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S YL AB US ZA JĘ Ć  

I n f o rma cj e  og ó ln e  

 

Nazwa ZAJĘĆ:                                                                       Zajęcia interdyscyplinarne 

Rodzaj ZAJĘĆ Obowiązkowy 

Wydział PUM  Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów  Pielęgniarstwo  

Specjalność  Nie dotyczy  

Poziom studiów  

jednolite magisterskie □
* 

I stopnia X 

II stopnia □ 

Forma studiów Stacjonarne/Niestacjonarne 

Rok studiów /semestr studiów Rok III/semestr VI 

Liczba przypisanych punktów ECTS  1 

Formy prowadzenia zajęć (liczba godzin) 
Ćwiczenia symulowane wysokiej wierności – 

10 godzin 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia 

się  

- zaliczenie na ocenę: 

□ opisowe 

□ testowe 

X praktyczne 

Kierownik jednostki prof. dr hab. Elżbieta Grochans 

Adiunkt dydaktyczny lub osoba 

odpowiedzialna za przedmiot 

dr n. med. Marzanna Stanisławska 

/stamarz@pum.edu.pl 

dr n. zdr. Anna Cybulska/ 

anna.cybulska@pum.edu.pl 

Nazwa i dane kontaktowe jednostki 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa WNoZ PUM 

71 – 210 Szczecin,  ul. Żołnierska 48, 

piętro 3, pokój 312      nr tel. 914800-910 

Strona internetowa jednostki 
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-

nauk-o-zdrowiu/zaklad-pielegniarstwa 

Język prowadzenia zajęć polski 

 

*zaznaczyć odpowiednio, zmieniając □ na X 
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Informacje szczegółowe 

Cele zajęć 

Celem modułu jest przygotowanie studentów studiów I 

stopnia do podejmowania efektywnych działań w 

zespołach interdyscyplinarnych   

Wymagania wstępne w 

zakresie  

Wiedzy Kompetencje na poziomie studiów I stopnia 

pielęgniarstwa, po opanowaniu modułów nauk 

podstawowych, społecznych oraz pielęgniarstwa 

internistycznego, pediatrycznego, intensywnej opieki i 

części klinicznej oraz podstaw pielęgniarstwa. 

Umiejętności 

Kompetencji 

społecznych 

 

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* 

 

U01 

Gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, 

ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać 

interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji 

opieki pielęgniarskiej; 

 

D.U1. 

 

S,O, PS 

U02 
Rozpoznawać powikłania po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; 
D.U8. S,O, PS 

U03 
Doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan 

podczas tlenoterapii; 

 

D.U9. 
S,O, PS 

U04 
Wykonywać badanie elektrokardiograficzne i rozpoznawać 

zaburzenia zagrażające życiu; 

 

D.U10. 
S,O, PS 

U05 
Rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego; 

D.U18. S,O, PS 

U06 
Przekazywać informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; 
D.U22. S,O, PS 

U07 
Przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 
D.U26. S,O, PS 

U08 
Udzielać pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego 

zagrożenia życia; 
D.U27. S,O, PS 

K01 
Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 

zawodowe; 
K4. O 

K02 

Dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

K7. O 

 

Tabela efektów UCZENIA SIĘ w odniesieniu do formy zajęć 

lp. efektu 

uczenia 

się 

Efekty uczenia się 

Forma zajęć 

W
y
k

ła
d

 

S
em

in
a

ri
u

m
 

Ć
w

ic
ze

n
ia

 

w
a
rs

zt
a

to
w

e 

Ć
w

ic
ze

n
ia

 

k
li

n
ic

zn
e 

S
y
m

u
la

cj
e 

E
-l

ea
rn

in
g

  

In
n

e 
fo

rm
y
 

P
ra

k
ty

k
a

  

U01 D.U1.     X    

U02 D.U8.     X    

U03 D.U9.     X    

U04 D.U10.     X    
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U05 D.U18.     X

C 

   

U06 D.U22.     X    

U07 D.U26.     X    

U08 D.U27.     X    

K01 K4.     X    

K02 K7.     X    

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Lp. treści 

program

owej 

Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Odniesienie do efektów uczenia się 

do ZAJĘĆ 

Semestr letni 

 Symulacje: 10  

TK01 

Zasady współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym w stanach zagrożenia 

życia pochodzenia zachowawczego   

5 
U01, U02, U03,U04, U05, U06,U07, 

U08, K01, K02 

TK02 

Zasady współpracy w zespole 

interdyscyplinarnym w stanach zagrożenia 

życia pochodzenia urazowego   

5 
U01, U02, U03,U04, U05, U06,U07, 

U08, K01, K02 

Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa 

1. Talarska D., Zozulińska- Ziółkiewicz D. (red.): Pielęgniarstwo  Internistyczne. Wyd.  PZWL, Warszawa 

2017         

2. Walewska E. (red.) Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2014 

Literatura uzupełniająca 

1. Torres, K., Kański, A. (red.). (2018). Symulacja w edukacji medycznej. Lublin. 

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 10 

Przygotowanie do zajęć 10 

Czytanie wskazanej literatury 5 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 25 

Punkty ECTS  1  

Uwagi 

 

 

 

*Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych 

O – ocena aktywności i postawy studenta  

PS – ocena umiejętności pracy samodzielnej 

 


