozwoju i awansu zawodowego

X

inne ...

X

Ćwiczenia

W02

Scharakteryzuje struktury i funkcje
systemu edukacji cele, podstawy
prawne, organizację i
funkcjonowanie instytucji
edukacyjnych w kształceniu
zawodowym

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

X

Ćw. laborat.

W01

Omówi współczesne teorie dotyczące
uczenia się i nauczania oraz
różnorodne uwarunkowania tych
procesów

Zajęcia
seminaryjne

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Wykład

numer
efektu
kształcenia

Zajęcia
praktyczne

Forma zajęć dydaktycznych

W05

Wyjaśni etykę zawodu nauczyciela

X

U01

Posługuje się wiedzą teoretyczną z
zakresu dydaktyki medycznej w celu
dobierania strategii realizowania
działań praktycznych na
poszczególnych etapach edukacyjnych
kształcenia zawodowego

X

X

U02

Rozwija profesjonalne umiejętności
związane z działalnością
dydaktyczną, korzystając z różnych
źródeł (w języku polskim i obcym) i
nowoczesnych technologii,

X

X

U03

Wykorzystuje i ocenia przydatność
typowych metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań
dydaktycznych związanych z
odpowiednimi etapami edukacyjnymi
w kształceniu zawodowym

X

X

U04

Dobiera i wykorzystuje dostępne
materiały, środki i metody pracy w
celu projektowania i efektywnego
realizowania działań dydaktycznych
oraz wykorzystuje nowoczesne
technologie do pracy dydaktycznej

U05

Kieruje procesami kształcenia i
wychowania oraz posiada
umiejętność pracy z grupą

X

U06

Posługuje się zasadami i normami
etycznymi w wykonywanej
działalności

X

U07

Pracuje w zespole, pełniąc różne role
(podejmuje i wyznacza zadania;
posiada elementarne umiejętności
organizacyjne pozwalające na
realizację
działań dydaktycznych, posiada
umiejętność współpracy z innymi)

X

U08

Analizuje własne działania
dydaktyczne i wskazuje obszary
wymagające modyfikacji;
Eksperymentuje i wdrażać działania
innowacyjne

X

U09

Zaprojektuje plan własnego rozwoju
zawodowego

P01

Jest świadomy poziomu swojej
wiedzy i umiejętności prowadzącej do
ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego

P02

Prowadzi samoocenę własnych
kompetencji i doskonali umiejętności
w trakcie realizowania działań
dydaktycznych

X

P03

Projektuj e i wykonuje działania
dydaktyczne

X

X

X

X

X

X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK01
TK02
TK03
TK04
TK05
TK06
TK07
TK08
TK09
TK10

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna
Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój
jednostki i społeczeństwa
Proces nauczania-uczenia się
System oświaty
Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście
specjalnych potrzeb edukacyjnych i uzdolnień
uczniów
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
Język jako narzędzie pracy nauczyciela
Etapy edukacyjne a podstawy programowe.
Podmiotowość i pełnomocność studenta.
Rola nauczyciela akademickiego i mistrza

TK11

Lekcja – planowanie lekcji.

TK12

Metody i zasady nauczania w kształceniu
akademickim i przedmiotach medycznych
Łączenie teorii z praktyką w kształceniu
zawodowym

TK13

TK14

Formy pracy i projektowanie środowiska
materialnego zajęć akademickich i zajęć z
przedmiotów zawodowych

TK15

Kontrola i ocena efektów pracy studentów –
egzaminy kończące etap akademicki i etap
kształcenia do zawodu
Sytuacje wychowawcze w toku nauczania
przedmiotów zawodowych

TK16

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
W01, W02, U01, P03
W02, W03, W04, W05, U01,
P03
W01, W02, W03, W05, U01
W01, W02, W03, W05, U01
W02, W03, W04, W05, U01,
U02, U03, U04, U05, U06,
U07, U08, U09, P03
W02, W04, W05, U01, U03,
U04, U06, P02, P03
W02, W04, W05, U03, U06,
U09, P02, P03
W02, W04, U03, P02
W01, W02, W03, W04, U06
W02, W03, W04, W05, U03,
U09
W02, W03, W04, U01, U03,
U04 , U05, U06, U07, P03
W01, W02, W03, W04, U01
U03, U04, U05, U06, P03
W02, W03 W04, W05, U01,
U03, U04, U05, U06, U07, U09,
P02, P03
W02, W03, W04, U01, U02,
U03, U04, U05, U06, U07, U08,
U09, P03
W02, W03, W04, W05, U01,
U03, U04, U05, U06, U09,
P02, P03
W02, W03, W04, W05, U01,
U02, U03, U04, U05, U06, U07,
U08, U09, P02, P03

Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Kupisiewicz C.: Dydaktyka ogólna. Graf-Punkt, Warszawa 2000
2. Kupisiewicz C.: Podstawy dydaktyki. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2005.
3. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2003
4. Wasyluk J.: Podstawy dydaktyki medycznej. CMKP, Warszawa 1998
5. Niemierko B.:Pomiar wyników kształcenia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2004.
6. Niemierko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2004.
7. Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza – Impuls,
Kraków 2007
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]
N

S

Średnia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

50

Przygotowanie do ćwiczeń

20

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie prac
pisemnych/przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do egzaminu
Inne: poszukiwanie i przygotowanie materiałów
uzupełniających do zajęć

15

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130
Punkty ECTS za moduł 5
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne -

25
10
10

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Wydział PUM

Psychologia stosowana/ Komunikacja interpersonalna
Obieralny
WLzONwJA, WL-S, WNoZ

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

Doktoranckie

Forma studiów
Rok studiów

Doktoranckie

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł

letni

Wykłady (10 godzin), ćwiczenia (10 godzin))
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Osoby prowadzące zajęcia

Dr n. med. Justyna Pełka - Wysiecka, Dr n. med. Piotr
Tybura, Dr n. med. Monika Mak, Dr n. med. Anna Konopka

Strona internetowa

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-ozdrowiu/katedra-i-klinika-psychiatrii

Język prowadzenia zajęć

polski

- zapoznanie z wiedzą i ćwiczenie umiejętności
potrzebnych do prawidłowej komunikacji
interpersonalnej
- uwrażliwienie na potrzeby i problemy
drugiego człowieka oraz poznanie własnych
możliwości osobowościowych pomocnych w
komunikacji oraz pomocy psychologicznej.
- ukazanie istoty komunikacji interpersonalnej, jako
jednej z ważniejszych kompetencji osobistych.

Cele modułu

Wiedzy
- podstawowa wiedza ogólna o funkcjonowaniu
psychologicznym człowieka
- posiada wiedzę o podstawowych jednostkach
i zespołach chorobowych z zakresu
poszczególnych układów człowieka:
oddychania, krążenia, narządu ruchu,
pokarmowego, wewnątrzwydzielniczego, żucia
- podstawowa wiedza na temat psychologii
klinicznej
- podstawowa wiedza z zakresu etyki

Wymagania wstępne
w zakresie
Umiejętności

- umiejętność aktywnego słuchania
- umiejętność prowadzenia dyskusji
Kompetencji
społecznych

- systematyczne aktualizowanie wiedzy

zawodowej, kształtowanie swoich umiejętności
- umiejętność pracy w grupie

Informacje szczegółowe
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
W01

W02

U01

Rozumie i interpretuje
podstawowe reakcje człowieka
na chorobę, uraz i przewlekłą
niepełnosprawność
Zna przyczyny i mechanizmy,
które mogą wpłynąć na
nieporozumienia i sytuacje
problemowe w opiece nad
pacjentem
Komunikuje się z pacjentem i
jego rodziną

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

K_W23

zaliczenie na
ocenę w formie
testowej

K_W24

zaliczenie na
ocenę w formie
testowej

K_U10

zaliczenie na
ocenę w formie
testowej
zaliczenie na
ocenę w formie
testowej

U02

Umie pracować w zespole
K_U11
interdyscyplinarnym
zapewniającym ciągłość opieki
nad pacjentem
K01
Potrafi pracować w zespole
K_K05
zaliczenie na
stomatologicznym i innych
ocenę w formie
zespołach terapeutycznych
testowej
K02
Przestrzega właściwych relacji K_K06
zaliczenie na
z pacjentem, z rodziną
ocenę w formie
pacjenta, z najbliższym
testowej
otoczeniem i społeczeństwem
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

W01
W02

U01

Rozumie i interpretuje
podstawowe reakcje
człowieka
Zna
przyczyny i
nieporozumienia, które
mogą wpłynąć na
nieporozumienia i sytuacje
problemowe
w opiece
nad
Komunikuje się
z pacjentem
pacjentem
i jego rodziną

x

x

x

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

Umie pracować w zespole
interdyscyplinarnym
zapewniającym ciągłość
opieki nad pacjentem
Przestrzega właściwych
x
relacji z pacjentem, z
K01
rodziną pacjenta, z
najbliższym otoczeniem i
Rozumie problemy
K02
x
społeczeństwem
wynikające z
niepełnosprawności,
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
kalectwa czy przewlekłej
Symbol
choroby
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK01
Wstęp do komunikacji interpersonalnej.
U02

TK02

TK03

Psychologia perswazji

Choroba jako sytuacja trudna.
Psychologiczne aspekty postrzegania i
przeżywania choroby. Komunikacja
terapeutyczna z pacjentem. Błędy
jatrogenne.

TK05

Komunikowanie się z chorym psychicznie

TK06

Pychomanipulacja

TK07

Relaksacja.

TK08

Konflikty

x

x

x

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
K_U10
K_U12
K_U10
K_U11
K_U12
K_K06
K_W24
K_U10
K_U11
K_U15
K_K06
K_K07
K_W23
K_W24
K_U10
K_K06
K_K07
K_W23
K_W24
K_U10
K_U12
K_U15
K_K06
K_U10
K_U15
K_U10
K_U11
K_U12
K_U15
K_K06
K_K07

TK09

Asertywność

K_U10
K_U11
K_U12
K_W23
K_W24
K_K06
K_K07

Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Tokarz M . Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii
komunikacji. GWP, Gdańsk, 2010.
2.Ford M: Jak rozmawiać z pacjentem, GWP, Gdańsk, 2001
3. Berne E.:W co grają ludzie, psychologia stosunków międzyludzkich, PWN,
Warszawa 2008
4.Wilczek - Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Czelej, 2007
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel

Średnia

Student

Godziny kontaktowe z nauczycielem

20

20

20

Przygotowanie do ćwiczeń

10

10

10

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do zaliczenia testowego

5

15

10

0

0

0

5

10

7,5

Inne

0

0

0

55

47,5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 40
Punkty ECTS za moduł
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne -

REGULAMIN
Zajęć z przedmiotu Psychologia stosowana / Komunikacja interpersonalna dla uczestników
studium doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w roku akademickim 2012/13.
Rodzaje zajęć:
Wykłady - 10h
Ćwiczenia – 10h
Zajęcia odbywają się w miejscu i godzinach ustalonych przez Dziekanat.
Tematyka zajęć i wymagania programowe znajdują się na stronie internetowej Katedry i Klinki
Psychiatrii PUM .
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się wcześniej z tematyką zajęć przewidzianych w
poszczególnym dniu korzystając z podręczników i innego piśmiennictwa, wyszczególnionego na
ww. stronie internetowej.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, o ile przewiduje to regulamin studiów. W
uzasadnionych życiowo, usprawiedliwionych przypadkach uczestnik może odrobić zajęcia po
uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Zajęcia muszą być odrobione w przeciągu 30 dni od

ustania przyczyny nieobecności.
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie testu. Podstawą otrzymania zaliczenia
przedmiotu jest obecność na wszystkich obowiązkowych zajęciach (lub ich odrobienie i
zaliczenie) oraz uzyskanie zaliczenia przedmiotu u prowadzącego zajęcia, w formie
sprawdzianu, na ocenę.
Zakazuje

się

posiadania

na

zaliczeniach

elektronicznych

urządzeń

umożliwiających

porozumiewanie się z innymi osobami na odległość, a każde zachowanie uzasadniające
podejrzenie posiadania takich urządzeń będzie uznawane za czyn uchybiający godności
studenta PUM i będzie miało określone skutki, tj. wyproszenie z sali i otrzymanie oceny
niedostatecznej oraz wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Uczestnik zobowiązany jest
okazać na prośbę prowadzącego zaliczenie ucho, szyję lub inne miejsce, gdzie takie
urządzenie może być umieszczone (Zarządzenie Rektora PUM nr 71/2012 i 72/2012).

…………………………………
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM
Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Andragogika
Fakultatywny

Wydział PUM

Studia doktoranckie WLzONwJA, WL-S, WNoZ

Kierunek studiów

Studia doktoranckie (SD)

Specjalność

Nie dotyczy

Poziom studiów

III stopień (3)

Forma studiów
Rok studiów

stacjonarne

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS

letni dla I roku, zimowy – dla II roku

I i II

Formy prowadzenia zajęć

2
Wykłady – 25 h
Ćwiczenia – 5 h

Strona internetowa

dr hab.n. zdr. Bożena Mroczek
bozena.mroczek@pum.edu.pl
Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie
dr hab.n. zdr. Bożena Mroczek
bozena.mroczek@pum.edu.pl
Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie
www.pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

polski

Forma zaliczenia

Semestr letni – ZAL; semestr zimowy – EGZ pisemny

Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Wymagania wstępne

Wiedzy

W wyniku realizacji programowych treści kształcenia
studenci powinni posługiwać się wiedzą
pedagogiczną w zakresie planowania i organizowania
własnego rozwoju zawodowego; znać zasady, formy
i metody dydaktyczne, szczególnie przydatne w
procesie samokształcenia i doskonalenia
zawodowego; opanować wiedzę z zakresu objętego
programem; dobierać odpowiednie formy kształcenia
dla ludzi dorosłych; prowadzić zajęcia z
poszanowaniem godności człowieka dorosłego i
uwzględnieniem specyfiki uczenia się dorosłych;
zapoznać się z naukowym statusem pedagogiki oraz
głównymi koncepcjami kształcenia i wychowania
adekwatnymi dla przedmiotu zainteresowań
andragogiki i edukacji zawodowej.
Wiedza z przedmiotu psychologia i pedagogika

w zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych

ogólna
opracowywania i realizacji projektów; korzystania z
różnych źródeł informacji
umiejętność współpracy w zespole, umiejętność
rozpoznawania problemów zawodowych, ciekawość
naukowa i zawodowa; przestrzeganie przepisów
prawa

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia
W01
W02
W03
W04
W05
W06
U01
U02
U03
U04
U05

SYMBOL
(odniesienie
do)
EKK

Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

omawia dydaktyczne podstawy uczenia się
dorosłych
definiuje pojęcia andragogiki

W1
W4

kolokwium

wyjaśnia zasady andragogiki
wskazuje zasady kształcenia dorosłych

W5
W12

kolokwium
kolokwium

interpretuje postawy zawodowe
wskazuje kierunki edukacji kulturalnooświatowej dorosłych
wskazuje miejsce andragogiki w systemie
interdyscyplinarnym nauk
uzyskuje informacje na temat elementów
struktury procesu kształcenia dorosłych
wskazuje kompetencje zawodowe
andragoga
wyjaśnia metody wychowania dorosłych

W13

opis przypadku

kolokwium

opis przypadku
U1

kolokwium

U2

raport

U3

prezentacja

U4

metoda sytuacyjna
raport
sprawdzenie umiejętności
praktycznych

stosuje w praktyce projekty dydaktyczne

U5

U06

różnicuje cele kształcenia dorosłych

U6

U07

unika we własnych działaniach popełnienia
błędów

U7

raport

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

W01
W02
W03
W04
W05
U01

omawia dydaktyczne podstawy
uczenia się dorosłych

X

definiuje pojęcia andragogiki

X

wyjaśnia zasady andragogiki

X

X

wskazuje zasady kształcenia
dorosłych

X

X

X

X

X

X

interpretuje postawy zawodowe
wskazuje kierunki edukacji
kulturalno-oświatowej dorosłych

X

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

U02

uzyskuje informacje na temat
elementów struktury procesu
kształcenia i wychowania dorosłych
wskazuje kompetencje zawodowe
andragoga

U03
U04

wyjaśnia metody wychowania
dorosłych

U05

stosuje w praktyce projekty
dydaktyczne

U06

X
X
X

X
X
X

różnicuje cele kształcenia dorosłych
unika we własnych działaniach
popełnienia błędów

U07

X

X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10
TK_11
TK_12
TK_13
TK_14
TK_15

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu

Andragogika jako nauka o kształceniu i
wychowaniu dorosłych. Przedmiot badań, związki
interdyscyplinarne andragogiki.
Człowiek dorosły jako podmiot procesów
edukacyjnych. Fazy rozwoju człowieka –
koncepcje.
Dydaktyczne i psychologiczne podstawy uczenia
się dorosłych. Specyfika uczenia się dorosłych.
Współczesne nurty w uczeniu się dorosłych
Teorie aktywności edukacyjnej dorosłych
Zadania andragogiki w rozwiązywaniu problemów
kształcenia ustawicznego
Wybrane zagadnienia wychowania dorosłych.
Kształtowanie postaw zawodowych
Edukacja kulturalno-oświatowa dorosłych
Nauczyciel w andragogice. Rola tutora, facylitatora.
Tendencje rozwojowe andragogiki. Reguły andragogiki.
Elementy struktury procesu kształcenia dorosłych.
Wychowanie dorosłych w różnych środowiskach.
Funkcje uniwersytetu, Wychowawcza rola
uniwersytetu.
Zasady opracowania i realizacji projektu
szkoleniowego.

W01; W02; W04; U05,

W02; W03
W02
W01; W02; W03
W01; W04; U01; U04; U05;
W03; U01,
W03; U02
W05; U01,
W05; U01,
W04; U05, U07,
W04;U07,
W05; U01,
W02; U01,
W05; U01,
W02; W03;

Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Czerniawska O.: Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź: Wydaw. WSHE; 2000.
2. Knowles M. S., Holton E. F., Swanson R. A.: Edukacja dorosłych. Warszawa: PWN 2009.
3. Harwas-Napierała B., Trempała J.: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia
człowieka. Warszawa: PWN; 2009.
4. Czerniawska O. Szkice z andragogiki i gerontologii. Łódź, 2007
5. Aleksander T.: Andragogika. Podręcznik akademicki. Wydaw. Naukowe ITE-PIB. Radom-Kraków;
2009.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel

Student

Średnia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

30

Przygotowanie do ćwiczeń

5

Czytanie wskazanej literatury
Napisanie case study/sytuacji wychowawczej/ocena
własnych kompetencji facylitatora
Przygotowanie do egzaminu

5
5
15

Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł 2
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne –

60

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Wydział PUM

Prawo i etyka
Obieralny
WLzONwJA, WL-S, WNoZ

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopnia

Forma studiów
Rok studiów

stacjonarne

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł

I zimowy

I

1
seminaria - 15
dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
- zhmel@pum.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia

dr hab. Aleksandra Kładna
mec. Piotr Kotfis

Strona internetowa

www.pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

polski

- zhmel@pum.edu.pl
- zhmel@pum.edu.pl

Informacje szczegółowe

Cele modułu

Po zakończeniu modułu student :
 Dysponuje pogłębioną wiedzą pojęć z etyki
ogólnej i prawa medycznego.
 Rozumie podobieństwa i różnice między etyką a
prawem.
 Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu.
 Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie
dla różnic światopoglądowych i kulturowych.
 Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw
pacjenta.
 Zna etyczne aspekty problemu umierania
 Umie komunikować się i współpracować z
zespołem.
 Ma ugruntowane przepisy prawne obowiązujące
w polskim systemie opieki zdrowotnej
 Zna obowiązujące w Polsce przepisy bioetyczne i
prawne.

Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie

Umiejętności
Kompetencji
społecznych

 Orientuje się w etycznych dylematach
współczesnej medycyny.
 Zna wagę empatycznego podejścia do pacjentów i
ich rodzin, ma pogłębioną świadomość autonomii
pacjenta.
 Umie analizować sytuacje moralne i dylematy
etyczne w pracy zawodowej.
 Umie korzystać z zasad Kodeksu etyki zawodowej
w praktyce.
 Przestrzega zasad etycznych i prawnych w
podejmowanych strategiach i działaniach.
 Zna zasady ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego
 Umie przedstawić i uzasadnić własne poglądy
etyczne.
 Ma świadomość konieczności ustawicznego
kształcenia się i rozwoju zawodowego.
 Zna konsekwencje postępowania niezgodnego z
normami etyki i prawa.
posiada znajomość norm prawnych i etycznych na
poziomie ukończenia studiów I stopnia
stosuje przepisy prawne i normy etyczne na poziomie
ukończenia studiów I stopnia
posiada nawyk komunikowania się ,
upowszechniania nabytej wiedzy, umiejętność pracy
w zespole

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia

W01

W02

W03

W04

Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Wykazuje znajomość warsztatu
metodologicznego nauk o zdrowiu
oraz szczegółowych technik
stosowanych w uprawianej
specjalizacji
Ma wiedzę o prawnych,
ekonomicznych i etycznych
uwarunkowaniach działalności
badawczej i pracy badacza
Wykazuje znajomość podstaw
prawnych funkcjonowania jednostki w
życiu międzynarodowym
Wykazuje znajomość dokonywania
doboru optymalnych i stosowania
wybranych metod nauczania i uczenia
się w określonych sytuacjach
postępowania dydaktycznego,
w zależności od specyfiki treści
nauczania oraz celu, który należy

SYMBOL
(odniesienie do)
EKK

K_W06

K_W07

K_W09

K_W10

Sposób weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

P01

P02
P03

P04

osiągnąć
Posiada zaawansowane umiejętności
badawcze pozwalające na
rozwiązywanie złożonych problemów
naukowych oraz wniesienie
oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy
i metodologii nauk o zdrowiu poprzez
zaplanowanie i przeprowadzenie
badań, opracowanie i interpretację ich
wyników oraz publikacje w
wydawnictwach recenzowanych
Posiada rozwinięte umiejętności
samodzielnego zdobywania wiedzy i
poszerzania własnych kompetencji
oraz podejmowania autonomicznych
działań zmierzających do rozwoju
intelektualnego i kierowania własnym
rozwojem naukowym
Posiada umiejętność kierowania pracą
zespołu naukowego
(interdyscyplinarnego i/lub
wielokulturowego) oraz świadomość
odpowiedzialności za działania własne i
innych
Potrafi przy użyciu odpowiednich
metod przekazywać wiedzę i
kształtować umiejętności różnych grup
odbiorców
Potrafi sporządzić wniosek o
przyznanie środków na realizację
projektu badawczego związanego z
wybraną problematyką badawczą
Posiada umiejętność integrowania
najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin
nauk o zdrowiu oraz jej zastosowania
w działalności badawczej
Wykazuje zdolność do samodzielnego
planowania rozwoju intelektualnego i
umiejętność wspierania innych w tym
zakresie
Wykazuje znajomość i stosowanie
kodeksu zasad etycznych pracy
naukowej oraz dobrych obyczajów
Przyczynia się do podtrzymania i
doskonalenia etosu wspólnoty
naukowej i/lub zawodowej
Wykazuje samokrytycyzm w pracy
twórczej, działa na rzecz jej
usprawnienia i wzrostu efektywności
Ponosi odpowiedzialność za pracę
własną i współpracowników
Jest świadomy swojej roli społecznej i
znaczenia prowadzonej działalności dla
rozwoju społecznego i
kształtowania społeczeństwa

K_U01

K_U02

K_U03

K_U06

K_U07

K_U08

K_U13

K_U14

K_P01

K_P02
K_P03

K_P05

Zaliczenie na ocenę ,
praca pisemna

P05

P06

P07

P08

P09

obywatelskiego
Ma świadomość poziomu własnych
koncepcji badawczych, ich
oryginalności , możliwości realizacji
projektu badawczego , poziomu
twórczości i istotności wkładu w
rozwój nauk o zdrowiu
Wykazuje kreatywność w
poszukiwaniu nowych obszarów badań
i kierowaniu ich przebiegiem oraz
aktywnie uczestniczy w komunikacji
naukowej
Ma świadomość przynależności do
wspólnoty naukowej, konieczności
kierowania się wyznaczonymi przez
nią zasadami etycznymi oraz
odpowiedzialności za jej rozwój
Inicjuje i kieruje działaniami na rzecz
wykorzystania osiągnięć nauk o
zdrowiu
Wykazuje samokrytycyzm w pracy
twórczej , działalność na rzecz jej
usprawnienia i wzrostu jej
efektywności

K_P06

K_P07

K_P08

K_P09

K_P10

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

Wykazuje znajomość warsztatu
metodologicznego nauk o zdrowiu
oraz szczegółowych technik
stosowanych w uprawianej
specjalizacji

X

W02

Ma wiedzę o prawnych,
ekonomicznych i etycznych
uwarunkowaniach działalności
badawczej i pracy badacza

X

W03

Wykazuje znajomość podstaw
prawnych funkcjonowania
jednostki w życiu
międzynarodowym

X

W01

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

W04

Wykazuje znajomość
dokonywania doboru optymalnych
i stosowania wybranych metod
nauczania i uczenia się
w określonych sytuacjach
postępowania dydaktycznego,
w zależności od specyfiki treści
nauczania oraz celu, który należy
osiągnąć

X

U01

Posiada zaawansowane
umiejętności badawcze
pozwalające na rozwiązywanie
złożonych problemów naukowych
oraz wniesienie oryginalnego
wkładu w rozwój wiedzy i
metodologii nauk o zdrowiu
poprzez zaplanowanie i
przeprowadzenie badań,
opracowanie i interpretację ich
wyników oraz publikacje w
wydawnictwach recenzowanych

X

U02

Posiada rozwinięte umiejętności
samodzielnego zdobywania
wiedzy i poszerzania własnych
kompetencji oraz podejmowania
autonomicznych działań
zmierzających do rozwoju
intelektualnego i kierowania
własnym rozwojem naukowym

X

U03

Posiada umiejętność kierowania
pracą zespołu naukowego
(interdyscyplinarnego i/lub
wielokulturowego) oraz
świadomość odpowiedzialności za
działania własne i innych

X

U04

Potrafi przy użyciu odpowiednich
metod przekazywać wiedzę i
kształtować umiejętności różnych
grup odbiorców

X

U05

Potrafi sporządzić wniosek o
przyznanie środków na realizację
projektu badawczego związanego
z wybraną problematyką badawczą

X

U06

Posiada umiejętność integrowania
najnowszej wiedzy z różnych
dyscyplin nauk o zdrowiu oraz jej
zastosowania w działalności
badawczej

X

U07

Wykazuje zdolność do
samodzielnego planowania
rozwoju intelektualnego i
umiejętność wspierania innych w
tym zakresie

X

U08

Wykazuje znajomość i stosowanie
kodeksu zasad etycznych pracy
naukowej oraz dobrych
obyczajów

X

P01

Przyczynia się do podtrzymania i
doskonalenia etosu wspólnoty
naukowej i/lub zawodowej

X

P02

Wykazuje samokrytycyzm w pracy
twórczej, działa na rzecz jej
usprawnienia i wzrostu
efektywności

X

P03

P04

Ponosi odpowiedzialność za pracę
własną i współpracowników

Jest świadomy swojej roli
społecznej i znaczenia
prowadzonej działalności dla
rozwoju społecznego i
kształtowania społeczeństwa
obywatelskiego

X

X

P05

Ma świadomość poziomu
własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności , możliwości
realizacji projektu badawczego ,
poziomu twórczości i istotności
wkładu w rozwój nauk o zdrowiu

X

P06

Wykazuje kreatywność w
poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich
przebiegiem oraz aktywnie
uczestniczy w komunikacji
naukowej

X

P07

Ma świadomość przynależności do
wspólnoty naukowej,
konieczności kierowania się
wyznaczonymi przez nią
zasadami etycznymi oraz
odpowiedzialności za jej rozwój

X

P08

Inicjuje i kieruje działaniami na
rzecz wykorzystania osiągnięć
nauk o zdrowiu

X

P09

Wykazuje samokrytycyzm w
pracy twórczej , działalność na
rzecz jej usprawnienia i wzrostu
jej efektywności

X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia

TK.01

TK.02

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu

Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe
definicje z zakresu etyki i prawa, Przysięga
Hipokratesa i inne przysięgi lekarskie, Deklaracja
Helsińska, tokijska, genewska, Powszechna
WO1, WO2, WO3, W04,
Deklaracja Praw Człowieka, Kodeks Etyki
U01, U02, U03, U04,
Lekarskiej, Europejska konwencja bioetyczna,
U06, U07, U08,
instytucje i system prawny Unii Europejskiej,
P01, P02, P03, P04, P05,
podstawy prawne i formy prawne wykonywania
P06, P07, P08, P09
zawodów medycznych w Polsce, sądy lekarskie.
Etyka a prawo medyczne. Prawo medyczne może
zastąpić etykę?

Transplantologia, eksperymenty medyczneaspekty etyczne i prawne.

WO1, WO2, WO3, W04,
U01, U02, U03, U04, U05,
U06, U07, U08,
P01, P02, P03, P04, P05,

P06, P07, P08, P09
WO1, WO2, WO3, W04,
U01, U03, U04, U06, U08,
P01, P02, P03, P04,
P07, P09

TK.03

Etyczne aspekty relacji lekarz- pacjentautonomia i godność pacjenta.

TK.04

Etyczne aspekty w okresie choroby, umierania i
śmierci. Problem eutanazji w świetle medycyny
hipokratejskiej.

WO1, WO2, WO3, W04,
U01, U03, U04, U06, U08,
P01, P02, P03, P04, P06,
P07, P09

TK.05

Dylematy prawne i etyczne związane z
reanimacją i uporczywą terapią.

WO1, WO2, WO3, W04,
U01, U03, U04, U06, U08,
P01, P02, P03, P04,
P06, P07, P09

TK.06

Problem klonowania ludzi w aspekcie
etycznym, prawnym i Europejskiej Konwencji
Bioetycznej. Przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu.

WO1, WO2, WO3, W04,
U01, U02, U03, U04, U05,
U06, U07, U08,
P01, P02, P03, P04, P05,
P06, P07, P08, P09

TK.07

Prawo autorskie. Korupcja w służbie zdrowia.
Mobbing w zakładzie pracy. Przemysł
medyczny i farmaceutyczny.

WO1, WO2, WO3, W04,
U01, U02, U04, U06, U08,
P01, P02, P03, P04, P05,
P06, P07, P08, P09

TK.08

WO1, WO2, WO3, W04,
Wybrane wiadomości z historii medycyny w U02, , U04, U06, U07, U08,
zakresie pojęć etyki ogólnej i prawa P01, P02, P03, P04,
P06, P07, P08, P09
medycznego.

Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Abramsky L., Chapple J.:Diagnostyka prenatalna, Warszawa, 1996
2. Biegański W.: Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej.PZWL,Warszawa,1957
3. Brand J.: Od biologii do etyki. Wydawnictwo Naukowe PWN sp.z.o.o , Warszawa, 1994
4. Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa 2002
5. Brzeziński T. (red.).: Historia medycyny, (wyd.IV). PZWL,Warszawa ,2004

6. Dokumenty etyczne World Medical Association (Deklaracja Helsińska, deklaracja tokijska i inne)
dostępne na stronach WMA (www.wma.net)
7. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i godności ludzkiej wobec zastosowań biologii i
medycyny (Rada Europy, Oviedo, kwiecień 1997r)
8. Fenigsen R.: Przysięga Hipokratesa. Świat Książki, Warszawa 2010
9. Fenigsen R.: Eutanazja. Wydawnictwo w drodze, Poznań 2002
10. Fiutak A.: Prawo w medycynie.C.H.Beck,2011
11. Hartman J.:Bioetyka dla lekarzy.wolters kluwer polska,2011
12. Hołówka J.: Etyka w działaniu.Prószyński i S-ka, Warszawa 2001
13. The Human rights, ethical and moral dimensions of health care.(Europejski przewodnik po
bioetyce,opracowany przez zespół ekspertów Rady Europy, zalecany lekarzom Europy)
Tłum.T.Jasudowicz, Toruń, 2005
14. Hope Tony, Medical ethics. A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York 2004
15. Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 02 lutego 2004 roku
16. Komitet Etyki w Nauce PAN.: Dobre obyczaje w nauce. ( Dokument na stronie www.ken.pan.pl )
17. Łuków P.: Granice zgody:autonomia zasad i dobro pacjenta.Scholar, Warszawa 2005
18. Muszala A.: Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej. Kraków,1998
19. Mac Intre A.: Krótka historia etyki. Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa, 2012
20. Nesterowicz A.: Prawo medyczne. Wyd.Dom Organizatora,Toruń 2005
21. Otowicz R.:Etyka życia.Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia
poczętego.Kraków,1998
22. Singer Peter.: Etyka praktyczna. Przekł. z ang.A.Sagan, W-wa 2003
23. Suchorzewska I. (red), wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa medycynie.Akademia
Medyczna w Gdańsku, Gdański, 2006
24. Supady J.:Historia dentystyki. Wydawnictwo Adeli, Łódź 2007
25. Szumowski W.:Historia medycyny. PZWL, Warszawa 1961
26. Szumowski W. Logika dla medyków. Druk.W.L.Anczyca i Spółki w Krakowie, Kraków 1939
27. Świerczynski M., Treple E.: Prawo farmaceutyczne.wolters kluwer polska,2011
28. Ziółkowska-Rudowicz E.,Kładna A.:Empatia jako jedna z ważnych umiejętności klinicznych
(w:)Pielęgniarstwo.Desmurgia.Stany zagrożenia życia-podręcznik, (red.) A.Kładna. Wydawnictwo
Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin,2007, s. 9-20.

Regulamin wewnętrzny obwiązuje od 01 października 2014 roku
w roku akademickim
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PRAWO I ETYKA
Studia III stopnia- stacjonarne rok I
ZAKŁAD HISTORII MEDYCYNY I ETYKI LEKARSKIEJ
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
zhmel@pum.edu.pl
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

LICZBA GODZIN: seminaria – 15 h
TREŚCI KSZTAŁCENIA : ( seminarium trwa 2 godz. dydaktyczne)
Seminarium 1

Seminarium 2
Seminarium 3

Seminarium 4

Seminarium 5

Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe definicje z zakresu etyki i prawa,
Przysięga Hipokratesa i inne przysięgi lekarskie, Deklaracja Helsińska,
tokijska, genewska, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Kodeks Etyki
Lekarskiej, Europejska konwencja bioetyczna, instytucje i system prawny Unii
Europejskiej, podstawy prawne i formy prawne wykonywania zawodów
medycznych w Polsce, sądy lekarskie. Etyka a prawo medyczne. Czy prawo
medyczne może zastąpić etykę?
Analiza przypadków (case study) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych i prawnych: Transplantologia, eksperymenty medyczne- aspekty
etyczne i prawne
Analiza przypadków (case study) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych i prawnych :Etyczne aspekty relacji lekarz- pacjent- autonomia i
godność pacjenta
Analiza przypadków (case study) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych i prawnych: Etyczne aspekty w okresie choroby, umierania i śmierci.
Problem eutanazji w świetle medycyny hipokratejskiej.
Analiza przypadków (case study) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych i prawnych: Dylematy prawne i etyczne związane z reanimacją i
uporczywą terapią.

Seminarium 6

Analiza przypadków (case study) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych i prawnych: Problemy klonowania ludzi w aspekcie etycznym,
prawnym i Europejskiej Konwencji Bioetycznej.

Seminarium 7

Analiza przypadków (case study) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
etycznych i prawnych: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Korupcja w
służbie zdrowia. Przemysł medyczny i farmaceutyczny.

Seminarium 8 (1h)

Wybrane wiadomości z historii medycyny w zakresie pojęć etyki ogólnej i
prawa medycznego. Zaliczenie

REGULAMIN WEWNĘTRZNY:

1. PRAWO I ETYKA jest dla słuchaczy studiów III stopnia roku I Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego przedmiotem obowiązkowym o wymiarze 15 godzin dydaktycznych seminariów,
kończącym się zaliczeniem na ocenę.
2. Seminaria odbywają się w semestrze zimowym w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki Nr 2, ul.
Żołnierska 54. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
3. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się punktualnie, co jest w równej mierze obowiązkiem nauczyciela
prowadzącego i studentów. Osoby spóźnione, względnie przybywające na zajęcia w wierzchnich
okryciach, mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni
mieszczącej się na parterze.
4. Tematyka i terminy, jak również zakres wiadomości obowiązujących na seminariach, podane są do
wiadomości studentów w gablocie MCD.
5. Opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia będzie skutkowało nie zaliczeniem przedmiotu.
6. Kierownik Zakładu może odstąpić od punktu 5 w wyjątkowych udokumentowanych sytuacjach
losowych studenta.
7. Studenci, którzy opuścili seminarium, winni zaliczyć temat u osoby prowadzącej nie później niż w 2
tygodnie po terminie seminarium.
8. Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest spełnienie warunków podanych powyżej
9. Studenci, którzy spełnili wszystkie warunki wymagane do zaliczenia przedmiotu, dokonują wpisu do
indeksu w sposób następujący:
Przedmiot
Prawo i etyka

Kierownik
dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

Liczba godzin
seminariów
15

10. Zaliczenie ustne/pisemne z przedmiotu (wybór należy do studentów) odbywają się po zakończeniu
seminariów u Kierownika Zakładu.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Opisy przypadków do analizy, wybrane i udostępnione przez nauczyciela prowadzącego seminarium
2. Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa 2002
3. Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 02 lutego 2004 roku
4. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i godności ludzkiej wobec zastosowań biologii i
medycyny (Rada Europy ,Oviedo, kwiecień 1997r.)
5. Fenigsen R.: Przysięga Hipokratesa. Świat Książki, Warszawa 2010
6. Fenigsen R.: Eutanazja. Wydawnictwo w drodze, Poznań 2002
7. A.Muszala: Encyklopedias bioetyki. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2007
8. Hartman J.:Bioetyka dla lekarzy.wolters kluwer polska,2011
9. Fiutak A.: Prawo w medycynie.C.H.Beck,2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Szewczyk K.: Bioetyka, t. I Iii. PWN, Warszawa 2009
2. Chyrowicz B.: O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Znak,Kraków,2008
3. Hołówka J.: Etyka w działaniu. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001
4. Łuków P.: Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta. Scholar, Warszawa 2005
5. Świerczynski M., Treple E.: Prawo farmaceutyczne. wolters kluwer polska,2011
6. W.Słomski.: Bioetyka. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007
7. Singer Peter.: Etyka praktyczna. Przekł. z ang. A.Sagan, W-wa 2003
8. The Human rights, ethical and moral dimensions of health care.(Europejski przewodnik po bioetyce,
opracowany przez zespół ekspertów Rady Europy, zalecany lekarzom Europy) Tłum.T.Jasudowicz,
Toruń, 2005
9. Hope Tony, Medical ethics. A Very Short Introduction. Oxford University Press, New York 2004
10. W.Szumowski,: Historia medycyny. PZWL, Warszawa 1961
11. W.Szumowski,: Logika dla medyków. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, Kraków 1939
12. Popielski B.: medycyna i prawo. PZWL, Warszawa,1968

13. Artykuły i publikacje o tematyce etycznej/bioetycznej wskazywane przez nauczycieli w trakcie
seminariów.

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje
Po zakończeniu kursu z przedmiotu PRAWO I ETYKA słuchacz:
 Dysponuje pogłębioną wiedzą podstawowych pojęć z etyki ogólnej i prawa medycznego.
 Rozumie podobieństwa i różnice między etyką i prawem.
 Stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu.
 Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych
 Przestrzega tajemnicy lekarskiej
 Umie komunikować się i współpracować z zespołem.
 Zna obowiązujące w Polsce przepisy bioetyczne i prawne.
 Orientuje się w etycznych dylematach współczesnej medycyny.
 Zna wagę empatycznego podejścia do pacjentów i ich rodzin, ma pogłębioną świadomość autonomii
pacjenta.
 Umie analizować sytuacje moralne i dylematy etyczne w pracy zawodowej.
 Umie korzystać z zasad Kodeksu Etyki Zawodowej w praktyce.
 Przestrzega zasad etycznych i prawnych w podejmowanych strategiach i działaniach.
 Umie przedstawić i uzasadnić własne poglądy etyczne.
 Ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego.
 Zna konsekwencje postępowania niezgodnego z normami etyki i prawa.

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod

Nazwa

modułu

modułu

Rodzaj modułu
Wydział PUM

Komórki macierzyste i medycyna regeneracyjna
fakultatywny
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

III stopień

Forma studiów

Stacjonarne (s)

Rok studiów

II

Semestr studiów

IV

Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć

1
wykłady - 15 godzin
Prof. dr hab. Marek Łos

Osoba odpowiedzialna za moduł

Osoby prowadzące zajęcia
Język prowadzenia zajęć

Email: mjelos@gmail.com
Prof. dr hab. Marek Łos
polski

Informacje szczegółowe

Cele:
Komórki macierzyste i medycyna regeneracyjna są nowymi interdyscyplinarnymi obszarami badań w
biomedycynie. Ich celem jest opracowanie technologii w celu wymiany komórek, tkanek, a nawet całych organów w
ludzkim organizmie, w celach terapeutycznych. Celem modułu jest zaznajomienie uczestników z wybranymi
zagadnieniami medycyny regeneracyjnej, pogłębienie wiedzy o komórkach macierzystych. W ogólnym wymiarze,
zadaniem modułu jest również pogłębienie wiedzy w zakresie biomedycznych zagadnień pokrewnych z medycyną
regeneracyjną.

Zdobywane nowe kwalifikacje:
Po ukończeniu modułu doktorant powinien posiadać następujące kwalifikacje oraz wiedzę:
-

Znajomość różnych typów komórek macierzystych w organizmie, oraz ich potencjału regeneracyjnego,
użytecznego w medycynie regeneracyjnej

-

Znajomość różnego rodzaju biomateriałów używanych w medycynie regeneracyjnej oraz ich specyficznych
właściwości

-

Znajomość immunologicznych zagadnień związanych z przeszczepianiem organów oraz tkanek z
uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa jak np; zagrożenie przeniesieniem zakażeń, oraz indukcją
powstawania nowotworów z komórek macierzystych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych
(iPS).

Organizacja modułu:
Moduł składa się z cyklu wykładów.
Za kurs odpowiedzialny jest Prof. dr hab. Marek Łos
Email: mjelos@gmail.com,
Tel: 663-288 746

Tematyka modułu:
-

Klasyfikacja, właściwości biologiczne, oraz potencjał regeneracyjny różnych typów komórek
macierzystych

-

Komórki macierzyste a choroba nowotworowa

-

Interakcja komórek macierzystych z biomateriałami

-

Biomateriały: rys historyczny

-

Interakcje między przeszczepem a organizmem, z uwzględnieniem zagadnień przenoszenia chorób

-

Wytwarzanie

indukowanych

komórek

macierzystych

oraz

ich

w

medycynie

detekcja/śledzenie

w organizmie biorcy
-

Wybrane techniki wizualizacji komórek i tkanek w organizmie

-

Zagadnienia

etycznie

oraz

zachowanie

bezpieczeństwa

regeneracyjnej,

z omówieniem niebezpieczeństwa powstawania nowotworów

Zaliczenie:
Zaliczenie w formie sprawdzianu testowego odbędzie się w piątek, 15 maja 2015 r. , godz. 17.45-18.45.

Zajęcia obowiązkowe:
Obecność na wszystkich wykładach jest obowiązkowa. Doktorant może opuścić do 2 godzin wykładowych.

Poprawka zaliczenia:
Poprawka zaliczenia będzie miała taką samą formę, oraz stopień trudności jak pierwsze zaliczenie w formie
sprawdzianu testowego. W wyjątkowych wypadkach forma egzaminu może być zmieniona na ustną.

Oceny:
Wyniki zaliczenie w formie sprawdzianu testowego będą się mieściły w następującej skali ocen:
bardzo dobry (5)

(91-100%)

ponad dobry (4,5)

(81-90%)

dobry (4)

(71-80%)

dość dobry (3,5)

(65-70%)

dostateczny (3) (60-64%)
niedostateczny (2)

(poniżej 60%)

Literatura do przedmiotu :
Ze względu na szybki postęp w medycynie regeneracyjnej moduł nie jest oparty na podręczniku.
Zalecanie jest zapoznanie się z następującymi artykułami naukowymi:
1)

Reprogramming and carcinogenesis-parallels and distinctions.
Wasik AM, Grabarek J, Pantovic A, Cieślar-Pobuda A, Asgari HR, Bundgaard-Nielsen C, Rafat M, Dixon IM,
Ghavami S, Los MJ. Int Rev Cell Mol Biol. 2014;308:167-203. doi: 10.1016/B978-0-12-800097-7.00005-1.
PMID:24411172

2)

Cancer stem cell markers in common cancers - therapeutic implications.
Klonisch T, Wiechec E, Hombach-Klonisch S, Ande SR, Wesselborg S, Schulze-Osthoff K, Los M. Trends
Mol Med. 2008 Oct;14(10):450-60. doi: 10.1016/j.molmed.2008.08.003. PMID: 18775674

3)

Cell adhesion molecules and their relation to (cancer) cell stemness.
Farahani E, Patra HK, Jangamreddy JR, Rashedi I, Kawalec M, Rao Pariti RK, Batakis P, Wiechec E.
Carcinogenesis. 2014 Feb 15. PMID: 24531939

4)

-Vogelstein B & Kinzler KW, Cancer genes and the pathways they control. Nat Med. 2004, 10:789-99.

5)

Hallmarks of cancer: the next generation.
Hanahan D, Weinberg RA. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74. doi: 10.1016/j.cell.2011.02.013. Review. PMID:
21376230

Dodatkowa literatura będzie podana na rozpoczęciu poszczególnych wykładów.

SYLABUS ZDROWIE PUBLICZNE
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Zdrowie Publiczne
Fakultatywny
Nauk o Zdrowiu, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarski z
Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Wydział PUM
Kierunek studiów
Specjalność
Poziom studiów

Studia III stopnia

Forma studiów
Rok studiów

stacjonarne

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć

zimowy

III

Strona internetowa

Wykłady 15 h
Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
adres e-mail: fampiel@pum.edu.pl
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego
Ul. Żołnierska 48
91 4800 920
Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
adres e-mail: fampiel@pum.edu.pl
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego
Ul. Żołnierska 48
91 4800 920
www.pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

polski

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot

Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe
Celem kształcenia w przedmiocie jest zintegrowanie
interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zdrowia
publicznego, obejmującej w szczególności aspekty
organizacyjno-prawne opieki zdrowotnej, promocję
zdrowia i politykę zdrowotną państwa.

Cele przedmiotu

Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie

Umiejętności
Kompetencji
społecznych

Wiedza opanowana na przedmiotach
humanistycznych w toku studiów pierwszego i
drugiego stopnia (historia medycyny, orzecznictwo
itd.)
Umiejętność poszukiwania wiedzy w literaturze
naukowej, aktach prawnych.
Ciekawość naukowa i zawodowa; przestrzeganie
przepisów prawa.

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
efektu
(przedmiot)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
zna pojęcie zdrowia publicznego,
jego cele, zadania, a także strukturę
i organizację systemu ochrony
L_ZP_W01 zdrowia na poziomie krajowym i
globalnym oraz wpływ
uwarunkowań ekonomicznych na
możliwości ochrony zdrowia;
L_ZP_W02 zna zasady promocji zdrowia, jej
zadania oraz główne kierunki
działania, ze szczególnym
uwzględnieniem znajomości roli
elementów zdrowego stylu życia;
L_ZP_W03 zna regulacje prawne dotyczące
udzielania świadczeń zdrowotnych,
praw pacjenta, podstaw
wykonywania zawodu lekarza i
funkcjonowania samorządu
lekarskiego;
L_ZP_W04 zna podstawowe regulacje
dotyczące organizacji i
finansowania służby zdrowia,
powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego oraz zasady
organizacji przedsiębiorstw
podmiotu leczniczego;
L_ZP_W05 zna zasady tajemnicy lekarskiej,
prowadzenia dokumentacji
medycznej, odpowiedzialności
karnej, cywilnej i zawodowej
lekarza;

SYMBOL
(odniesienie do)
EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

G.W4.

D

G.W5.

D

G.W6.

D, R

G.W7.

D

G.W12.

D, S

wyjaśnia osobom korzystającym ze
świadczeń medycznych ich
L_ZP_U01 podstawowe uprawnienia oraz
G.U3.
D, R
podstawy prawne udzielania tych
świadczeń;
zbiera informacje na temat
obecności czynników ryzyka chorób
L_ZP_U02 zakaźnych i przewlekłych oraz
G.U2.
S
planuje działania profilaktyczne na
różnym poziomie zapobiegania;
opisuje strukturę demograficzną
L_ZP_U03 ludności i na tej podstawie ocenia
G.U1.
D
problemy zdrowotne populacji;
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
numer

Symbol modułu lub

Forma zajęć dydaktycznych

L_ZP_U03

L_ZP_U04

L_ZP_U05

L_ZP_U06

ZP_U07

L_ZP_U08

Ocenia skalę problemów
zdrowotnych oraz wskazuje
priorytety zdrowotne i określa
ich Znaczenie w polityce
zdrowotnej.
Tworzy proste programy
badawcze z zakresu profilaktyki
i leczenia.
Identyfikuje czynniki
wpływające na politykę
zdrowotną państwa.
Planuje i wdraża działania
promocyjne dotyczące zdrowia
populacji.
Określa potrzeby zdrowotne i
planuje działania z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia.
Analizuje różne systemy
finansowania świadczeń
zdrowotnych w Polsce i na
świecie.

x

x

x

x

x

x

x

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
Zdrowie publiczne – geneza, definiowanie,
TK_01
przeobrażenia, cele i zadania
TK_02
Struktura i organizacja systemu ochrony
zdrowia na poziomie krajowym i globalnym.
TK_03
Struktura demograficzna ludności i jej
potrzeby zdrowotne w obliczu globalizacji
TK_04
Zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz
główne kierunki działania
TK_05
Rola elementów zdrowego stylu życia na
promocję zdrowia
TK_06
Regulacje prawne dotyczące udzielania
świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta,
podstaw wykonywania zawodu lekarza i
funkcjonowania samorządu lekarskiego
TK_07
Podstawowe regulacje dotyczące organizacji i

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
Prof. Karakiewicz
Prof. Karakiewicz
Prof. Karakiewicz
Prof. Karakiewicz
Prof. Karakiewicz

Prof. Karakiewicz
Prof. Karakiewicz

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Opisuje zasady funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej.

Ćw. laborat.

L_ZP_U02

Zajęcia
seminaryjne

Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Wykład

efektu
kształcenia

finansowania służby zdrowia, powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasady
organizacji przedsiębiorstw podmiotu
leczniczego
TK_08
Zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia
Prof. Karakiewicz
dokumentacji medycznej
Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa
TK_09
Prof. Karakiewicz
lekarza
Podstawowe uprawnienia osób korzystającym
ze świadczeń medycznych kontraktowanych
TK_10
Prof. Karakiewicz
przez NFZ oraz podstawy prawne udzielania
tych świadczeń
Podstawowe uprawnienia osób korzystającym
TK_11
ze świadczeń pomocy społecznej oraz
Prof. Karakiewicz
podstawy prawne udzielania tych świadczeń
Czynniki ryzyka chorób zakaźnych i
przewlekłych. Planowanie działań
TK_12
Prof. Karakiewicz
profilaktyczne na różnym poziomie
zapobiegania
TK_13
Ocena problemów zdrowotnych populacji
Prof. Karakiewicz
Uwarunkowania gospodarcze a szanse i
TK_14
zagrożenia dla zdrowia publicznego w XXI
Prof. Karakiewicz
wieku
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku.Wyd.
PZWL, 2009
2. Sygit M. Zdrowie Publiczne 2010
3. Poździoch S. Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki. Kraków, 2004
4. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W. C.[red.], Zdrowie publiczne tom 2,
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versalius, Kraków, 2001
5. Nesterowicz M. Prawo medyczne. Toruń, 2010
6. Aktualne akty prawne dotyczące opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia i działalności
leczniczej.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem

Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel

Student

15

Przygotowanie do ćwiczeń
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do egzaminu
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45
Punkty ECTS 2
Uwagi

10

10

Średnia

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Wydział PUM

Historia Medycyny
Obowiązkowy
WLzONwJA, WL-S, WNoZ

Kierunek studiów
Specjalność

Nie dotyczy

Poziom studiów

III

Forma studiów
Rok studiów

stacjonarne

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć

Zimowy1

Osoba odpowiedzialna za
moduł

III

2
seminaria/ (10 godzin)
dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
e-mail :

zhme@pum.edu.pl

Strona internetowa

dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
e-mail : zhme@pum.edu.pl
dr n. med. Joanna Nieznanowska zhme@pum.edu.pl
dr n. med. Renata Paliga
zhme@pum.edu.pl
www.pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

Polski, angielski

Osoby prowadzące zajęcia

Informacje szczegółowe

Celem historii medycyny jest :
 umiejętność wykonywania kwerend przez
studentów z zakresu nauk medycznych
 ukazanie rozwoju kształcenia i tradycji
zawodu lekarskiego w dziedzinie nauk
medycznych na przestrzeni wieków
 zestawienie najważniejszych odkryć na
przestrzeni wieków mających wpływ na
postęp nauk medycznych
 konieczność analizowania myśli lekarskiej w
naukach medycznych i wyciąganie własnych
wniosków
 pobudzać przyszłych lekarzy do znajomości
dokonań najwybitniejszych naukowców- w
tym przedstawicieli medycyny polskiej
 ukazanie problemów moralnych w okresie
wojennym
 wskazanie negatywnych czynników mających
wpływ na rozwój nauk medycznych na
przestrzeni wieków

Cele modułu

Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie

Umiejętności
Kompetencji
społecznych

Przedstawia podstawowe pojęcia z historii
Potrafi przeprowadzić w stopniu podstawowym
analizę źródeł historycznych
Nawyk samokształcenia, sprawność komunikowania
się, praca w zespole.

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
KL2JPW16

rozumie kulturowe, etniczne i narodowe
uwarunkowania zachowań ludzkich

KL2JPW17

zna historię początków medycyny, medycynę
ludów pierwotnych oraz najdawniejszych
cywilizacji, a także charakterystyczne cechy
medycyny średniowiecznej
zna cechy medycyny nowożytnej i jej
najważniejsze odkrycia

KL2JPW18
KL2JPW19

KL2JPW20
KL2JPU07
KL2JPU13
KL2JPU16

zna proces kształtowania się nowych
dyscyplin medycznych oraz osiągnięcia
czołowych przedstawicieli medycyny
polskiej i światowej
zna podstawy medycyny opartej na
dowodach
potrafi uczyć innych
przestrzega wzorców etycznych w
działaniach zawodowych
wykazuje odpowiedzialność za
podnoszenie swoich kwalifikacji i
przekazywanie wiedzy innym

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

K_D.W16

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.W17

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.W18

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.W19

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.W20

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.U7
K_D.U13

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.U16

Ocenianie ciągłe na
seminariach

KL2JPU17

KL2JPU18

KL2JPK01

KL2JPK03

KL2JPU05

rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje
samooceny deficytów i potrzeb
edukacyjnych, planuje własną aktywność
edukacyjną
krytycznie analizuje piśmiennictwo
medyczne, w tym w języku angielskim,
oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną
literaturę edukacyjnych, planuje własną
aktywność edukacyjną
rozumie potrzebę uczenia się prze całe
życie, potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób
ma świadomość różnic społecznych i
kulturowych wpływających na
indywidualną interpretację sytuacji
życiowej
akceptuje potrzebę władania językiem
obcym

K_D.U17

Ocenianie ciągłe na
seminariach

K_D.U18

Egzamin ustny:
1. Egzamin ustny
standaryzowany

K_D.K01

K_D.K03

K_D.K05

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

KL2JPW16

rozumie kulturowe, etniczne i
narodowe uwarunkowania zachowań
ludzkich

KL2JPW17

zna historię początków medycyny,
medycynę ludów pierwotnych oraz
najdawniejszych cywilizacji, a także
charakterystyczne cechy medycyny
średniowiecznej

KL2JPW18

zna cechy medycyny nowożytnej i jej
najważniejsze odkrycia

KL2JPW19

zna proces kształtowania się nowych
dyscyplin medycznych oraz
osiągnięcia czołowych przedstawicieli
medycyny polskiej i światowej
zna podstawy medycyny opartej na
dowodach

KL2JPW20
KL2JPU07
KL2JPU13
KL2JPU16

KL2JPU17

KL2JPU18

KL2JPK01

X

X
X
X
X

potrafi uczyć innych

X

przestrzega wzorców etycznych w
działaniach zawodowych
wykazuje odpowiedzialność za
podnoszenie swoich kwalifikacji i
przekazywanie wiedzy innym
rozpoznaje własne ograniczenia,
dokonuje samooceny deficytów i
potrzeb edukacyjnych, planuje własną
aktywność edukacyjną
krytycznie analizuje piśmiennictwo
medyczne, w tym w języku
angielskim, oraz wyciąga wnioski w
oparciu o dostępną literaturę
edukacyjnych, planuje własną
aktywność edukacyjną
rozumie potrzebę uczenia się prze całe
życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się

X
X

X

X

X

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Zajęcia
seminaryjne

numer
efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:

KL2JPK03

KL2JPK05

innych osób
ma świadomość różnic społecznych i
kulturowych wpływających na
indywidualną interpretację sytuacji
życiowej
akceptuje potrzebę władania
językiem obcym

X
X

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
Źródła historyczne. Medycyna starożytna
Chirurgia a medycyna
TK01
Zdrowie a choroba

TK02

TK03

TK04

TK05

Historia szpitalnictwa
Uniwersytety
Medycyna okresu odrodzenia

Medycyna kliniczna
Historia transfuzjologii
Aseptyka i antyseptyka

Znieczulenia ogólne i miejscowe
Historia stomatologii
Antybiotyki, sulfonamidy, enzymy, hormony,
witaminy- historia

Rozwój nauk podstawowych
Rozwój diagnostyki obrazowej
Logika a studia medyczne dawniej i dziś
ZALICZENIE

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
KL2JP W16
KL2JP W17
KL2JP W18

KL2JP W19
KL2JP W20

KL2JP W16
KL2JP W17
KL2JP W18

KL2JP W19
KL2JP W20

KL2JP W16
KL2JP W17
KL2JP W18

KL2JP W19
KL2JP W20

KL2JP W16
KL2JP W17
KL2JP W18

KL2JP W19
KL2JP W20

KL2JP W16
KL2JP W17
KL2JP W18

KL2JP W19
KL2JP W20

Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Brzeziński T.(red.).:Historia medycyny (wyd. IV). PZWL, Warszawa 2004
2. Gutt R.W.: Dzieje nauki o krwi.PZWL,Warszawa,1975
3. Gutt R.W.: Wybrane zagadnienia z dziejów nauki o chorobie.Wyd.PAN,1986
4. Kładna A.: Rozwój diagnostyki a postęp medycyny.Rozprawa doktorska.PAM,1986
5. Szumowski W.: Historia medycyny. PZWL,Warszawa 1961
6. Seyda B.: Dzieje medycyny w zarysie część I i II. PZWL, Warszawa 1962
7. Lyons A.S., Petrucelii R.J.: Ilustrowana historia medycyny. Penta, Warszawa 1996
8. Szumowski W.: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Antyk, Warszawa 2008
9. Szumowski W.: Logika dla medyków. Druk W.L. Anczyca i Spółki w Krakowie,
Kraków 1939

10. Supady J.: Historia dentystyki.Wydawnictwo Adi, Łódź,2007
11. Periodyki naukowe poświęcone historii medycyny (Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny, Medycyna Nowożytna, Vesalius, np.Gutt R. Rozważania o historii,
filozofii i socjologii medycyny. Arch. Hist. i Fil. Med.1981
12. Studenci zachęcani są do korzystania z innych źródeł (monografie, wydawnictwa
popularnonaukowe, periodyki,)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie do ćwiczeń
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do egzaminu
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne –

Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel

Student

Średnia

Regulamin wewnętrzny obwiązuje od 01 października 2014 roku
w roku akademickim
2014 / 2015
HISTORIA MEDYCYNY
Studia III stopnia – Stacjonarne rok III

ZAKŁAD HISTORII MEDYCYNY I ETYKI LEKARSKIEJ
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
zhmel@pum.edu.pl
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

LICZBA GODZIN: seminaria –10 h
Treści kształcenia : ( seminarium trwa 2 godz. dydaktyczne)

Seminarium 1 (1h)

Wprowadzenie do przedmiotu, omówienie organizacji zajęć, wybór tematyki
seminariów zgodnie z profilem i tematyką prac doktorskich przygotowanych
przez słuchacza
Propozycja tematów z historii medycyny zostanie uzgodniona na spotkaniu
organizacyjnym – patrz niżej

PROPOZYCJA TEMATÓW Z HISTORII MEDYCYNY ( Proponowana tematyka może zostać poszerzona o
tematy zaproponowane przez słuchaczy):
 Medycyna starożytna
 Chirurgia a medycyna
 Zdrowie a choroba
 Historia szpitalnictwa
 Uniwersytety
 Medycyna okresu odrodzenia
 Medycyna kliniczna
 Historia transfuzjologii
 Aseptyka i antyseptyka
 Znieczulenia ogólne i miejscowe
 Antybiotyki, witaminy, hormony
 Historia stomatologii
 Rozwój nauk podstawowych
 Rozwój diagnostyki obrazowej
 Logika a studia medyczne dawniej i dziś
REGULAMIN WEWNĘTRZNY
1. HISTORIA MEDYCYNY jest dla słuchaczy studiów III stopnia roku III Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego przedmiotem obowiązkowym o
wymiarze 10 godzin dydaktycznych seminariów,
kończącym się zaliczeniem na ocenę.
2. Seminaria odbywają się w semestrze zimowym w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki Nr 2, ul.
Żołnierska 54. Udział w seminariach jest obowiązkowy.
3. Proponowana tematyka i terminy zajęć, jak również zakres obowiązującej wiedzy , literatura, podane są
do wiadomości studentów w gablocie MCD.

4. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się punktualnie, co jest w równej mierze obowiązkiem prowadzących i
studentów. Osoby spóźnione, względnie przybywające na zajęcia w okryciach wierzchnich (które należy
pozostawić w szatni mieszczącej się na parterze budynku), nie będą dopuszczone do udziału w zajęciach.
5. Szczegółową tematykę zajęć ustala się na pierwszym seminarium, zgodnie z profilem i tematyką prac
przygotowanych przez słuchaczy. Proponowaną tematykę można poszerzyć o tematy zaproponowane
przez słuchaczy.
6. Warunkiem zaliczenia udziału w seminariach jest obecność na zajęciach i wykazywanie się
przygotowaniem i aktywnym w nich udziałem.
7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na seminarium można je zaliczyć za uprzednią zgodą
prowadzącego w ciągu 2 tygodni od daty opuszczeni zajęć.
8. Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest spełnienie warunków podanych powyżej. Studenci, którzy
spełnili wszystkie warunki wymagane do zaliczenia przedmiotu, dokonują wpisu do indeksu w sposób
następujący:

Przedmiot:
Historia Medycyny

Kierownik:
dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

Liczba godzin seminariów:
10

9. Zaliczenie ustne/pisemne z przedmiotu (wybór należy do studentów) odbywają się po zakończeniu
seminariów u Kierownika Zakładu.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Brzeziński T.(red.).:Historia medycyny (wyd. IV). PZWL, Warszawa 2004
2. Szumowski W.: Historia medycyny. PZWL, Warszawa 1961
3. Seyda B.: Dzieje medycyny w zarysie część I i II. PZWL, Warszawa 1962
4. Lyons A.S., Petrucelii R.J.: Ilustrowana historia medycyny. Penta, Warszawa 1996
5. Supady J.: Historia dentystyki. Wydawnictwo Adi , Łódź,2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Szumowski W.: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Antyk, Warszawa 2008
2. Szumowski W.: Logika dla medyków. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, Kraków 1939
3. Periodyki naukowe poświęcone historii medycyny (Archiwum Historii i Filozofii medycyny,
Medycyna Nowożytna, Vesalius, np. Gutt R. Rozważania o historii, filozofii i socjologii
medycyny. Arch. Hist. i Fil. Med. 1981)
4. Studenci zachęcani są do korzystania z innych źródeł ( monografie, wydawnictwa popularnonaukowe, periodyki, itp.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje
Po zakończeniu kursu z przedmiotu Historia Medycyny słuchacz:
 Rozumie i akceptuje humanistyczny wymiar zawodu lekarza i holistyczne podejście do praktyki
lekarskiej
 Umie samodzielnie korzystać ze źródeł historycznych z zakresu historii medycyny
 Zna tradycje zawodu lekarskiego, szkoły i systemy kształcenia na przestrzeni wieków
 Zna nowożytne pojmowanie zdrowia i choroby
 Zna różne modele opieki szpitalnej – od starożytności do XXI wieku
 Zna sylwetki i osiągnięcia najwybitniejszych lekarzy – od starożytności do XXI wieku- ze
szczególnym uwzględnieniem polskich lekarzy
 Umie analizować myśli lekarskie od starożytności do XXI wieku

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
EOZ
modułu
Rodzaj modułu

Nazwa
modułu

Ekonomika w ochronie zdrowia

Kierunek studiów

Obieralny
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Studia doktoranckie

Specjalność

Nie dotyczy

Poziom studiów

III stopień

Forma studiów
Rok studiów

Stacjonarne

Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoby prowadzące zajęcia

VI

Strona internetowa

www.pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

Polski

Wydział PUM

III

1
wykłady: 15 godz.
prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
dr n. zdr. Artur Kotwas, mail: artur.kotwas@pum.edu.pl

Informacje szczegółowe



Cele modułu

Wymagania
wstępne w zakresie

Definiować zjawisko popytu na ochronę zdrowia i jej podaży
Kategoryzować koszty ochrony zdrowia i kwestie jej finansowania ochrony
zdrowia ze środków publicznych
 Omawiać specyfikę rynku usług z zakresu ochrony zdrowia, zawodności
tego rynku oraz roli państwa w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia
 Poznać zasady ubezpieczeń zdrowotnych i ich oceny ekonomicznej
 Dokonywać oceny ekonomicznej sektora oraz pomiaru i oceny wyników
opieki zdrowotnej
Wiedzy
 Znajomość podstaw ekonomii w ujęciu teoretycznym i
praktycznym
Umiejętności
 Znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia
Kompetencji  Usystematyzowana wiedza z zakresu zdrowia publicznego
społecznych
 Analityczne myślenie i prowadzenie obliczeń
matematycznych
 Otwartość i chęć do publicznego wyrażania opinii

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer efektu
kształcenia

EOZ_W01

EOZ _W02

EOZ _U01

EOZ _P01

SYMBOL
(odniesienie
do)
EKK

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze
osiągnięcia nauk o zdrowiu i medycyny, wiedzę
interdyscyplinarną
Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych
uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy
badacza
Posiada umiejętność argumentowania, formułowania
własnych oryginalnych poglądów, formułowania
wniosków oraz tworzenia syntez problemowych
Jest świadomy swojej roli społecznej i znaczenia
prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego

Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)

K_W04

T, D, P

K_W07

T, D, P

K_U12

T, D, P

K_P05

T, D, P

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

EOZ_W01

EOZ _W02

EOZ _U01

EOZ _P01

Ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze
osiągnięcia nauk o zdrowiu i medycyny,
wiedzę interdyscyplinarną
Ma wiedzę o prawnych, ekonomicznych i
etycznych uwarunkowaniach działalności
badawczej i pracy badacza
Posiada umiejętność argumentowania,
formułowania własnych oryginalnych
poglądów, formułowania wniosków oraz
tworzenia syntez problemowych
Jest świadomy swojej roli społecznej i
znaczenia prowadzonej działalności dla
rozwoju społecznego i
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego

X

X

X

X

inne ...

Zajęcia
praktyczne

Ćwiczenia

Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne

Ćw. laborat.

Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Zajęcia
seminaryjne

numer efektu
kształcenia

Wykład

Forma zajęć dydaktycznych

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia

Symbol treści
kształcenia

EOZ _01
EOZ _02
EOZ _03
EOZ _04

EOZ _05
EOZ _06
EOZ _07

Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu

Opis treści kształcenia

Popyt na ochronę zdrowia. Produkcja i koszty ochrony
zdrowia. Podaż ochrony zdrowia
Rynki, zawodność rynku i rola państwa w ochronie
zdrowia. Sprawiedliwość w ochronie zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontraktowanie świadczeń
zdrowotnych.
Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne w procesie
finansowania ochrony zdrowia. Konstrukcja
ubezpieczenia
Zasady oceny ekonomicznej. Pomiar i wycena wyników
ochrony zdrowia oraz metody oceny ekonomicznej.
Farmakoekonomika
Refundacja leków.
Ceny, negocjacje i podział ryzyka
Ekonomiczne aspekty uzależnień

K_W04 K_U12 K_P05
K_W04 K_U12 K_P05
K_W04 K_U12
K_W04 K_W07
K_U12
K_W04 K_W07
K_U12
K_W04 K_W07 K_P05
K_W04 K_W07

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

1. Folland S.(red.), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolter Kluwer, Warszawa 2011
2. Getzen T., Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa 2010
3. Suchecka J.(red.), Finansowanie ochrony zdrowia, Wolter Kluwer, Warszawa 2011
4. Łanda K.(red.), Pricing, Ceestahc, Kraków/Warszawa 2009
5. Kolasa K., Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia, Wolter Kluwer, Warszawa 2012
6. Raulinajtys-Grzybek M., Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych, Wolter Kluwer, Warszawa
2013
7. Morris S.(red.), Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolter Kluwer, Warszawa 2011
8. Orlewska E.(red.), Farmakoekonomika, AM w Poznaniu, Poznań 2004
9. Hermanowski T.(red.), Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność
zawodową i wydajność pracy, Wolter Kluwer, Warszawa 2013
10. Jacobs R.(red.), Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia, Wolter Kluwer, Warszawa 2013
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie do ćwiczeń
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do egzaminu

Obciążenie studenta [h]
Nauczyciel

Student
15

Średnia

Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
Uwagi

Metody oceniania np.:
E – egzamin ustny, pytania problemowe
T – test
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
OP – ocena postawy
OB – obserwacja

15
1

