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S YL AB US ZA JĘ Ć  

I n f o rma cj e  og ó ln e  

 

Nazwa zajęć: Język angielski 

Rodzaj ZAJĘĆ Obowiązkowy 

Wydział PUM  Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo 

Specjalność  Nie dotyczy 

Poziom studiów  

jednolite magisterskie □* 

I stopnia □ 

II stopnia x 

Forma studiów Stacjonane / niestacjonarne 

Rok studiów /semestr studiów 
I rok semestr II (30 godz.) 

II rok semestr I (30 godz.) i II (30 godz.) 

Liczba przypisanych punktów ECTS  6 ( I rok: 2, II rok: 4) 

Formy prowadzenia zajęć (liczba godzin) ćwiczenia  

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia 

się  

- zaliczenie na ocenę: 

□ opisowe 

x testowe 

□ praktyczne 

□ ustne 

 

□ zaliczenie bez oceny  

 

- egzamin końcowy: 

□ opisowy 

x          testowy 

□ praktyczny 

□ ustny 

Kierownik jednostki 
mgr inż. Sławomir Gutman 

slawomir.gutman@pum.edu.pl 

Adiunkt dydaktyczny lub osoba 

odpowiedzialna za przedmiot 

mgr Ireneusz Klimek 

ireneusz.klimek@pum.edu.pl 

mgr Magdalena Mrozik  

magdalena.mrozik@pum.edu.pl 

Nazwa i dane kontaktowe jednostki 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

ul. Ku Słońcu 13, klatka A 

tel. 91 4414530 

Strona internetowa jednostki 

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-

medycyny-i-stomatologii/studium-

praktycznej-nauki-jezykow-obcych 

Język prowadzenia zajęć angielski 

 

*zaznaczyć odpowiednio, zmieniając □ na X 
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Informacje szczegółowe 

Cele zajęć 
Kontynuacja nauki języka obcego po studiach pierwszego stopnia 

prowadzona w ramach specjalistycznego kursu językowego 

Wymagania wstępne w 

zakresie  

Wiedzy Student posiada wiedzę w zakresie podstawowego słownictwa 

specjalistycznego w zakresie opieki położniczo- pielęgniarskiej i 

nauk pokrewnych 

Umiejętności Potrafi czytać, analizować fachową literaturę medyczną, 

swobodnie porozumiewać się z pacjentem i personelem 

medycznym w języku obcym 

Kompetencji 

społecznych 
Posiada nawyk samokształcenia, potrafi pracować w zespole 

przyjmując w nim różne role 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

lp. efektu 

uczenia się  

Student, który zaliczył 

ZAJĘCIA 

wie/umie/potrafi: 

SYMBOL  

(odniesienie do)  

efektów uczenia się dla 

kierunku 

Sposób weryfikacji 

efektów UCZENIA 

SIĘ* 

 

W01 

Zna język angielski na poziomie biegłości 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

 

A.U21 K, S, EP 

U01 
Potrafi krytycznie analizować 

piśmiennictwo w języku angielskim. 

 
A.U21 K, S, EP 

U02 

Porozumiewa się w języku angielskim w 

sposób odpowiadający poziomowi 

biegłości B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

 

A.U21 K, S, EP 

K01 

Przestrzega zasad etyki zawodowej w 

relacji z pacjentem, zespołem 

terapeutycznym i w pracy badawczej. 

 

 O 

K02 
Wykazuje inicjatywę oraz samodzielność 

w podejmowanych decyzjach 
 O 

Tabela efektów UCZENIA SIĘ w odniesieniu do formy zajęć 

lp. efektu 

uczenia się 
Efekty uczenia się 

Forma zajęć 
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W01 
Zna język angielski na poziomie biegłości 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

  x    
  

U01 
Potrafi krytycznie analizować 

piśmiennictwo w języku angielskim. 
  x    
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U02 

Porozumiewa się w języku angielskim w 

sposób odpowiadający poziomowi 

biegłości B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

  x    

  

K01 

Przestrzega zasad etyki zawodowej w 

relacji z pacjentem, zespołem 

terapeutycznym i w pracy badawczej. 
  x    

  

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

 

Lp. treści 

programowej 
Treści programowe Liczba godzin 

Odniesienie do efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ 

I rok semestr letni 

                                            Ćwiczenia:                                                             

TK01 
Planowanie opieki pielęgniarskiej  

 
8 W01, U01, U02, K01, K02 

TK02 
Leki: rodzaje,  dawkowanie 

 
8 W01, U01, U02, K01, K02 

TK03 
Zastrzyki: rodzaje, sposoby podawania 

 
6 W01, U01, U02, K01, K02 

TK04 

Zagadnienia gramatyczne (przedrostki i 

przyrostki, szyk zdania, tryb 

rozkazujący, tworzenie pytań i przeczeń, 

czasy teraźniejsze i przeszłe) 

8 W01, U01, U02, K01, K02 

II rok semestr zimowy 

                                          Ćwiczenia:                                                              

TK01 
Pooperacyjna opieka pielęgniarska 

 
4 W01, U01, U02, K01, K02 

TK02 

Opieka pielęgniarska w wybranych 

chorobach (dermatologicznych, 

gastrologicznych, okulistycznych, 

neurologicznych) 

14 W01, U01, U02, K01, K02 

TK03 
Przedstawianie w formie ustnej i 

pisemnej informacji dotyczących stanu 

zdrowia pacjenta, profilaktyki i terapii 
6 W01, U01, U02, K01, K02 

TK04 
Zagadnienia gramatyczne (powtórzenie i 

utrwalenie czasów gramatycznych, 

strona bierna) 
6 W01, U01, U02, K01, K02 

II rok semestr letni 

                                          Ćwiczenia:                                                              

TK01 
Opieka pielęgniarska w wybranych 

chorobach (krążenia, zakaźnych, nerek, 

psychiatrycznych) oraz położnictwie 
16 W01, U01, U02, K01, K02 

TK02 
Wprowadzenie do redagowania krótkich 

doniesień naukowych 

 
3 W01, U01, U02, K01, K02 

TK03 

Doskonalenie prezentacji wybranych 

zagadnień w formie ustnej z 

wykorzystaniem materiałów 

audiowizualnych dostępnych w 

Internecie 

5 W01, U01, U02, K01, K02 

TK04 

Zagadnienia gramatyczne (powtórzenie i 

utrwalenie czasów gramatycznych, 

następstwo czasów i mowa zależna, 

okresy warunkowe I, II, III typu) 

6 W01, U01, U02, K01, K02 
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Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa 

1. Grice, T., Nursing 2, Oxford University Press, 2008 

2. Donesch-Jeżo, E., English for Nurses, Wyd. Przegląd Lekarski, 2002 

3.Specjalistyczne artykuły z anglojęzycznych czasopism  medycznych i źródeł internetowych   

Literatura uzupełniająca 

1. Ciecierska J., Jenike B., Tudnej K.: English in Medicine,  2002 

2. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, 1997 

Nakład pracy studenta   

Forma nakładu pracy studenta  

(udział w zajęciach, aktywność, 

przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

 

W ocenie (opinii) nauczyciela 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 90 

Przygotowanie do ćwiczeń/seminarium 30 

Czytanie wskazanej literatury 20 

Napisanie raportu z 

laboratorium/ćwiczeń/przygotowanie 

projektu/referatu itp. 

20 

Przygotowanie do kolokwium/kartkówki 20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Inne …..  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 200 

Punkty ECTS  6 

Uwagi 
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*Przykładowe sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

EP – egzamin pisemny 

EU – egzamin ustny 

ET – egzamin testowy 

EPR – egzamin praktyczny 

K – kolokwium 

R – referat 

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych 

RZĆ – raport z ćwiczeń z dyskusją wyników 

O – ocena aktywności i postawy studenta  

SL – sprawozdanie laboratoryjne 

SP – studium przypadku 

PS – ocena umiejętności pracy samodzielnej 

W – kartkówka przed rozpoczęciem zajęć 

PM – prezentacja multimedialna 

i inne 


