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3.3.1 Przedmioty podstawowe 

Tabela 4. Opis przedmiotu kształcenia – anatomia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr A. Przyborska  

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr A. Przyborska  

seminaria: 

ćwiczenia: dr K. Szyszko 

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:   1 X     2□     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  ANATOMIA Liczba punktów ECTS: 4 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady   30  35 2,5 

 Przygotowanie do kolokwium    10 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do egzaminu 

 

   15 

Ćwiczenia   15  25 1,5 

Przygotowanie do ćwiczeń    10 

Przygotowanie do kolokwium     10 

Opracowanie zagadnień    5 

Razem  45  60 4 

Metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia z modelem anatomicznym, praca przy stanowisku komputerowym 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Biologia  

B. Wiadomości z zakresu biologii, w tym podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka objęte 

programem szkoły średniej  

Cele przedmiotu 

Celem nauczania jest zapoznanie studenta z podstawami wiedzy anatomicznej dotyczącej budowy i funkcjonowania 

organizmu człowieka. Dodatkowo, zapoznanie w podstawowym zakresie z obowiązującym mianownictwem 

anatomicznym, a także najważniejszymi aspektami anatomii klinicznej i czynnościowej, w zakresie przydatnym do dalszej 
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nauki przedmiotów zawodowych oraz pracy w charakterze ratownika medycznego.. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA: 

1. Wprowadzenie do anatomii człowieka. Jamy ciała. Płyny ustrojowe. Poziomy strukturalne organizacji ciała człowieka; 

2. Budowa kośćca, kościec osiowy i kościec kończyn. Połączenia kości. główne stawy kończyn. 

3. Tkanka mięśniowa. Główne mięsnie szkieletowe 

4. Budowa serca. Budowa ścian tętnic, żył i naczyń włosowatych. 

5. Komórki i tkanki układu nerwowego. Neurony, nerwy, neuroglej. Ośrodkowy układ nerwowy. Opony mózgu i płyn 

mózgowo-rdzeniowy. Mózg i jego ukrwienie. Struktury kresomózgowia i międzymózgowia, pień mózgu i móżdżek. 

Istota szara i biała rdzenia kręgowego. Nerwy rdzeniowe i nerwy czaszkowe. 

6. Układ oddechowy. Umiejscowienie i budowa nos i jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli i oskrzelików. 

Budowa makroskopowa płuca. Opłucna i jama opłucnej. 

7. Układ pokarmowy – przewód i narządy dodatkowe. Jama ustna i gruczoły ślinowe. Budowa przełyku i żołądka. Jelito 

cienkie, jelito grube i odbytnica. Wątroba. Przewody żółciowe i przewód żółciowy. 

8. Układ moczowy. Makroskopowa i mikroskopowa budowa nerki. Moczowody i pęcherz moczowy. 

 

BUNA: 

1. Narządy zmysłów. Budowa ucha. Budowa oka, mięśnie zewnętrzne oka, narządy pomocnicze oka.  

2. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Przysadka mózgowa i podwzgórze. Tarczyca. Przytarczyce. Kora i rdzeń 

nadnerczy. Trzustka. Szyszynka. Grasica. 

 

Problematyka ćwiczeń 

UNA: 

1. Ogólna budowa połączeń kości (połączenia ścisłe i wolne),stałe i niestałe składniki stawu, rodzaje stawów, znajomość 

budowy stawów i rodzaje ruchów (szczytowo-potyliczny, szczytowo-obrotowy, ramienny, łokciowy, promieniowo-

nadgarstkowy, biodrowy, kolanowy, skokowy górny) 

2. Mięśnie kończyny górnej i kończyny dolnej, kanał pachwinowy, dół pachowy, dół łokciowy, pochewki ścięgniste ręki 

i stopy 

3. Znajomość budowy i funkcji: przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy, wątroby, trzustki i 

otrzewnej, topografia jamy otrzewnej 

4. Dolne drogi oddechowe (krtań, oskrzela, płuca),opłucna-budowa i znaczenie,  narządy płciowe męskie i żeńskie 

wewnętrzne i zewnętrzne  

5. Serce, naczynia krwionośne. Krążenie duże, małe , tętnice, żyły, naczynia włosowate 

6. Budowa węzła chłonnego , naczynia i węzły chłonne kończyny górnej, dolnej, jamy brzusznej, miednicy małej i klatki 

piersiowej, śledziona-budowa i funkcje, ogólna budowa narządu wzroku i słuchu 

BUNA: 

1. Narządy i tkanki układu chłonnego. 

2. Budowa skóry. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Wykazuje się  podstawową 

wiedzą z zakresu anatomii 

topograficznej, czynnościowej 

i klinicznej, fizjologii 

i patofizjologii człowieka, 

biofizyki, biochemii oraz 

farmakologii z toksykologią. Zna 

zasadnicze cechy budowy 

morfologicznej i funkcjonowania 

poszczególnych narządów oraz 

układów, posługuje się w 

podstawowym zakresie 

prawidłowym mianownictwem 

anatomicznym.  

W_02 Posiada znajomość podstaw 

anatomii czynnościowej układów i 

narządów. Zna podstawowe pojęcia 

dotyczące chorób i ich przebiegu. 

Zna najczęstsze zaburzenia 

 

- kolokwium 

- opracowanie 

zagadnień 

- test  

A. Sposób zaliczenia  

Egzamin pisemny testowy 

B. Formy i kryteria zaliczenia  

Egzamin  

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej 

oceny końcowej z przedmiotu A.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego 

wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i pytania otwarte). 

Ocena z egzaminu to ocena B do zaliczenia modułu 

przedmiotu. 

 

Wykłady:  

1. Ocena z kolokwium 

2. Opracowanie zagadnień - samodzielna praca studenta -(Z1) 

Ow = ocena z kolokwium x 0,70 + ocena z opracowanych 

zagadnień x 0,30 

Ow – ocena końcowa z wykładu 

Ćwiczenia: 
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funkcjonowania poszczególnych 

układów i narządów.  

W_03 Zna mechanizmy 

kontrolujące utrzymanie 

homeostazy w zdrowiu i jej 

zaburzenia w stanach 

patologicznych. 

 

1. Kolokwium praktyczne - (Z1) 

2. Samodzielna praca studenta  jako lidera w grupie 

ćwiczeniowej - zaangażowanie w wykonywanie zadań, 

wyciąganie wniosków (Z2) 

OC = ocena z (Z1) x 0,70 + ocena z (Z2) x 0,30 

OC - ocena z ćwiczeń  

 

Ocena końcowa z przedmiotu - A: 

Ustalenie oceny końcowej A na podstawie uzyskanych  ocen 

pozytywnych z wykładu i ćwiczeń. Wagami są przypisane im 

liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKS =  OW x ECTSW + OC x ECTSC / ECTSP 

OKS – ocena końcowa za semestr  

OW – ocena z wykładu  

OC - ocena z ćwiczeń 

ECTSW – liczba ECTS z wykładu 

ECTSC – liczba ECTS z ćwiczeń 

ECTSP – liczba ECTS z przedmiotu  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu  poprawkowego  zostaną 

podane studentom na pierwszych zajęciach. 

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie 

procentowego udziału 40% oceny końcowej A i 60% oceny B 

z egzaminu.  

OKM= A x 40 + B x 60/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i 

student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na 

wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w 

przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co 

najmniej dostatecznej (3.5) Student powtarzający rok z 

powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu. 

Umiejętności 

U_01. Opisuje cechy budowy 

morfologicznej, funkcjonowanie 

oraz zaburzenia w funkcjonowaniu 

poszczególnych narządów 

i układów, posługuje się 

prawidłowym mianownictwem  

U_02. Potrafi wyjaśnić znaczenie 

czynnościowe poszczególnych 

narządów oraz w oparciu 

o wiadomości z zakresu anatomii 

klinicznej, fizjologii, biochemii, 

biofizyki i patofizjologii, potrafi 

wyjaśnić najczęstsze następstwa 

urazów i zaburzeń funkcji 

narządów. Wiąże  patomechanizm 

choroby z objawami 

obserwowanymi u pacjenta 

U_03. Interpretuje relacje 

zachodzące w wybranych 

badaniach diagnostycznych – 

w szczególności, radiologicznych. 

U_04. Potrafi wykorzystać 

oprogramowanie interaktywne z 

anatomii i fizjologii 

do przedstawienia topografii i 

funkcjonowania organizmu 

ludzkiego oraz posiada umiejętność 

posługiwania się mikroskopem do 

poznania budowy i oceny tkanek. 

U_05. Potrafi wykorzystywać oraz 

samodzielnie i krytycznie 

analizować piśmiennictwo 

medyczne. 

– Kolokwium 

– Obserwacja i 

ocena 

umiejętności 

praktycznych 

– Ocena zadania 

wykonanego 

samodzielnie i 

grupowo 

– Obserwacja i 

ocena  

samodzielnej 

pracy studenta  

jako lidera 

 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Wykazuje kreatywność w 

pozyskiwaniu nowych informacji 

niezbędnych dla właściwej 

interpretacji obserwowanych 

zjawisk, pracuje w zespole 

rozwiązującym problem medyczny 

  

– Obserwacja i 

ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  

– Obserwacja 

zaangażowania do 

samodzielnej 

pracy studenta 

jako lidera 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

ANATOMIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla obszaru 

W_01 K_W02, K_W03 P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K_W02, K_W03, K_W04  P6S_WG, P6S_WK 

W_03 K_W04, K_W06, K_W09 P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K_U04 P6S_UW 
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U_02 K_U05, K_U15, M1_U20 P6S_UW, P6S_UO 

U_03 K_U05, K_U06 P6S_UW 

U_04 K_U35 P6S_UW 

U_05 K_U24, K_U25 P6S_UO, P6S_UW 

K_01 K_K09 P6S_UO 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Maciejewski R., Torres K. Red.: Anatomia czynnościowa. Podręcznik dla studentów Pielęgniarstwa, Fizjoterapii, 

Ratownictwa Medycznego, Analityki Medycznej i Dietetyki. Wydawnictwo Czelej 2007. 

2. Michajlik A., Ramotowski W. Red.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wydanie 5; Wydawnictwo PZWL 2009. 

3. Woźniak W. Red.: Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów. Wydanie 2; Wydawnictwo Urban i Partner 2003. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Gołąb B.K.: Podstawy anatomii człowieka. PZWL, W-wa 2005  

2. Bruska M., Ciszek B., Kowiański P., Woźniak W. Red.: Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tomy I-III. 

Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner 2010 . 

3. Narkiewicz O., Moryś J. Red.: Anatomia człowieka. Tomy I-IV. O Wydawnictwo PZWL 2010. 

4. Yokochi Y. Fotograficzny atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo PZWL 2006. 

 

Autor programu:  

dr A. Przyborska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 5. Opis przedmiotu kształcenia – fizjologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

Dr A. Przyborska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr A. Przyborska, prof. nadzw. dr hab. S. Angielski 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:   1 □     2 X     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  FIZJOLOGIA Liczba punktów ECTS: 4 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin 
Liczba 

punktów ECTS UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  30  70 4 

 

 

 

Opracowanie zagadnień    15 

Analiza piśmiennictwa    20 

Przygotowanie do kolokwium    20 

Przygotowanie do egzaminu    15 

Razem  30  70 4 

Metody dydaktyczne 

wykład z użyciem środków audiowizualnych, dyskusja, metoda problemowa, praca z tekstem, ćwiczenia z modelem 

anatomicznym 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

podstawowa wiedza z zakresu biologii i anatomii człowieka 

Cele przedmiotu 

Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności pozwalających na ocenę funkcjonowania zdrowego organizmu w warunkach 

spoczynkowych i w warunkach fizjologicznie ekstremalnych oraz zrozumienie podstawowych mechanizmów 

regulacyjnych zabezpieczających organizm przed zmianami środowiska zewnętrznego.  

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie zjawisk patofizjologicznych i interpretację wyników prób 

klinicznych i badań czynnościowych człowieka zdrowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA: 

1. Skład i rozmieszczenie płynów ustrojowych. Mechanizmy utrzymania stałości środowiska wewnętrznego. 
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2. Elektrofizjologiczne i jonowe podstawy pobudliwości. Mechanizm powstawania i przekazywania potencjału 

czynnościowego. Mechanizmy blokowania funkcji neuronów i receptorów błonowych. 

3. Parakrynne, autokrynne, endokrynne i elektrochemiczne sposoby przekazywania informacji w organizmie. 

4. Budowa i rodzaje mięśni. Mechanizmy elektrofizjologiczne skurczu i rozkurczu mięśnia. 

5. Zapotrzebowanie energetyczne pracujących mięśni. Receptory błonowe w mięśniach, ich antagoniści i agoniści. 

1. Podział i organizacja układu nerwowego. Układ nerwowy somatyczny. Układ autonomiczny i jego nadrzędna rola w 

regulacji układów krążenia i oddychania. Receptory adrenergiczne i cholinergiczne, ich agoniści i antagoniści. 

Nerwowa kontrola funkcji endokrynnych. 

2. Elektrofizjologia mięśnia sercowego. Mechanika i fazy cyklu serca. 

3. Organizacja układu krążenia. Podstawowe mechanizmy regulacji ciśnienia i przepływu krwi. 

6. Podstawy wentylacji płuc i wymiany gazowej. 

7. Odruchowa regulacja funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i oddechowego i mechanizmy adaptacji do 

warunków środowiska. 

8. Udział nerki w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego. 

9. Skład i funkcje krwi. Skład i funkcje osocza. Fizjologiczna rola poszczególnych elementów morfotycznych. Krwinki 

czerwone i hemoglobina w przenoszeniu tlenu i dwutlenku węgla. Hormonalna regulacja hemopoezy i funkcji szpiku 

kostnego. Grupy krwi i mechanizm powstawania konfliktu serologicznego. 

10. Układ endokrynny: podstawowe gruczoły i hormony, mechanizm ich wydzielanie i działania. Nadrzędna rola 

przysadki mózgowej. Pętle sprzężeń zwrotnych i regulacja wydzielania hormonów. Oś podwzgórzowo-

przysadkowo-nadnerczowa. 

11. Układ pokarmowy. Specyfika regulacji i podstawowe funkcje jego elementów. Motoryka przewodu pokarmowego i 

efekty jej zaburzeń. Główne enzymy trawienne i mechanizm wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych. 

12. Mechanizmy kontroli metabolizmu i zasobów energetycznych ustroju oraz konsekwencje ich zaburzenia. 

Podwzgórzowa kontrola pobierania pokarmu. 

13. Receptory i ich podział. Narządy zmysłów i mechanizmy odbierania bodźców ze środowiska: neuronalne, 

mechanizmy czucia powierzchownego, głębokiego, temperatury i bólu. 

BUNA:  

Odruchowa i neurohormonalna kontrola homeostazy i czynniki ją zaburzające. 

Fizjologiczne mechanizmy kontroli układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, oddechowego, pokarmowego i moczowo-

płciowego oddechowy. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01  Zna zasady prawidłowego 

funkcjonowania poszczególnych 

tkanek, narządów i układów, 

mechanizmy podstawowe i 

regulacyjne służące utrzymaniu 

życia. 

W_02 Rozumie integrację 

czynności poszczególnych części 

organizmu, zjawisko homeostazy 

i skutki jej zaburzeń, zależności 

pomiędzy organizmem i 

środowiskiem zewnętrzny. 

W_03 Posiada wiedzę na temat 

funkcjonowania organizmu 

człowieka w warunkach 

prawidłowych oraz roli 

mechanizmów fizjologicznych w 

utrzymaniu zdrowia 

 

 

- test 

- opracowanie 

zagadnienia 

- kolokwia 

A. Sposób zaliczenia  

- Egzamin  

B. Formy i kryteria zaliczenia 

Egzamin  

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej 

oceny końcowej  z wykładów.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego 

wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i pytania otwarte).  

Ocena z egzaminu stanowi ocenę B. 

 

Wykłady:  

1. Średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów 

2. Samodzielna praca studenta (zaangażowanie w 

wykonywanie zadań, wyciąganie wniosków, prezentacja 

wyników) 

Ocena z wykładów stanowi ocenę A: 

Średnia ocen z kolokwiów  x 0,70+ ocena za samodzielną 

pracę studenta x 0,30 

Ocena końcowa z wykładu jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Umiejętności 

U_01. Potrafi wykazać 

praktycznie korelacje pomiędzy 

układami organizmu, przedstawić 

empirycznie zależności i procesy 

zachodzące w organizmie. 

U_02. Potrafi dokonać oceny 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy 

studenta   
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prawidłowości funkcjonowania 

człowieka w oparciu o kryteria 

czynnościowe. 

U_03. Potrafi odczytać i dokonać 

analizy podstawowych wyników 

laboratoryjnych. 

U_04. Potrafi dokonać analizy 

wpływu czynników szkodliwych 

na przebieg procesów 

fizjologicznych. 

 

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie 

procentowego udziału oceny A i oceny B z egzaminu 

końcowego.  

Ocena A stanowi 60% oceny końcowej, a egzamin 40%.  

A następnie A x 60 + B x 40 /100 

Ocena końcowa z przedmiotu jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Wykazuje kreatywność w 

pozyskiwaniu nowych informacji 

niezbędnych dla właściwej 

interpretacji obserwowanych 

zjawisk, pracuje w zespole 

rozwiązującym problem 

medyczny. Szanuje powierzony 

mu sprzęt medyczny. Szanuje 

powierzony mu sprzęt. 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań 

– Ocena 

terminowości 

wykonania zadania  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

FIZJOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów 

kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla obszaru 

W_01 K_W02, K_W03 P6S_WG,  P6S_WK 

W_02 K_W02, K_W03, K_W04  P6S_WG,  P6S_WK 

W_03 K_W04, K_W06, K_W09  P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K_U04   P6S_UW  

U_02 K_U05,  K_U15 , K_U20   P6S_UW, P6S_UO  

U_03 K_U05, K_U06  P6S_UW 

U_04 K_U35  P6S_UW 

U_05 K_U24, K_U25 P6S_UO, P6S_UW, P6S_UU  

K_01 K_K02, K_K03, K_K04, K_K05   P6S_KK, P6S_KO, P6S_KR  

Wykaz literatury 

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
1. Górski J. Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2010 

2. Konturek S. Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, wydanie VII.* 

3. McLaughlin D., Stamford J., White D.  Krótkie wykłady Fizjologia człowieka, PWN 2008* 

4. Waugh A. Grant A. Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Elsevier Urban & Partner 

2012* 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Górski J. (red.) Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie 2011 (wydanie I)* 

2. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 (wydanie II)* 

3. Konturek S. (red.) Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 

2012 (wydanie II)* 

4. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. (red.) Fizjologia starzenia się Profilaktyka i rehabilitacja. Wydawnictwo PWN 

2012 (wydanie I) 

5. Michajlik A., Ramotowski W.; Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo PZWL 2009, wydanie 5* 

6. Traczyk Z. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2015  Wyd. 8 uaktual. - 9 dodruk. (i starsze)* 

 
Program przygotowała:  

dr A. Przyborska, prof. nadzw. dr hab. S. Angielski 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

  

http://www.medicon.pl/prawy.php?szczegolowy_opis=&nr_ksiazki=185
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=McLaughlin+Daniel&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Stamford+Jonathan&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=White+David&t=6
http://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Waugh+Anne%2C+Grant+Allison.html
http://www.medicon.pl/prawy.php?szczegolowy_opis=&nr_ksiazki=1896
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Tabela 6. Opis przedmiotu kształcenia – biologia i mikrobiologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

CYKL KSZTAŁCENIA 2018-2021 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr M. Bronk 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M. Bronk 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:   1 X     2 □     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  BIOLOGIA I 

MIKROBIOLOGIA 

Liczba punktów ECTS: 1,5 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  25 1,5 

 

 

 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do zaliczenia    10 

Analiza piśmiennictwa    5 

Razem  15  25 1,5 

Metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, praca z tekstem, dyskusja. 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Wiedza w zakresie biologii na poziomie szkoły średniej. Podstawowa wiedza na temat występowania 

drobnoustrojów w przyrodzie i ich roli jako czynników wywołujących choroby człowieka. 

Cele przedmiotu 

Przekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii i parazytologii na temat znaczenia drobnoustrojów w patologii 

człowieka.  

Zapoznanie studentów z mechanizmami chorobotwórczego działania drobnoustrojów na organizm człowieka, 

laboratoryjnej diagnostyki chorób infekcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na pobieranie, przechowywania 

i transport materiałów do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych.  

Zapoznanie z zasadami diagnostyki, zwalczania  i zapobieganie zakażeniom 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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Problematyka wykładów 

UNA: 

1. Drobnoustroje jako czynniki etiologiczne chorób człowieka – oddziaływanie posożyt - żywiciel. 

2. Bakterie jako czynniki etiologiczne zakażeń – ogólna charakterystyka, chorobotwórczość,   epidemiologia, 

diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zakażeń. 

3. Wirusy jako czynniki etiologiczne zakażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość,  epidemiologia,  

diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zakażeń 

4. Grzyby jako czynniki etiologiczne zakażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, epidemiologia,  

diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zakażeń. 

5. Pierwotniaki jako czynniki etiologiczne zarażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, 

epidemiologia, diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zarażeń. 

6. Robaki jako czynniki etiologiczne zarażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, epidemiologia,  

diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zarażeń. 

7. Materiały do diagnostyki chorób infekcyjnych – zasady pobierania, przechowywania i przesyłania  

do laboratorium. 

8. Antybiotyki i chemioterapeutyki w leczeniu zakażeń i zarażeń u człowieka. 

9. Drobnoustroje wywołujące zakażenia szpitalne – rodzaje zakażeń, drogi przenoszenia, zapobieganie  

i zwalczanie. 

BUNA: 

1. Przygotowanie szerokich pisemnych opracowań na wybrane tematy z zakresu  tematycznego przedmiotu.    

Efekty kształcenia: 

 

Sposób weryfikacji 

efektu kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Student definiuje podstawowe 

pojęcia z zakresu biologii, 

mikrobiologii i parazytologii medycznej  

W_02 Student opisuje morfologię i 

biologię drobnoustrojów i pasożytów 

człowieka oraz objawy 

zakażenia/zarażenia 

W_03 Student wyjaśnia interakcje 

zachodzące między różnymi 

organizmami oraz rolę flory 

fizjologicznej w organizmie człowieka  

 

⎯ Ocena 

zaangażowania w 

dyskusji, 

⎯ Test  

⎯ Pisemne 

opracowanie 

zagadnienia 

 

 

A. Sposób zaliczenia  

Zaliczenie z oceną 

 

B. Sposoby weryfikacji  i oceny efektów 

 

Wykład: 

1. Pisemne zaliczenie – test, pytania zamknięte 

i/lub otwarte (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny) 

(Z1) 

2. Przygotowanie pisemnego opracowania (Z2) 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

(Z1) ocena z kolokwium 0,7 + (Z2) ocena z  

samodzielnej pracy studenta x 0,3 

 

Ocena końcowa według zasady: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.  

Umiejętności 

U_01 Student potrafi udzielić 

wskazówek dotyczących diagnostyki i 

profilaktyki patogenów oraz 

wywoływanych przez nie chorób 

U_02 Student rozpoznaje pasożyty i 

drobnoustroje chorobotwórcze 

stanowiące zagrożenie dla zdrowia 

człowieka  

U_03 Student posługuje się 

znajomością funkcjonowania układu 

pasożyt - żywiciel dla prawidłowej 

terapii chorób pasożytniczych. 

 

⎯ Obserwacje i 

ocena 

umiejętności 

pisemnego 

opracowania 

zagadnienia 

  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Student systematycznie wzbogaca 

wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności dążąc do profesjonalizmu 

K_02 Student rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe 

K_03 Student podejmuje się działań 

zmierzających do oceny czynnika 

ryzyka w zarażeniach pasożytniczych. 

 

⎯ Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta  

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

BIOLOGIA I MIKROBIOLOGIA 

Numer  (symbol)  Odniesienie  do efektów kształcenia  Odniesienie  do charakterystyki 
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efektu 

kształcenia 

dla programu drugiego stopnia PRK  

dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W02, K1_W03, K1_W04,  P6S_WG, P6S_WK     

W_02 K1_W04, K1_W05 P6S_WG, P6S_WK     

W_03 K1_W04, K1_W05 P6S_WG, P6S_WK     

U_01 K1_U24, K1_U25  P6S_UW, P6S_UO 

U_02 K1_U24, K1_U25  P6S_UW, P6S_UO 

U_03 K1_U24, K1_U25 P6S_UW, P6S_UO 

K_01 K1_K08 P6S_KK  

K_02 K1_ K08  P6S_KK 

K_03 K1_ K08  P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Gołąb J. (red.). Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

2. Heczko P.B.  (red.). Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

3. Morozińska-Gogol. Parazytologia medyczna. Kompendium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016. 

4. Dziubek Z. (red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 

 

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Wydawnictwo koliber, Lublin 2005.  

2. Dąbrowska-Szponar M., Garbacz K., Piechowicz L. Praktyczny atlas mikrobiologii, dla studentów kierunków 

medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2011.  

3. Deryło A. (red.) Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

4. Heczko P.B., Wróblewska M, Pietrzyk A.  (red.). Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2014. 

5. Irving W., Boswell T., Ala’Aldeen D. Mikrobiologia medyczna, krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012. 

6. Pojmańska T. (red.) Leksykon parazytologiczny. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa 2016. 

7. Szewczyk E.M.  (red.). Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

8. Zaremba M., Borowski J. Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013. 

 

Program przygotowała:  

dr M. Bronk 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 7. Opis przedmiotu kształcenia – biochemia z biofizyką 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

CYKL KSZTAŁCENIA 2018-2021 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

prof. nadzw. dr hab. S. Angielski 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: prof. dr hab. S. Angielski 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:   1 X     2 □     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  BIOCHEMIA Z 

BIOFIZYKĄ 

Liczba punktów ECTS: 1,5 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  25 1,5 

 

 

 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do zaliczenia    10 

Analiza piśmiennictwa    5 

Razem  15  25 1,5 

Metody dydaktyczne 

podające (wykład, pogadanka), programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych)   

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Studenci zobowiązani są do opanowania wiedzy w zakresie sprecyzowanym w  podpunktach tematyki zajęć. 

Wymagane jest  zapoznanie się z zalecaną literaturą. 

Cele przedmiotu 

Poznanie podstawowych wiadomości z zakresu biochemii i biofizyki i nabranie umiejętności posługiwania się 

terminologią biochemiczna w wykonywaniu czynności zawodowych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA: 

1. Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego 
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- składniki budujące ciało człowieka 

- źródła energii przepływ w przyrodzie 

- wartość energetyczna pokarmów 

- biochemiczne układy oksydoredukcyjne 

- bioenergetyka 

2. Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim 

- węglowodany -  budowa i właściwości chemiczne cukrów, znaczenie biologiczne 

- lipidy -  budowa i właściwości chemiczne, znaczenie biologiczne  

- aminokwasy, peptydy, białka - budowa i właściwości chemiczne, znaczenie biologiczne 

- enzymy- budowa chemiczna, klasyfikacja, znaczenie biologiczne , regulacja aktywności 

- kwasy nukleinowe – budowa, znaczenie biologiczne, 

- pojęcia – gen, replikacja, transkrypcja, translacja 

3. Biofizyczne  podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego 

- metabolizm węglowodanów w komórkach człowieka,  

- patobiochemia przemian cukrów, cukrzyca 

- metabolizm lipidów, patochemia przemian lipidów, hiperlipidemie, miażdżyca 

- metabolizm aminokwasów i białek , patobiochemia przemian, fenyloketonuria i inne choroby będące 

konsekwencją zaburzeń przemian aminokwasów i białek 

- biosynteza i katabolizm nukleotydów purynowych i pirydyminowych, 

- patobiochemia przemian, dna moczanowa i inne choroby będące konsekwencją zaburzeń przemian 

nukleotydów 

- łączność przemian metabolicznych i ich regulacja, hormony i ich rola w regulacji metabolizmu 

4. Badania laboratoryjne jako metoda oceny przemian biochemicznych w ustroju człowieka. 

- znaczenie w diagnostyce i leczeniu chorób 

5. Swoistość narządowa przemian – wątroba, nerka, mięśnie, tkanka tłuszczowa. 

6. Patobiochemia układu krwiotwórczego i procesów krzepnięcia. 

 

BUNA: 

1. Praktyczne wykorzystanie „inhibitoroterapii” oraz „witaminoterapii” jako nowego kierunku leczenia 

chorób inwazyjnych. 

2. Rola LDL oraz HDL; choroby układu krążenia. 

3. Pojęcie naruszania gospodarki cukrowej w organizmie. Cukrzyca. 

4. Budowa organizmów oraz ich przemiany za pomocą praw fizyki. 

5. Biofizyka w procesach fizjologicznych i patologicznych 

Efekty kształcenia: 

 

Sposób weryfikacji 

efektu kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Student zna podstawowe reakcje 

związków nieorganicznych i 

organicznych w roztworach wodnych 

oraz prawa fizyczne wpływające na 

przepływ cieczy, a także czynniki 

oddziałujące na opór naczyniowy 

przepływu krwi. 

W_02 Student wyjaśnia podstawy 

fizykochemiczne działania zmysłów 

wykorzystujących fizyczne nośniki 

informacji (fale dźwiękowe i 

elektromagnetyczne). 

W_03 Student różnicuje budowę 

aminokwasów, nukleozydów, 

monosacharydów, kwasów 

karboksylowych i ich pochodnych, 

wchodzących w skład makrocząsteczek 

obecnych w komórkach, macierzy 

zewnątrzkomórkowej i płynach 

ustrojowych, różnicuje witaminy. 

W_04 Student wylicza enzymy  biorące 

udział w trawieniu, objaśnia  

podstawowe  defekty enzymów 

trawiennych oraz określą skutki tych 

zaburzeń. 

⎯ Test  

⎯ Projekt 

 

 

B. Sposób zaliczenia  

Zaliczenie z oceną 

 

B. Sposoby weryfikacji  i oceny efektów 

Wykład: 

3. Pisemne zaliczenie – pytania zamknięte i/lub 

otwarte (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny) 

(Z1) 

4. Przygotowanie pisemnego opracowania, 
praca zaliczeniowa, projekt (Z2) 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

(Z1) ocena z kolokwium 0,7 + (Z2) ocena z  

samodzielnej pracy studenta x 0,3 

 

Ocena końcowa według zasady: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.  
Umiejętności 

U_01 Student prognozuje kierunek 
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procesów biochemicznych w 

poszczególnych stanach klinicznych. 

U_02 Student wykorzystuje znajomość 

praw fizyki do opisu zagadnień z 

zakresu biologii komórek, tkanek oraz 

procesów fizjologicznych, w 

szczególności do wyjaśnienia wpływu 

na organizm ludzki czynników 

zewnętrznych takich jak: temperatura, 

grawitacja, ciśnienie, pole 

elektromagnetyczne oraz 

promieniowanie jonizujące 

U_03 Student opisuje zmiany w 

funkcjonowaniu organizmu jako całości 

w sytuacji zaburzenia jego homeostazy. 

⎯ Obserwacje i 

ocena studenta, 

⎯ Test  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Student systematycznie wzbogaca 

wiedzę i kształtuje umiejętności dążąc 

do profesjonalizmu. 

K_02 Student rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone obowiązki.  

 

⎯ Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta  

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

BIOCHEMIA Z BIOFIZYKĄ 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W03,  P6S_WG  

W_02 K1_W03, K1_W04  P6S_WG, P6S_WK     

W_03 K1_W02, K1_W03, K1_W04, P6S_WG, P6S_WK     

W_04 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6S_WG, P6S_WK     

U_01 K1_U24, K1_U25  P6S_UW, P6S_UO 

U_02 K1_U24, K1_U25  P6S_UW, P6S_UO 

U_03 K1_U24, K1_U25 P6S_UW, P6S_UO 

K_01 K1_K08 P6S_KK  

K_02 K1_K08  P6S_KK 

Literatura podstawowa: 

1. Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.H.: Biochemia kliniczna, wyd. Perseusz, Sopot 1997 

2. Pasternak K.: Biochemia, wyd. Czelej, Lublin 2005 

3. Jaroszyk F.: Biofizyka, PZWL, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Stryer L.: Biochemia, PWN, Warszawa 2003. 

Program przygotował:  

prof. dr hab. S. Angielski 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 8. Opis przedmiotu kształcenia – farmakologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

CYKL KSZTAŁCENIA 2018-2021 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

Mgr K. Wojtacki 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: mgr K. Wojtacki 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I □     II x    III □       

Semestr studiów:   1 □     2 □     3X     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  FARMAKOLOGIA Liczba punktów ECTS: 1,5 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  23 1,5 

 

 

 

Opracowanie zagadnień    5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do egzaminu    13 

Razem  15  23 1,5 

Metody dydaktyczne 

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, dyskusja, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza 

piśmiennictwa 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

podstawy anatomii, fizjologii 

Cele przedmiotu 

Podstawowym celem nauczania farmakologii jest poznanie działania leków: efektów korzystnych, działań 

niepożądanych i interakcji leków oraz ich toksyczności. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA: 

6. Informacje ogólne. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki. 

7. Farmakoterapia stanów nagłych w praktyce ratownika medycznego. 

8. Leki podawane w nagłym zatrzymaniu krążenia. 
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9. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki stosowane w terapii bólu, drabina analgetyczna. 

10. Leki p/alergiczne, postępowanie farmakologiczne we wstrząsie anafilaktycznym. 

11. Leki regulujące ciśnienie tętnicze krwi. 

12. Leki choroby wieńcowej, antyarytmiczne i stosowane w niewydolności krążenia. 

13. Leki stosowane w nagłych stanach układu krążenia. 

14. Leki stosowane w terapii astmy. 

15. Wskazania do antybiotykoterapii w ratownictwie.  
16. Środki odkażające i antyseptyczne. 

17. Leki psychotropowe. 

18. Odrębności farmakoterapii w ciąży. 

19. Odrębności farmakologii wieku rozwojowego i starczego. 

 

BUNA: 

Powikłania polekowe: wstrząs anafilaktyczny, polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne, powikłania 

hematologiczne, reakcje skórne, uszkodzenie przewodu pokarmowego (krwotoki). 

Efekty kształcenia: 

 

Sposób weryfikacji 

efektu kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna zakres leków do 

samodzielnego podawania przez 

ratownika medycznego. 

W_02 Zna zasady podawania i 

działania leków stosowanych w 

stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego.  

W_03 Zna podstawy farmakoterapii 

u ciężarnej w stanie zagrożenia życia  

W_04 Zna różnice w farmakoterapii 

dzieci i dorosłych w zakresie 

dotyczącym działań ratownika 

medycznego. 

W_05 Zna ważniejsze działania 

niepożądane leków, w tym 

wynikające z ich interakcji 

⎯ Test  

⎯ Projekt 

 

A. Sposób zaliczenia  

Egzamin 

 

B. Sposoby weryfikacji  i oceny efektów 

Wykład: 

5. Pisemne zaliczenie – pytania zamknięte i/lub 

otwarte (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

6. Przygotowanie pisemnego opracowania, praca 

zaliczeniowa, projekt (Z2) 

Ocena z wykładu wyliczana jest: 

(Z1) ocena z kolokwium 0,7 + (Z2) ocena za projekt  

x 0,3 

Ocena końcowa z wykładu według zasady: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Ocenę A stanowi ocena z wykładu. 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego 

ustalone są ze studentami na pierwszych zajęciach. 

 

Student może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu 

co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z wykładu. 

Egzamin pisemny  - pytania zamknięte 

jednokrotnego wyboru i/lub otwarte (60% 

poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania 

pozytywnej oceny). 

 

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa z modułu przedmiotowego jest 

wyliczana na podstawie procentowego udziału: 60% 

oceny A z wykładów i 40% oceny B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

 

Umiejętności 

U_01 Umie odpowiednio zastosować 

leki w  stanach zagrożenia zdrowia i 

życia. 

U_02 Przewiduje wpływ leczenia 

farmakologicznego na fizjologiczne i 

biochemiczne procesy zachodzące w 

poszczególnych narządach; różnicuje 

poszczególne grupy leków.  

U_03 Dobiera leki w odpowiednich 

dawkach w celu korygowania 

zjawisk patologicznych w ustroju i w 

poszczególnych narządach. 

 

⎯ Obserwacje i 

ocena studenta, 

⎯ Test  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Ma świadomość poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania zawodowego i rozwoju 

osobistego.  

K_02 Aktualizuje wiedzę i doskonali 

umiejętności zawodowe.  

 

⎯ Obserwacja i 

ocena postaw 

studenta  
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Ocena końcowa modułu jest przeliczana według 

kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.  

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

FARMAKOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W07,  P6S_WK  

W_02 K1_W05, K1_W07  P6S_WG, P6S_WK     

W_03 K1_W05, K1_W07 P6S_WG, P6S_WK     

W_04 K1_W05, K1_W07 P6S_WG, P6S_WK     

W_01 K1_W07  P6S_WK  

U_01 K1_U08  P6S_UW 

U_02 K1_U08  P6S_UW 

U_03 K1_U08 P6S_UW 

K_01 K1_K08 P6S_KK  

K_02 K1_K08  P6S_KK 

Literatura podstawowa: 

1. Grażyna Rajtar-Cynke - Farmakologia - Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

2. Mitręga K.A. , Krzemiński T.F., Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych, Elsevier Urban & 

Partner, 2017. 

3. Andres J., Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016. 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2016 w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności 

ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem 

lekarza. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Katzung Bertram G : Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 1 i 2, , wyd. Czelej, 2012. 

2. Lullmann H.: Ilustrowane kompendium farmakologii, wyd. Czelej, 2008. 

3. Mutschler: Farmakologia i toksykologia:, MedPharm, wyd. III, 2013. 

4. Korbut R: Farmakologia, Wydawnictwo PZWL, 2012. 

5. Podlewscy: Leki współczesnej terapii, 2012. 

Program przygotował:  

mgr K. Wojtacki 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 9. Opis przedmiotu kształcenia – technologia informatyczna 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

CYKL KSZTAŁCENIA 2018-2021 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

prof. nadzw. dr hab. T. Plata – Przechlewski 

dr J. Sala 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: prof. nadzw. dr hab. T. Plata – Przechlewski 

seminaria: 

ćwiczenia: dr J. Sala 

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:   1 X     2 □     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  TECHNOLOGIA 

INFORMACYJNA 

Liczba punktów ECTS: 1,5 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  6 0,5 

 

 

 

Analiza piśmiennictwa    1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zaliczenia    1 

Ćwiczenai  9  16 1 

Przygotowanie do ćwiczeń    12 

Przygotowanie do zaliczenia    4 

Razem  18  22 1,5 

Metody dydaktyczne 

wykład z użyciem środków audiowizualnych, metoda projektu, metoda laboratoryjna, praca przy stanowisku 

komputerowym. 

 Wymagania wstępne: podstawowa wiedza oraz umiejętności z zakresu obsługi pakietu MS Office, umiejętności 

obsługi komputera nabyte na wcześniejszych etapach kształcenia 

Cele przedmiotu 

⎯ Zapoznanie studentów ze współczesnymi technologiami informacyjnymi przydatnymi w wykonywaniu zawodu 

ratownika medycznego. 

⎯ Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z sieci komputerowych 

i medycznych baz danych. 

⎯ Nabycie umiejętności  wykonywania zawodu ratownika medycznego z wykorzystaniem oprogramowania z MS 
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Office i programów wykorzystywanych w medycynie a szczególnie w ratownictwie medycznym. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA 

1. Społeczeństwo informacyjne, zmiany wywołane zastosowaniem technologii informacyjnych, generacje 

społeczne 

2. Informatyka jako nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji (informacja, dane przetwarzania 

informacji, informatyka); 

3. Struktura funkcjonalna systemu komputerowego (jednostka centralna, urządzenia wejścia-wyjścia, pamięci 

zewnętrzne, zasady działania). Konfiguracja komputera. 

4. Oprogramowanie komputerów, klasyfikacja (definicja oprogramowania, rodzaje oprogramowania) 

5. Charakterystyka oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwiązywanie problemów 

ekonomicznych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, pakiety grafiki prezentacyjne, pakiety 

zintegrowane, przeglądarki internetowych stron WWW). 

6. Charakterystyka oprogramowania systemowego (systemy operacyjne, oprogramowanie sieciowe i 

wielodostępne, nakładki konwersacyjne i środowiska pracy, testy systemowe i antywirusowe, translatory 

języków programowania) 

7. Struktura i charakterystyka oprogramowania użytkowego 

8. Oprogramowania współpracujące z Narodowym Funduszem Zdrowia 

9. Sieci rozległe - Internet, usługi sieciowe, narzędzia do eksploracji informacji zawartych w sieciach, 

możliwości wykorzystania Internetu w działalności organizacji gospodarczych 

10. Wykorzystanie Internetu w zawodzie ratownika medycznego. 

 

Problematyka ćwiczeń 

UNA: 

MS Word 

▪ Zasady obsługi interfejsu  dialogowego w pakiecie MS Office. 

▪ Zasady tworzenia tekstów – czcionki i ich atrybuty. 

▪ Edytowanie i formatowanie tekstu. 

▪ Nagłówki i stopki, listy wypunktowane i numerowane. 

▪ Tabele, obramowanie i cieniowanie,  

▪ Dołączanie grafiki do tekstu. 

▪ Sprawdzanie pisowni i gramatyki. 

 MS Excel 

▪ Konstrukcja i zastosowania arkusza, zasady poruszania się po tabeli. 

▪ Działania arytmetyczne, formuły definiowane przez użytkownika.  

▪ Formatowanie komórek i obszarów 

▪ Adresy względne i bezwzględne i ich zastosowanie 

▪ Standardowe funkcje arkusza (matematyczne, statystyczne, finansowe).  

▪ Funkcja warunkowa „jeżeli”. 

▪ Grafika prezentacyjna. Różne typy wykresów. 

MS Power Point 

▪ Zasady przygotowania prezentacji  

▪ Struktura prezentacji, jednolitość formy  

▪ Przygotowanie slajdów. Dołączenie grafiki.  

▪ Ustawienie animacji i opcji wyświetlania pokazu. 

MS Internet Explorer 

▪ Podstawy obsługi przeglądarki. 

▪ Wyszukiwanie informacji. Katalogi tematyczne. 

▪ Internet narzędziem przekazywania informacji. 

▪ Pobieranie plików. 

▪ Poczta elektroniczna. 

BUNA 

1. Technologia informacyjna a technologia informatyczna. 

2. Systemy informacyjne w  ochronie zdrowia. Informatyka medyczna. 

3. Telemedycyna i najnowsze Systemy Telemedyczne w Polsce i na świecie. 

4. Samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów obliczeniowych w oparciu o zdobyte wiadomości. 

5. Formatowanie długiego dokumentu tekstowego w oparciu o style. 

6. Tworzenie  prezentacji w programie MS PowerPoint na temat wybranych problemów Ratownictwa 

Medycznego.  
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Efekty kształcenia: 

 

Sposób weryfikacji 

efektu kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna podstawowe pojęcia z 

zakresu współczesnych technologii 

informacyjnych. Zna systemy 

informatyczne stosowane w ochronie 

zdrowia. Zna  rodzaje oprogramowania 

komputerowego oraz rodzaje licencji 

oprogramowania. 

Zna zasady pracy z systemem 

operacyjnym MS Windows 

Zna  usługi dostępne w sieciach 

komputerowych. Zna usługi 

Telemedyczne w Polsce.  

⎯ Kolokwium 

praktyczne 

⎯ Przygotowanie 

prac 

zaliczeniowych 

 

Sposób zaliczenia  

Wykłady: zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną 

 

B. Sposoby weryfikacji  i oceny efektów 

Wykłady: kolokwium zaliczeniowe 

Ćwiczenia: 

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie 

pozytywnej oceny ze wszystkich form 

sprawdzających. 

Kolokwium praktyczne -udział (% - pkt.): 

MS Word - 30 punktów 

MS Excel -  50 punktów 

MS Power Point - 20 punktów 

(z użyciem pakietu MS Office i Internetu) 

Razem: 100 punktów 

 

Zaliczenie kolokwium (ocena) (Z1) 

Przygotowanie prac zaliczeniowych (Z2) 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

(Z1) ocena z kolokwium 0,7 + (Z2) ocena za  

samodzielną pracę studenta x 0,3 

 

Ocena końcowa według zasady: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

 

Umiejętności 

U_01 biegle konstruuje przy pomocy 

funkcji oprogramowania użytkowego 

rozwiązania problemów praktycznych, 

w szczególności związanych z 

dziedziną kształcenia, 

U_02 prezentuje rozwiązanie 

problemów przy pomocy różnych 

narzędzi informatycznych, 

U_03 zbiera i wykorzystuje informacje 

z różnych źródeł posługując się różnymi 

technikami wyszukiwania informacji 

oraz przetwarza te informacje (w tym 

stosując techniki montażu plików 

cyfrowych o różnym formacie), 

U_04 konstruuje dokumenty o 

rozbudowanej strukturze stosując w 

nich rozwiązania charakterystyczne dla 

prac dyplomowych, 

U_05 posługuje się podstawowymi i 

wybranymi zaawansowanymi 

technikami tworzenia multimedialnych 

prezentacji komputerowych, animacji, 

kompozycji graficznych i 

multimedialnych oraz witryn WWW. 

 

⎯ Kolokwium 

praktyczne 

⎯ Przygotowanie 

prac 

zaliczeniowych 

⎯ Obserwacje 

studenta 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Student systematycznie wzbogaca 

wiedzę i kształtuje umiejętności dążąc 

do profesjonalizmu. 

K_02 Student rzetelnie i dokładnie 

wykonuje powierzone obowiązki.  

 

⎯ Obserwacja 

postaw studenta  

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W19,  P6S_WK  

U_01 K1_U29  P6S_UO, P6S_UU-UW  

U_02 K1_U29  P6S_UO, P6S_UU-UW  

U_03 K1_U29  P6S_UO, P6S_UU-UW  

U_04 K1_U29  P6S_UO, P6S_UU-UW  

U_05 K1_U29  P6S_UO, P6S_UU-UW  

K_01 K1_K08 P6S_KK  

K_02 K1_K08  P6S_KK 

Literatura podstawowa: 

MS WORD 

1.Ron Mansfield „WORD 7”wyd. Help 
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2.Witold Hrycyk „WORD 7.0”wyd. Croma 

MS EXCEL 

1.Thomas Chester „EXCEL 7”wyd. Help 

2.Tomasz Kondzia, Stanisław Klik „EXCEL 7.0”wyd. PLJ 

MS POWER POINT 

Rebecca B. Altman „POWER POINT”wyd. Helion 

INTERNET Krzysztof Pikoń „ABC INTERNETU” wyd. Helion 

Literatura uzupełniająca: 

1. Katherine Murray . Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion 2010/09. 2011/05. 

2. Tadeusiewicz R. Informatyka medyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 201.1 

3. Ryszard Tadeusiewicz. Ćwiczenia z informatyki dla studentów medycyny. WUJ . Kraków 2002. 

4. Podstawy informatyki z elementami telemedycyny : ćwiczenia dla studentów medycyny , pod red. Joanny 

Martyniak , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 

5.  Zajdel R., Kęcki E., Szczepaniak P., Kompendium informatyki medycznej, Wydawnictwo Alfa-Medica Press, 

2003. 

6. Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz , ECDL na skróty,  Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Autor programu:  

prof. nadzw. dr hab. T. Plata – Przechlewski 

dr J. Sala  

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

  

http://www.ceneo.pl/Nauki_medyczne;030ps1=Rados~~saw~~Mzajdel~~H~~MEdward~~MK~~rcki~~H~~MPiotr~~MSzczepaniak.htm
http://www.ceneo.pl/562827#tab=click_scroll
http://www.ceneo.pl/Nauki_medyczne;030ps4=Alfa~~FMedica~~MPress.htm
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Tabela 10. Opis przedmiotu kształcenia – techniki samoobrony /techniki pływania w ratownictwie  

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

CYKL KSZTAŁCENIA 2018-2021 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

mgr K. Gerte 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: 

ćwiczenia: mgr K. Gerte 

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:   1 X     2 X     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  TECHNIKI SAMOOBRONY /TECHNIKI 

PŁYWANIA W RATOWNICTWIE  

Liczba 

punktów 

ECTS: 1,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy X         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Ćwiczenia semestr 1  15  35 2 

 

 

 

Analiza piśmiennictwa    5 

Trening sportowy i nauka 

pływania lub doskonalenie 

umiejętności pływania 

   25 

Przygotowanie do zaliczenia    5 

Ćwiczenia semestr 2  15  25 1,5 
Doskonalenie technik stylów 

pływackich 

   20 

Przygotowanie do zaliczenia    5 

Razem  30  35 3,5 

Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia na sali gimnastycznej i ćwiczenia na basenie. 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

Cele przedmiotu 
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Umiejętność samoobrony i umiejętności pływania w sytuacjach występujących w trakcie pracy ratownika 

medycznego. 

Kształtowanie zdolności motorycznych: wytrzymałościowych siłowych szybkościowych koordynacyjnych 

Nauczanie metod kształtowania zdolności motorycznych (dobór ćwiczeń i stopniowanie wysiłku w różnych 

rodzajach treningu), w szczególności wytrzymałościowych (formuła treningu zdrowotnego). 

Nauczenie technik pływania stosowanych w ratownictwie wodnym. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka ćwiczeń, semestr 1 

UNA: 

1. Dostosowanie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego wykonywanie podstawowych technik 

samoobrony 

2. Poznanie i rozwijanie własnych odruchów jako reakcji na dana sytuację 

3. Kształtowanie odporności psychicznej, umiejętności koncentracji, panowania nad własnymi emocjami oraz 

ciałem 

4. Pozycje oraz sposoby poruszania się po macie – pady 

5. Dźwignie, podcięcia, trzymania 

6. Atak na punkty wrażliwe 

7. Bloki i zbicia 

8. Obrona przed duszenie dłońmi, kopnięciami, ciosami 

9. Obrona przed atakiem nożem i pałka 

10. Uwalnianie rąk z uchwytu 

BUNA 

       Trening sportowy i siłowy, nauka pływania lub doskonalenie umiejętności pływania 

Problematyka ćwiczeń, semestr 2 

UNA: 

1. Gry i zabawy przygotowujące do nauki pływania. 

2. Ćwiczenia oswajające z wodą, poślizg na piersiach , plecach. 

3. Nauka wydechu do wody ( koordynacja z pracą RR i NN). 

4. Nauka pływania poszczególnymi stylami (kraul AB, klasyk) 

5. Nauka nawrotów i startu do poszczególnych stylów pływackich 

6. Doskonalenie techniki poznanych stylów pływackich 

 

BUNA:  

       Doskonalenie technik stylów pływackich 

Efekty kształcenia: 

 

Sposób weryfikacji 

efektu kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna techniki samoobrony 

W_02 Zna techniki pływania stosowane 

w ratownictwie wodnym 

⎯ Kolokwium 

praktyczne 

 

 

C. Sposób zaliczenia  

Zaliczenie z oceną 

 

B. Sposoby weryfikacji  i oceny efektów 

Obecność na zajęciach 80% 

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie 

pozytywnej oceny ze wszystkich testów 

sprawnościowych. 

 

Ocena końcowa z semestru: 

Średnia ocen z testów sprawnościowych 

Ocena z modułu przedmiotowego: 

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia 

ważona ze składowych form zajęć, dla których 

wagami są przypisane im liczby punktów ECTS.  

OKM =OC,sem1 x ECTSsem1 + OC,sem2 x ECTSsem2 / 

ECTSP 

OKM – ocena końcowa z modułu  

OC,sem1 – ocena z ćwiczeń sem 1  

OC,sem2 - ocena z ćwiczeń sem 2 

ECTS,sem1 – liczba ECTS z ćwiczeń sem.1 

ECTS,sem2 – liczba ECTS z ćwiczeń sem.2 

ECTSP – liczba ECTS z przedmiotu  

Umiejętności 

U_01 Stosuje różne formy aktywności 

fizycznej  

U_02 Stosuje techniki samoobrony 

U_02 Umie pływać i stosuje techniki 

pływania niezbędne w ratownictwie 

 

⎯ Kolokwium 

praktyczne 

⎯ Przedłużona 

obserwacje 

opiekuna 

Kompetencje społeczne  

K_01 Postępuje zgodnie z zasadami 

zdrowego stylu życia , dba o kondycję 

fizyczną i zdrowie psychiczne.  

K_02 Przewiduje skutki 

podejmowanych działań i ponosi za nie 

odpowiedzialność  

K_03 Systematycznie wzbogaca wiedzę 

i kształtuje umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu. 

 

 

 

⎯ Przedłużona 

obserwacja 

opiekuna  
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Ocena końcowa według zasady: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

TECHNIKI SAMOOBRONY /TECHNIKI PŁYWANIA W RATOWNICTWIE  

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W10, K1_W20 P6S_WK  

W_01 K1_W10, K1_W20 P6S_WK  

U_01 K1_U30  P6S_UW-UW  

U_02 K1_U30  P6S_UW-UW  

U_03 K1_U30  P6S_UW-UW  

K_01 K1_K03 P6S_KR  

K_02 K1_K08  P6S_KK 

K_02 K1_K08  P6S_KK 

Literatura podstawowa: 

1. Dougherty Martin J. Sztuka samoobrony. Gola 2010 

2. Lichtenfeld Imi, Yanilov Eyal. Krav Maga Jak się obronić przed uzbrojonym napastnikiem. VIZJA 

PRESS&IT, 2010. 

3. Dybińska E., Wójcicki A.: Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. AWF Katowice 2010. 

4. Waade B. (red.): Pływanie sportowe i ratunkowe. Teoria i metodyka. AWF Gdańsk 2003. 

5. Karpiński R.” Ratownictwo wodne- podręcznik dla studentów i ratowników wodnych’ AWF Katowice 2005. 

6. Błasik P, Kurek K ,ChadajM  „Ratownictwo wodne” Wyd. Pruszyński i S-ka 2009. 

 Literatura uzupełniająca: 

1. Kondratowicz K. Chwyty obronne, wyd. MON 1980 

2. Skut B. Samoobrona. Warszawa 1992. 

3. Witkowski M.  „Ratowanie tonących” Wydawnictwo AWF 1983 

4. Dybińska E.: Uczenie się i nauczanie pływania Zagadnienia wybrane.Wyd. AWF Kraków 2009 

5. Karpiński R. Pływanie Sport, zdrowie, rekreacja. AWF Katowice wyd I 2008 

6. Karpiński R.: Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. Wyd. CeBud Sp. z o.o. 2009r 

7. Laughlin T.: „ Pływanie dla każdego”. Buk Rower 2007. 

Autor programu: mgr K. Gerte 

  

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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3.3.2 Przedmioty przedkliniczne  

Tabela 11. Opis przedmiotu kształcenia – patofizjologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr  M. Czaja 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr  M. Czaja 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:  

1□     2 X     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  PATOFIZJOLOGIA Liczba punktów ECTS: 2 Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  30  20 2 

 

 

 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do zaliczenia    10 

Analiza piśmiennictwa    5 

Razem  30  20 2 

Metody dydaktyczne 

Wykład; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; wykład z prezentacją multimedialną 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Podstawowe wiadomości z zakresu biochemii, anatomii i fizjologii człowieka 

Cele przedmiotu 

C1. Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów powstawania zaburzeń czynnościowych organizmu prowadzących 

do powstania choroby. 

C2. Omówienie etiologii i patogenezy zaburzeń czynności organizmu człowieka. 

C3. Omówienie zaburzeń procesów adaptacyjnych oraz bardziej szczegółowo zaburzenia czynności poszczególnych 

układów narządów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA: 
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1. Wprowadzenie i charakterystyka przedmiotu - wyjaśnienie określenia patologia oraz problemów, którymi 

zajmuje się ta dziedzina wiedzy. 

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć (organizm, kanały przepływu, homeostaza, adaptacja). Organizm jako układ 

złożony, uporządkowany (pojęcie entropii), otwarty. 

3. Ogólny pogląd na zdrowie i chorobę - koncepcje zdrowia (koncepcja zdrowia wg Hipokratesa), dynamika 

zdrowia i choroby. 

4. Czynniki chorobotwórcze - etiologia (przyczyna) choroby. Czynniki chorobotwórcze wewnętrzne (zaburzenia 

genetyczne i rozwojowe, starzenie się organizmu) i zewnętrzne (fizyczne, chemiczne i biologiczne). 

5. Patogeneza (wywód) choroby - pojęcie choroby (jednostka chorobowa i charakterystyka choroby). Procesy 

patologiczne inicjowane przez czynniki chorobotwórcze (zmiany morfologiczne, zmiany nowotworowe, zmiany 

zapalne oraz zaburzenia krążenia). 

6. Pojęcia: objawy i symptomy, badanie podmiotowe i przedmiotowe. Najczęstsze objawy i symptomy - 

przedmiotowe układowe (zmęczenie, gorączka, hipertermia niegorączkowa), umiejscowione (ból - receptory, 

ośrodki i przewodzenie czucia bólu, bóle głowy, ból kręgosłupa i stawów, ból klatki piersiowej, ból brzucha) i 

psychologiczno-neurologiczno-zmysłowe. 

BUNA: 

Opracowanie zadania problemowego z zakresu patologii. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

 

Wiedza 

W_ 01 Posiada wiedzę na temat 

czynników chorobotwórczych 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

W _02 Posiada wiedzę wystarczającą 

do tego aby właściwie przedstawić 

patogenezę w licznych jednostkach 

chorobowych (choroby układu 

nerwowego, dokrewnego, krążenia, 

oddechowego, wydalniczego, 

pokarmowego, zaburzenia w 

odżywianiu oraz choroby 

nowotworowe). 

 

– Test  
A. Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną  

 

B. Formy i kryteria zaliczenia  

UNA: 

Zaliczenie pisemne testowe – pytania zamknięte 

i/lub otwarte, obejmuje materiał z wykładu.  

 

BUNA – praca zaliczeniowa, projekt 

 

Test oceniany jest według wskaźnika procentowego: 

100 - 96% - bardzo dobry 

95 - 90% dobry plus 

89 - 80% - dobry 

79 - 76% dostateczny plus 

75 - 60% dostateczny 

59% i niżej - niedostateczny 

Terminy zaliczenia oraz zaliczenia poprawkowego 

zostaną ustalone ze studentami na pierwszych 

zajęciach. 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych  

ocen pozytywnych z wykładu i samokształcenia.  
Średnia z ocen z kolokwiów  x 0,70+ ocena za 

samodzielną pracę studenta x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe 

jedynie w przypadku choroby studenta 

udokumentowanej zwolnieniem lekarskim.  

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenie materiału 

będącego przedmiotem wykładu i samodzielnej 

pracy studenta w okresie nieobecności dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Umiejętności 

U_ 01 Potrafi ocenić objawy i 

symptomy choroby.  

U _02 Potrafi powiązać ryzyko 

ujawnienia się choroby z zasadami 

dziedziczenia oraz działaniem 

czynników środowiskowych i 

czynników związanych z rozwojem 

cywilizacji. 

 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy 

studenta   

 

Kompetencje społeczne  

K_ 01 Ma pogłębioną świadomość 

poziomu swojej wiedzy dotyczącej 

podstaw patologii. 

K _02 Rozumie potrzebę uczenia się 

przez całe życie. 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
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Studenta obowiązuje pełna frekwencja (100%) na 

ocenianych zajęciach. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PATOFIZJOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK  

dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W03; K1_W04; P6S_WG  P6S_WK 

W02 K1_W02; K1_W03; K1_W04; K1_W09 P6S_WG P6S_WK 

U01 K1_U24; K1_U25 P6S_UO P6S_UW 

U02 K1_U24; K1_U25 P6S_UO P6S_UW 

K01 K1_K04; K1_K08; P6S_UK P6S_KK 

K02 K1_K06; K1_K08 P6S_KR P6S_KK 

Wykaz literatury obowiązkowej:  

1. S. Kruś: Patologia, Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych;  PZWL, Warszawa 2011 

2. M. Kajora : Zarys patomorfologii – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Śląska Akademia Medyczna, 

Katowice 2003 

3. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia, PWN, Warszawa 2012     

Wykaz literatury uzupełniającej: 

1. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska: Podstawy patologii; PZWL, Warszawa 2010 

2. V. Kumar, red. W.T. Olszewski: Patologia Robbinsa; Elsevier Urban & Partner, 2014 

 

Autor programu: dr  M. Czaja 

 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 12. Opis przedmiotu kształcenia – pierwsza pomoc 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email):  tel.  55 279 17 68                  e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

                                               e-mail: krystyna.z@gmail.com 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr K. Ziółkowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Krystyna Ziółkowska 

seminaria: 

ćwiczenia: dr K. Ziółkowska, , mgr M. Suchoparski  

zajęcia praktyczne: 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I X     II □    III □       

Semestr studiów:    

1 X     2 □     3□     4□     5□     6□ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  PIERWSZA POMOC Liczba punktów ECTS:  Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Podstawowy □          przedkliniczny i społeczny X            

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

 

 

 

Przygotowanie zadania    5 

Przygotowanie do zaliczenia     10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Ćwiczenia   12  18 1 
Przygotowanie zadania     9 

Przygotowanie do ćwiczeń     9 

Razem  21  34 2 

Metody dydaktyczne 

wykład: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną 

ćwiczenia: metoda problemowa, metoda przypadków, mikronauczanie, metoda sytuacyjna z wykorzystaniem 

fantomów, praca w grupach, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-giełda pomysłów "burza mózgów", 

dyskusja, rozwiązywanie zadań 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Biologia, znajomość budowy człowieka w zakresie szkoły średniej 

Cele przedmiotu 

Nabycie przez studenta wiedzy i doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy w różnego rodzaju stanach 

zagrożenia zdrowotnego:  

C1. znajomość zasad rozpoznania i umiejętność formułowania diagnozy ratowniczej,  

C2. udzielenie pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami ratowniczymi,  

mailto:dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
mailto:krystyna.z@gmail.com
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C3. zastosowanie zdobytej wiedzę i umiejętności do zapewnienia sobie i osobom ratowanym bezpieczeństwa,  

współpraca w zespole wielozadaniowym w stanach nagłych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Problematyka wykładów 

UNA: 

1. Rys historyczny pierwszej pomocy. Łańcuch ratunkowy. Definicja, cele i zakres udzielania pierwszej pomocy. 

Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy. 

2. Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku: ocena sytuacji i bezpieczeństwa, stanu świadomości i 

oddychania, wezwanie służb ratunkowych, wstępne i szczegółowe badanie urazowe poszkodowanego. 

Przekazanie informacji o poszkodowanym. 

3. Poszkodowany nieprzytomny: sposoby udrożnienia górnych dróg oddechowych, pozycja boczna. Pierwsza 

pomoc w omdleniu, hipo- i hiperglikemii, napadzie padaczkowym, udarze cieplnym. 

4. Ostre zespoły wieńcowe: czynniki ryzyka chorób układu krążenia, klasyfikacja i charakterystyka ostrych 

zespołów wieńcowych. Pierwsza pomoc w ostrych zespołach wieńcowych. 

5. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i dzieci według obowiązujących wytycznych ERC: 

umieranie, śmierć, resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego 

AED. Różnice w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych u kobiety w ciąży. Pierwsza pomoc w zadławieniu 

osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. 

6. Pierwsza pomoc w obrażeniach ciała: w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach,  krwawieniach zewnętrznych, 

wewnętrznych, z nosa, obrażeniach głowy i kręgosłupa, ran klatki piersiowej, złamania żeber, ran brzucha i 

obrażeń miednicy, w przypadku amputacji urazowych. Stabilizacja ciał obcych tkwiących w różnych okolicach.  

7. Ogólne zasady postępowania w oparzeniach termicznych, oparzeniach chemicznych, oparzeniu słonecznym, 

dróg oddechowych, elektrycznym -prądem i piorunem 

8. Pierwsza pomoc w obrażeniach wywołanych działaniem zimna: w hipotermii, odmrożeniach. 

BUNA: 

1. Pierwsza pomoc we wstrząsie. 

2. Zasada ratowania tonących. Pierwsza pomoc i podstawowe zabiegi resuscytacyjne u tonącego. 

3. Rodzaje, przyczyny zatruć, objawy, pierwsza pomoc w zatruciach: lekami, alkoholem etylowym i metylowym, 

substancjami żrącymi i pestycydami, tlenkiem węgla, gazami drażniącymi, jadem kiełbasianym, grzybami. 

Ośrodki Ostrych Zatruć 

 

Problematyka ćwiczeń 

UNA: 

1. Bezpieczeństwo własne, chorego, miejsca zdarzenia, ocena wstępna ABCD chorego: 

⎯ Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy 

⎯ Technika udrożnienia dróg oddechowych metodą bezprzyrządową - odgięcie głowy do tyłu 

i uniesienie żuchwy 

⎯ Technika oceny oddechu metodą "patrz, słuchaj i czuj" 

⎯ Metoda oceny świadomości u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków 

2. Pacjent nieprzytomny - pierwsza pomoc: 

⎯ Rozpoznanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

⎯ Określenie stanu świadomości 

⎯ Zasady udzielenia pierwszej pomocy w omdleniu, hipo-/hiperglikemii, napadzie drgawek, udarze cieplnym, 

podejrzeniu ostrego zespołu wieńcowego 

⎯ Zasady i technika udzielenia pierwszej pomocy w oparzeniach: termicznym, chemicznym, słonecznym, 

prądem, piorunem 

⎯ Zasady i techniki udzielenia pierwszej pomocy w hipotermii i odmrożeniach 

⎯ Zasady udzielenia pierwszej pomocy w wybranych zatruciach 

⎯ Zasady i technika ułożenia chorego w pozycji bocznej ustalonej 

3. Podstawowe zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej: 

⎯ Zasady i techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej  wg schematu BLS u osób dorosłych i 

dzieci  

⎯ Zasady i technika prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej  wg schematu BLS  

u kobiety w ciąży 

⎯ Zasady użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED u osób dorosłych i dzieci 

⎯ Zasady i technika udzielania pierwszej pomocy w zadławieniu u osoby dorosłej, dziecka  

i niemowlęcia 

⎯ Zasady i technika resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg schematu BLS u osoby tonącej 

 

BUNA: 

Ocena wstępna, pierwsza pomoc w urazach mechanicznych i obrażeniach różnych okolic ciała: 

⎯ Ułożenie poszkodowanego w pozycji zastanej 
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⎯ Technika unieruchamiania kończyn w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, amputacjach urazowych 

⎯ Technika zakładania opatrunku osłaniającego na różne okolice ciała (kończyny, głowę powłoki brzuszne), 

zastosowanie opatrunku uciskowego i opaski uciskowej 

⎯ Technika stabilizacji ciała obcego w ranie (ciało obce tkwiące w powłokach brzusznych, klatce piersiowej) 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat 

przyczyn, rozpoznawania i 

udzielenia pierwszej pomocy w 

NZK osoby dorosłej, kobiety w 

ciąży  

i dziecka. Wie, jak ułożyć osobę 

nieprzytomną w pozycji bocznej 

(W, Ć). 

W_02 Zna zasady udzielania 

pierwszej pomocy osobie 

dorosłej i dziecku w przypadku 

ciała obcego w drogach 

oddechowych(W, Ć).  

W_03 Zna procedury udzielania 

pierwszej pomocy 

poszkodowanym 

nieprzytomnym (omdleniu, 

hipo- i hiperglikemii,napadzie 

padaczkowym, udarze 

cieplnym),  ostrych zespołach 

wieńcowych, różnego rodzaju 

obrażeniach ciała pochodzenia 

zewnętrznego, wewnętrznego i 

amputacjach urazowych, 

oparzeniach, hipotermii i 

odmrożeniach, we wstrząsie i 

różnego rodzaju zatruciach (W, 

Ć). 

– Test (wykłady) 

– Kolokwium 

pisemne wstępne i 

końcowe na 

ćwiczeniach 
 

A. Sposób zaliczenia  

⎯ zaliczenie z oceną  

A. Formy i kryteria zaliczenia  

Wykład:  

Ocena UNA: pisemne zaliczenie –kolokwium, pytania 

zamknięte i/lub otwarte, albo kolokwium ustne (60% 

poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania 

pozytywnej oceny) (Z1) 

Ocena BUNA: pisemne zaliczenie –kolokwium, pytania 

zamknięte i/lub otwarte, albo kolokwium ustne (60% 

poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania 

pozytywnej oceny) (Z2) 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

OW = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładu 

Ćwiczenia: 

Ocena UNA I BUNA -wiedzy i umiejętności: zadania 

praktyczne-  rozpoznania stanu zagrożenia zdrowotnego, 

udzielenie pierwszej pomocy w NZK oraz innych 

przypadkach urazowych i nieurazowych– średnia 

ważona z sumy ocen cząstkowych z każdego zadania 

(przypadku) oceniana wg Check listy  (Z1) 

 

Ocena kompetencji społecznych: ocena 360° -

obserwacja samodzielnej pracy studenta jako lidera w 

grupie ćwiczeniowej, zaangażowanie w wykonywanie 

zadań, wyciąganie wniosków (Z3) 

Ocena z ćwiczeń symulacyjnych jest przeliczana wg 

wzoru: 

OC  = (Z1) x 0,40 + (Z2) x 0,30 +(Z3) x 0,30 

Oc – ocena z ćwiczeń  

Ocena końcowa z przedmiotu (modułu): 

Ustalenie oceny końcowej z przedmiotu na podstawie 

uzyskanych  ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń. 

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS 

wyliczone ze wzoru:   

OK =  OW x ECTSW + OC x ECTSC / ECTSP 

OK – ocena końcowa   

OW – ocena z wykładu  

OC - ocena z ćwiczeń 

ECTSW – liczba ECTS z wykładu 

ECTSC – liczba ECTS z ćwiczeń 

ECTSP – liczba ECTS z przedmiotu  

 

Ocena końcowa z przedmiotu (modułu) według 

kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi rozpoznać NZK, 

udrożnić drogi oddechowe, 

wykonać RKO- 

bezprzyrządowe, zgodnie z 

algorytmem BLS i AED u osoby 

dorosłej, kobiety w ciąży i 

dziecka (Ć).  

U_02 Udzieli pierwszej pomocy 

w przypadku niedrożności dróg 

oddechowych spowodowanej 

ciałem obcym u osoby dorosłej i 

dziecka (Ć). 

U_03 Rozpozna i udzieli 

pierwszej pomocy 

poszkodowanym 

nieprzytomnym(w omdleniu, 

hipo- i hiperglikemii, napadzie 

padaczkowym, udarze 

cieplnym),  ostrych zespołach 

wieńcowych, różnego rodzaju 

obrażeniach ciała pochodzenia 

zewnętrznego, wewnętrznego i 

amputacjach urazowych, 

oparzeniach, hipotermii i 

odmrożeniach, we wstrząsie i 

różnego rodzaju zatruciach (Ć). 

U_04 Potrafi ułożyć 

pacjenta/poszkodowanego w 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych 

– Ocena zadania 

wykonanego 

samodzielnie i 

grupowo wg Check 

listy 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy 

studenta  jako 

lidera 
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pozycji właściwej do stanu 

zdrowia i odniesionych obrażeń 

ciała (Ć). 

 

Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta: 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 93%-100%; 

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 85%-92%; 

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 77%-84%; 

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami - 

wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 

69%-76%; 

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne, ale z licznymi błędami - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 60%-68%; 

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści 

kształcenia poniżej 60%. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych wykładów nie jest możliwe, 

jedynie w przypadku choroby studenta 

udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub innego 

zdarzenia losowego. Usprawiedliwienia zajęć oraz 

zaliczenia materiału będącego przedmiotem ćwiczeń w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia. Ćwiczenia student może odpracować w innej 

równoległej grupie. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego 

jak i student powtarzający rok, ma obowiązek 

uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia 

do zaliczenia z oceną z przedmiotu. Jedynie w 

przypadku uzyskania z przedmiotu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student 

powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może 

być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia i 

zaliczania z oceną przedmiotu. 

Kompetencje społeczne  

K_01 Zna poziom swoich 

kompetencji, samodzielnie 

podejmuje decyzje w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy w 

różnego rodzaju stanach 

zagrożenia zdrowotnego. Jest 

zaangażowany w wykonywanie 

powierzonych mu zadań (W, Ć).   

K_02 Ma świadomość własnej 

wiedzy, rozumie konieczność 

ciągłego dokształcania, jest 

gotowy do korzystania z 

pomocy ekspertów, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej i 

uregulowaniami prawnymi  

(W, Ć). 

 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  

– Obserwacja 

zaangażowania do 

samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PIERWSZA POMOC 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 
K1_W02, K1_W03, K1W04, K1_W05, 

K1_W15 
P6S_WG, P6S_WK, 

W02 K1_W05, K1_W07 P6S_WG, P6S_WK, 

W03 K1_W05, P6S_WG 

U01 K1_U01, K1_U09 P6S_UW,  

U02 

K1_U01, K1_U07, K1_U08, K1_U09, 

K1_U10, K1_U16, K1_U17, K1_U19, 

K1_U22, K1_U23 

P6S_UW, P6S_UK,  

U03 

K1_U01, K1_U07, K1_U08, K1_U09, 

K1_U10, K1_U16, K1_U17, K1_U19, 

K1_U34, 

P6S_UW 

U04 K1_U04 P6S_UW 

K01 K1_K04, K1_K05 P6S_UK P6S_UO 

K02 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  
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A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć 

1. *Czapiewska B., Pierwsza pomoc: utrata przytomności i omdlenia, zranienia, złamania i skręcenia, 

Wydawnictwo Literat, Toruń 2012. 

2. *Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013. 

3. #Grejf R., Lockey AS., Conaghan P., at al. Nauczanie i implementacja resuscytacji, W: Wytyczne Europejskiej 

Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016. 

4. #Perkins GD., Handley AJ., Koster EW., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych I automatyczna 

defibrylacja zewnętrzna, W: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada 

Resuscytacji, Kraków 2016.  

5. #Zideman DA., De Buck E.DJ., Singletary EM., et al. Pierwsza pomoc, W: Wytyczne Europejskiej Rady 

Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. *Brzozowska-Mańkowska S. i wsp. Kwalifikowana pierwsza pomoc: wiedza i umiejętności ratownika / red. 

nauk. Konieczny J., Paciorek P., Wydawnictwo Kunke Poligrafia, Inowrocław 2014. 

2. *Campbell John Emory, Basic Trauma Life Support: dla paramedyków i ratowników medycznych, Medycyna 

Praktyczna, 2006. 

3. Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), 

Medycyna Praktyczna, 2009. 

4. *Witt M., Dąbrowska A., Dąbrowski M., Ratownictwo medyczne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. 

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2014. 

5. *Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

6. *Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013. 

 

# http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html 

 

Autor programu: 

dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/8698/tytul/international-trauma-life-support-ratownictwo-przedszpitalne-w-urazach-itls-emory-campbell-medycyna-praktyczna
http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/8698/tytul/international-trauma-life-support-ratownictwo-przedszpitalne-w-urazach-itls-emory-campbell-medycyna-praktyczna
javascript:LoadWebPg('wo_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=179704&zm=sl_slowa&numer=');
http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html


50 

 

Tabela 13. Opis przedmiotu kształcenia – zdrowie publiczne 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot: 
dr A. Tałaj 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr A. Tałaj 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  
ZDROWIE PUBLICZNE 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ 

przedmiotu:  

obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do 

kolokwium 

   10 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

brak 

Cel przedmiotu 

C1.Pogłębienie wiedzy teoretycznej, poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności w zakresie 

zdrowia publicznego, zasad kontraktowania świadczeń medycznych, systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

i orzecznictwa medycznego. 

C2.Zapoznanie studentów z problemami zdrowia publicznego w Polsce i na świecie 

C3.Zapoznanie z zasadami funkcjonowania organów służby zdrowia 

C4.Przedstawienie kierunków polityki zdrowotnej w Polsce 

C5.Przedstawienie głównych problemów zdrowotnych oraz sposobów ich rozwiązywania 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 
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Wykład 

UNA: 

1. Definicje zdrowia publicznego  

2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna 

3. Czynniki kształtujące stan zdrowia  

4. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem 

5. Systemowy model opieki zdrowotnej  

6. Ubezpieczenia zdrowotne 

7. Orzecznictwo lekarskie 

8. Polityka zdrowotna 

9. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i chorobie 

10. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego  

11. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej  

12. Systemy ochrony zdrowia na świecie 

 

BUNA: 

1. Rola władz publicznych w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia – kompetencje i obowiązki. 

2. Adaptacja społeczno – zawodowa, model indywidualnego rozwoju, planowanie kariery, ocena i samoocena 

wyników pracy. 

3. Organizacje krajowe i międzynarodowe działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i zdrowia. 

4. Analizy ekonomiczne stosowane w ochronie zdrowia. 

5. Program WHO "Zdrowie 21". 

   

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

Wiedza 

W_01 Zna  strukturę i 

organizację systemu 

ochrony zdrowia. 

W_02 Zna zasady edukacji 

zdrowotnej, promocji 

zdrowia, zachowań 

prozdrowotnych 

antyzdrowotnych 

 

 

– Kolokwium pisemne i/lub 

ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna 

i/lub pisemna 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

B. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru albo odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna 

(Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, 

opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja 

samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co najmniej 

dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu 

innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności 

uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania 

Umiejętności 

U_01 Posiada umiejętność 

wykorzystania wiedzy 

teoretycznej i 

formułowanie własnych 

wniosków dotyczących 

zdrowia i choroby. 

U_02 Stosuje zasady 

prewencji i zapobiegania 

chorobom. 

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności prezentowania 

zadania wykonanego 

samodzielnie  

Kompetencje społeczne   

K_01 Zna podstawy 

zachowań indywidualnych 

oraz relacji z rodziną, 

najbliższym otoczeniem i 

społeczeństwem 

K_02 Propaguje i aktywnie 

kreuje zdrowy styl życia 

i promocję zdrowia. 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych 

mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania 

do samodzielnej pracy 

studenta  

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 
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przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

ZDROWIE PUBLICZNE 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W07  P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

W_02 K1_W06 P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

U_01 K1_U25, K1_U31, K1_U32 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

U_02 K1_U25, K1_U31, K1_U32 P6U_U, P6S_UO, P6S_UO 

K_01 K1_K04, K1_K05, K1_K06, K1_K08, K1_K09 P6U_K, P6S_KR, P6S_UK 

P6U_K, P6S_KR, P6S_UO 

P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

K_02 K1_K01, K1_K04, K1_K05, K1_K08, K1_K09,  P6U_K, P6S_KR, P6S_UK 

P6U_K, P6S_KR, P6S_UO 

P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia Tom 1 - Teoretyczne podstawy promocji zdrowia dla 

studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo., Czelej, Lublin 2008. 

2. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.: Zdrowie publiczne. Vesalius, Kraków 2001. 

3. Kulik T. B., Pacian A.(red.): Zdrowie Publiczne. PZWL, Warszawa 2014. 

 

B. Literatura Uzupełniająca 

1. Wojtczak A. Zdrowie publiczne. PZWL, Warszawa 2009 

2. Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. CeDeWu. Warszawa 2009 

Autor programu: 

dr A. Tałaj 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 14. Opis przedmiotu kształcenia – toksykologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr P. Kabata 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr P. Kabata 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x         

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 x       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
TOKSYKOLOGIA 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Razem przedmiot  15  10 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną, metoda przypadków.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Znajomość fizjologii, patofizjologii, biochemii na poziomie studiów licencjackich 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie się z mechanizmem działania na organizm człowieka najczęściej spotykanych substancji toksycznych 

także toksyn roślinnych i zwierzęcych, przedstawienie zasad rozpoznawania ostrych zatruć i podejmowanych przez 

ratownika medycznego działań interwencyjnych w tym również dekontaminacji i zabezpieczenia materiału do badań 

toksykologicznych 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Zatrucia –klasy toksyczności związków, czynniki warunkujące toksyczność, drogi wprowadzania i wydalania 

trucizn, mechanizmy działania toksycznego, metabolizm trucizn. 

2. Obraz kliniczny najczęściej spotykanych ostrych zatruć, postępowanie przedszpitalne, w SOR, leczenie 
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specjalistyczne 

3. Metody dekontaminacji w ostrych zatruciach. 

4. Odtrutki. 

5. Zabezpieczanie materiału do badań toksykologicznych. 

6. Zanieczyszczenie środowiska związkami chemicznymi pochodzenia przemysłowego. 

7. Toksykologia tworzyw sztucznych. 

8. Toksykologia azbestu. 

9. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

10. Bojowe środki trujące. 

11. Zatrucia w pożarze. 

 

BUNA: 

  Odtrutki stosowane samodzielnie przez ratownika medycznego u dorosłych i dzieci: dawki, drogi podania. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

Wiedza 

W_01 Zna mechanizmy 

prowadzące do powstania nagłych 

zagrożeń zdrowia i życia 

związanych z działaniem na 

organizm człowieka toksyn 

egzogennych i endogennych. 

W_02 Zna teoretyczne podstawy 

podejmowanych działań 

interwencyjnych u chorych z 

objawami ostrego zatrucia w 

różnych grupach wiekowych. 

W_03 Posiada podstawową 

wiedzę dotyczącą procedur i 

standardów postępowania 

ratowniczego w ostrych 

zatruciach substancjami 

chemicznymi oraz toksynami 

świata roślin i zwierząt u 

pacjentów w różnych grupach 

wiekowych.  

 

 

– Kolokwium pisemne 

i/lub ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź 

ustna i/lub pisemna 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

C. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru albo odpowiedzi otwarte lub odpowiedź 

ustna (Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, 

opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja 

samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + 

ocena  z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Studenta obowiązuje frekwencja na ocenianych 

zajęciach w zakresie 80%. 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi ocenić miejsce 

zdarzenia, zebrać informacje 

dotyczące okoliczności zatrucia, 

zabezpieczyć do badania  

toksykologicznego materiał,  

zidentyfikować czynniki 

toksyczne  

zagrażające bezpieczeństwu osób  

ratujących, poszkodowanych, 

świadków zdarzenia oraz podjąć 

działania zapobiegające 

zwiększaniu liczby osób w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

z aktualnie obowiązującą wiedzą 

medyczną. 

U_02 Potrafi wykorzystywać 

wiedzę z zakresu toksykologii do 

udzielenia adekwatnej pomocy 

przedszpitalnej w ostrych 

zatruciach. 

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności 

prezentowania zadania 

wykonanego 

samodzielnie  

Kompetencje społeczne   

K_01 Rozumie potrzebę 

permanentnego dokształcania się, 

rozwoju osobistego i 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonywanie 
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zawodowego. 

K_02 Zna zakres swoich 

kompetencji, jest świadomy 

własnych ograniczeń, rozpoznaje 

sytuacje, które wymagają  

konsultacji ze specjalistą.  

powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja 

zaangażowania do 

samodzielnej pracy 

studenta  

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 

 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

TOKSYKOLOGIA 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W07  P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

W_02 K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

W_03 K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

U_01 K1_U19, K1_U20, K1_U23, K1_U24, K1_U25 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW 

U_02 K1_U19, K1_U20, K1_U23, K1_U24, K1_U25 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW 

K_01 K1_K08 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

K_02 K1_K08  P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

4. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia Tom 1 - Teoretyczne podstawy promocji zdrowia dla 

studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo., Czelej, Lublin 2008. 

5. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.: Zdrowie publiczne. Vesalius, Kraków 2001. 

6. Kulik T. B., Pacian A.(red.): Zdrowie Publiczne. PZWL, Warszawa 2014. 

 

B. Literatura Uzupełniająca 

3. Wojtczak A. Zdrowie publiczne. PZWL, Warszawa 2009 

4. Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. CeDeWu. Warszawa 2009 
Autor programu: 

dr P. Kabata 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 15. Opis przedmiotu kształcenia – higiena z epidemiologią 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Anna Tałaj 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Anna Tałaj 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
HIGIENA Z EPIDEMIOLOGIĄ 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  15 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Razem przedmiot  15  15 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, wykład informacyjny, wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, film 

dydaktyczny. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

brak 

Cel przedmiotu 

C1.Przekazanie wiedzy na temat wpływów czynników zewnętrznych środowiska na ustrój ludzki. 

C2.Zapoznanie z zasadami zapobiegania chorobom w wymiarze zbiorowym i jednostkowym. 

C3.Podanie sposobów unikania negatywnych, a wykorzystywania pozytywnych czynników działających na 

organizm. 

C4.Przekazanie zasad opieki zdrowotnej nad zbiorowością ludzką. Wskazanie na ważność stosowania zasad higieny 

w placówkach leczniczych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Rys historyczny, podstawowe definicje i zadania higieny (w tym higieny pracy). 
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2. Czynniki szkodliwe w środowisku człowieka. 

3. Ocena narażenia na substancje szkodliwe w środowisku człowieka. Skutki zdrowotne wywołane działaniem 

szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na organizm człowieka. 

4. Normatywy higieniczne. 

5. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej. 

6. Dezynfekcja, sterylizacja, aseptyka, antyseptyka. 

7. Ergonomia- definicja i podstawowe cele. 

8. Ergonomiczne kształtowanie stanowisk pracy. 

9. Choroby zawodowe i parazawodowe. Ochrona przed szkodliwościami zawodowymi. 

10. Epidemiologia- przedmiot, zadania, podstawowe definicje, rola w zdrowiu publicznym. 

11. Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji, miary zdrowia. 

12. Standaryzacja bezpośrednia i pośrednia. 

13. Elementy protokołu badawczego w teorii i praktyce epidemiologii. 

14. Epidemiologiczne badania opisowe, analityczne i eksperymentalne. 

15. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń - opracowanie ogniska choroby zakaźnej, łańcuch epidemiczny.  

16. Epidemiologia stanów nagłego zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego i urazowego. 

17. Cele i zadania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. System organizacyjno-prawny nadzoru. 

18. Struktura służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce. 

BUNA: 

1. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej 

2. Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie 

3. Epidemiologia ogólna, chorób zawodowych i wypadków 

4. Epidemiologia AIDS i nosicielstwa wirusa HIV 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę z 

uwarunkowań zdrowia, prewencji 

i promocji zdrowia jednostki i 

populacji.  

W_02 Zna zagrożenia ze strony 

czynników środowiskowych 

i sposobów ochrony przed ich 

niekorzystnym wpływem 

na organizm. 

W_03 Rozumie pojęcia zdrowia 

zbiorowego, jego przejawów oraz 

sposobów rozpoznawania przyczyn 

chorób i innych odstępstw od 

dobrostanu zdrowotnego oraz 

źródeł ich zmian. 

 

 

– Kolokwium pisemne 

i/lub ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź 

ustna i/lub pisemna 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

D. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium, pisemne zaliczenie – 

test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (60% 

poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania 

pozytywnej oceny) (Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, 

opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja 

samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + 

ocena  z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według 

kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Stosuje się następujące kryteria oceniania 

studenta: 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 93%-100%; 

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 85%-92%; 

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia 

na poziomie 77%-84%; 

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale ze znacznymi 

niedociągnięciami - wykazuje znajomość treści 

Umiejętności 

U_01 Przedstawia potrzeby 

zdrowotne ludności kraju 

oraz sposoby badania przyczyn 

najczęstszych niedoborów zdrowia 

metodami populacyjnymi. 

U_02 Potrafi dokonać analizy 

wpływu czynników szkodliwych 

na przebieg procesów życiowych.  

U_03 Wykorzystuje i interpretuje 

wnioskowanie przyczynowo-

skutkowe w chorobach zakaźnych 

i niezakaźnych. 

U_04  Wyszukuje publikacje i 

informacje na temat struktury 

zgonów, zachorowalności na 

choroby zakaźne, ocenia 

zachorowalność w różnych 

populacjach. 

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności 

prezentowania zadania 

wykonanego 

samodzielnie  

Kompetencje społeczne    
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K_01 Stosuje się do zaleceń 

mających na celu ergonomizację 

warunków pracy, zmniejszenie 

istniejących obciążeń oraz poprawą 

wydajności i jakości pracy. 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonywanie 

powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja 

zaangażowania do 

samodzielnej pracy 

studenta  

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 

kształcenia na poziomie 69%-76%; 

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami - 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 60%-68%; 

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia poniżej 60%. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

HIGIENA Z EPIDEMIOLOGIĄ 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04, K1_W06 P6S_WK   

W_02 K1_W03, K1_W06 P6S_WG, P6S_WK     

W_03 K1_W04 P6S_WK   

U_01 K1_ U23 P6S_UW, P6S_UO 

U_02 K1_U25 P6S_UW 

U_03 K1_U24 P6S_UW, P6S_UO 

U_04 K1_U24, K1_U35 P6S_UW, P6S_UO 

K_01 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Bulanda M., Wójkowska-Mach J. Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.  

2. Sygit M. Zdrowie publiczne. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. 

3. Jędrychowski W. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków, 2010. 

4. Karczewski J.K. Higiena. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.  

5. Marcinkowski J.T.: Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2003. 

6. Mączyńska A. Higiena rąk w placówkach medycznych. Przewodnik krok po kroku: wdrożenie strategii 

Światowej Organizacji Zdrowia. Wydawnictwo Medyczne Alfa Medica Press, Bielsko Biała, 2015.  

Literatura uzupełniająca 

1. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A. Epidemiologia w zdrowiu publicznym Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa, 2010.  

2. Cianciara J., Juszczyk J. Choroby zakaźne i pasożytnicze, T. 1,2. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012. 

3. Denys A. Zakażenia szpitalne. T. 1, 2. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012-2013. 

4. Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 

5. Jabłoński L., Karwat I. - Podstawy epidemiologii ogólnej. Epidemiologia chorób zakaźnych. Wydawnictwo 

Czelej, Lublin 2002  

6. Jakubaszko J.- Ratownik medyczny. Wyd. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2007. 

7. R.M. Leach R.M. Stany nagłe w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 

8. Jośko- Ochojska J.: Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo. 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2012. 

9. Ogólne wytyczne 2011 r. sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia 

wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynnościach, podczas których może 

dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia, Warszawa 2011. 

10. Pawińska A. (red.). Profilaktyka zakażeń szpitalnych – bezpieczeństwo środowiska szpitalnego, Wydawnictwo 

Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2011. 

Strony internetowe: 

1. Stan sanitarny kraju w 2017r – raport GIS (http://www.gis.gov.pl/). 

2. Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, 

Katowice 2014 (http://www.pspe.pl/files/Zeszyt_13.pdf ).  

3. Przegląd epidemiologiczny (http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/). 

4. European Centers for Disease Control and Prevention:  (http://www.ecdc.europa.eu). 

Program przygotowała: 

dr Anna Tałaj 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2zOTZ667KAhUJ9HIKHSG_DvIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&usg=AFQjCNFZiCnTGz3JGwl6v2dGv1nb_9DNIw&bvm=bv.112064104,d.bGQ
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Tabela 16. Opis przedmiotu kształcenia – metodologia badań (proseminarium) 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Krystyna Ziółkowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: dr K. Ziółkowska 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
METODOLOGIA BADAŃ 

(proseminarium) 

Liczba punktów 

ECTS: 1,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □      kliniczny niezabiegowy □     kliniczny zabiegowy 

□         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  25 1,5 

Analiza piśmiennictwa    15 

Przygotowanie prezentacji w 

PowerPoint 

   10 

Razem przedmiot  15  25 1,5 

Metody dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

brak 

Cel przedmiotu 

C1. Uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu 

do przyszłej pracy licencjackiej.  

C2. Wypracowanie koncepcji danej pracy, tematu i struktury.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Pojęcie nauki, rola teorii i paradygmatów w badaniach naukowych.  

2. Fazy procesu badawczego i podstawowe zasady projektowania badań naukowych z  wykorzystaniem różnych 
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metod, narzędzi  i technik badawczych.  

3. Podstawowe źródła informacji naukowej, obiekty badań i sposoby ich poznania. Typologia  badań. 

4. Problemy badawcze i hipotezy, badanie pilotażowe. 

5. Podstawowe zasoby informacji naukowej w medycynie i ochronie zdrowia. Czasopisma, bazy elektroniczne, 

źródła internetowe. 

6. Problem jakości informacji naukowej i kryteria oceny jakości. 

7. Zasady etyczne w badaniach naukowych. 

8. Zasady pisania pracy dyplomowej: Formułowanie tematu, zawężanie zakresu tematycznego pracy, dobór 

piśmiennictwa.  

9. Posługiwanie się opracowaniami, sporządzanie piśmiennictwa i przypisów, dobór cytatów i sposoby 

wprowadzania cytatów do tekstu. Sposoby korzystania ze źródeł piśmiennictwa. Przygotowanie pracy do druku i 

archiwizacja. 

10. Ochrona własności intelektualnej. 

BUNA: 

Wykonanie pracy zaliczeniowej w formie projektu pracy dyplomowej w PowerPoint. 

   

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i 

podstawowe kryteria oceny/wymagania 

egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna zasady ochrony 

własności intelektualnej i prawa 

autorskiego. 

W_02  Posiada wiedzę na temat 

interpretowania informacji z 

piśmiennictwa, wyciągania 

wniosków z badań naukowych i 

własnych obserwacji. 

 

- wykonanie projektu pracy 

dyplomowej w PowerPoint 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną 

 

B. Formy i kryteria zaliczenia 

• Zaliczenie ustne z treści seminarium, 

aktywność podczas zajęć i obserwacja 

umiejętności współpracy w grupie – 

oceniana jest na zaliczenie z oceną. 

• Wykonanie pracy zaliczeniowej w formie 

projektu pracy dyplomowej (BUNA) – 

jest na zaliczenie bez oceny  

 

Studenta obowiązuje 80% frekwencja na 

ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć nie jest 

możliwe, ponieważ prowadzone są w całej 

grupie (bez podziału). Opuszczone zajęcia są 

usprawiedliwione jedynie w przypadku 

choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub zdarzenia 

losowego. Usprawiedliwienia zajęć oraz 

zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

zajęć w okresie nieobecności dokonuje 

wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający 

rok, ma obowiązek uczęszczania na 

wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do 

egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z 

egzaminu w danym roku oceny co najmniej 

dostatecznej (4.0) Student powtarzający rok 

z powodu innego przedmiotu może być 

zwolniony z konieczności uczęszczania na 

zajęcia i zdawania egzaminu. 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi wykorzystać i 

integrować wiedzę teoretyczną 

z zakresu nauk medycznych oraz 

powiązanych z nią dyscyplin 

w celu analizy problemów 

zdrowotnych pacjenta, 

diagnozowania i projektowania 

działań ratowniczych.   

U_02 Posiada umiejętność 

obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji, przy 

wykorzystaniu różnych źródeł 

oraz interpretowania ich z punktu 

widzenia fizjologii i patologii. 

U_03  Potrafi pozyskiwać i 

przetwarzać teksty, informacje, 

tworzyć arkusze kalkulacyjne, 

bazy danych, tworzyć prezentacje 

multimedialne.    

 

 

- ocena umiejętności korzystania 

z piśmiennictwa 

- przygotowanie piśmiennictwa 

do pracy dyplomowej 

Kompetencje społeczne  

K_01 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego.   

  

 

- ocena aktywności podczas 

zajęć i obserwacja umiejętności 

współpracy w grupie 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

METODOLOGIA BADAŃ  

Numer  

(symbol)  

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 
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efektu 

kształcenia 

W_01 K1_ W01, K1_W04, K1_W05, K1_W07, 

K1_W09,  K1_W11 

P6S_WG, P6S_WK   

W_02 K_W01, K_W05, K_W11 P6S_WG, P6S_WK     

U_01 K1_U22, K1_U23 , K1_U24, K1_U25, K1_U27, 

K1_U28, K1_U29 

P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO     

U_02 K1_ U23 P6S_UW, P6S_UO     

U_03 K1_ U22, K1_U23, K1_U24, K1_U25, K1_U27, 

K1_U29 

P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO     

K_01 K1_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UW  

Wykaz literatury 

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu: 

1. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998. 

2.   Petrie A., Sabin C. , (red. wyd. pol.) Moczko Jerzy. Statystyka  medyczna w zarysie. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2006. 

3. Radomski D., Grzanka A.: Metodologia badań naukowych w medycynie. Uniwersytet Medyczny im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

4. Sirojć Z.: Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów. Warszawa 2009. 

5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 

2010. 

6. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. DIFIN, Warszawa 2010. 

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Kalita C.: Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla studentów. Warszawa, 

ARTE 2011. 

2. Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park 2005. 

3. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa, PWN 2007. 

4. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995. 

5. Sydor M.: Wskazówki dla piszących prace dyplomowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012. 

6. Zenderowski R.: Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik. CeDeWu, Warszawa 2012. 

 
Autor programu: 

dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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3.3.3  Przedmioty społeczne 

Tabela 17. Opis przedmiotu kształcenia – filozofia i etyka zawodu 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot: 
dr J. Braun 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr J. Braun 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 □      2 x      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  
FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ 

przedmiotu:  

obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do 

kolokwium 

   10 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

podające (wykład, dyskusja) problemowe (burza mózgów), metoda sytuacyjna 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

brak 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kierunkami filozoficznymi oraz specyfiką problemów etyki 

zawodu ratownika medycznego i zastosowanie w pracy zawodowej. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA 

1. Podstawowe pojęcia filozofii: ontologia, gnoseologia, aksjologia.  

2. Status wartości: estetyczne, życiowe, religijne. 
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3. Antyczna filozofia Grecji i Rzymu: 

       - jońska filozofia przyrody, pitagoreizm, tomizm, sofiści. 

       - Sokrates i Platon, Arystoteles, szkoły etyczne. 

4. Powstanie filozofii nowożytnej: Rene Descartes. 

5. Relacje filozofii z zawodem ratownika medycznego.. 

6. Koncepcje filozoficzne człowieka. 

7. Etyka a moralność - moralne zasady życia społecznego.  

8. Analiza sytuacji moralnej i procesu podejmowania decyzji moralnej. 

9. Wartości, normy i oceny moralne. 

10. Problemy etyki w ochronie zdrowia. 

11. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce ratownika medycznego. 

12. Etyka w pracy ratownika medycznego – szczegółowa etyka ratownika medycznego  

        - zasady etycznego postępowania ratownika medycznego 

        -zasada szacunku dla osoby  

        - zasada dobroczynności i nie krzywdzenia  

        - zasada sprawiedliwości 

        -zasada odpowiedzialności  

13. Dylematy etyczne w pracy ratownika medycznego i ich rozwiązywaniu 

        - eutanazja jako problem moralny – dyskusja. 

BUNA 

1. Etyczne aspekty kultury pracy ratownika medycznego i podejmowania decyzji. 

2. Zasady etyczne i odpowiedzialność zawodowa ratownika medycznego wobec prawa i sumienia. 

3. Postawy ideowe: humanitaryzmu, twórczego zaangażowania, umiłowania wolności. 

4. Postawy społeczne: zaangażowania, użyteczności, gospodarności, odpowiedzialności, dyscypliny 

5. Postawy interpersonalne: szacunek dla innych, dla zdrowia i życia, postawy opiekuńcze, postawy poszanowania 

godności, tolerancji. 

6. Aborcja – przywilej, czy dramat. 

7. Eutanazja – to krzyk o pomoc. 

8. Transplantacja – wyrażenie miłości dla drugiego człowieka. 

9. Przetaczanie krwi a wierzenia religijne. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

W_01 Zna etyczne, prawne 

i społeczne uwarunkowania 

zawodu ratownika 

medycznego. 

W_02 Posiada wiedzę z 

zakresu koncepcji 

filozoficzno-etycznych 

przydatnych w pracy 

ratownika medycznego 

W_03 Zna problematykę 

etyki normatywnej w tym 

aksjologii wartości, 

powinności i sprawności 

moralnych istotnych w 

pracy ratownika 

medycznego 

 

 

– Kolokwium pisemne i/lub 

ustne  

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna 

i/lub pisemna 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

E. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru albo odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna 

(Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, 

opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja 

samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Studenta obowiązuje 80% frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

U_01 Różnicuje   zakres   

uprawnień,   obowiązków   

zawodowych   i   

powinności   moralnych   w 

zindywidualizowanej 

sytuacji podmiotu opieki 

U_02 Szanuje godność 

osoby ludzkiej w relacji z 

podopiecznym i jego 

rodziną 

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności prezentowania 

zadania wykonanego 

samodzielnie  

K_01 Dba o rozwój 

moralny i kształtowanie 

sumienia. 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta w 
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K_02 Przestrzega 

tajemnicy zawodowej oraz 

zasad etyki zawodowej. 

wykonywanie powierzonych 

mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania 

do samodzielnej pracy 

studenta  

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 

 

 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co 

najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z 

powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i 

zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04, K1_W11 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

W_02 K1_W04, K1_W11 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

W_03 K1_W04, K1_W11 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

U_01 K1_U35 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

U_02 K1_U35 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

U_03 K1_U35 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

K_01 K1_K02, K1_K07 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

K_02 K1_K02, K1_K07 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Beauchamp T., Childress J.,  Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996. 

2. Łuków P., Pasierski T.: Etyka medyczna z elementami filozofii. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 

2014. 

3. Martens E., Schnadelbach H. (red.) Filozofia. Podstawowe pytania: PWN, Warszawa 1995 

4. Tatarkiewicz W., Historia filozofii: PWN, Warszawa 2005. 

B. Literatura Uzupełniająca 

5. Kwiatkowska E. Krajeńska – Kułak E.,  W. Pank.Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, Lublin 

2003. 

6. Wrońska I., Mariański J., Etyka w pracy pielęgniarskiej, Lublin 2003. 

Program przygotował/a: 

dr J. Braun 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 18. Opis przedmiotu kształcenia – psychologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
mgr K. Pakulska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: mgr K. Pakulska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 □      2 x      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
PSYCHOLOGIA 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Razem przedmiot  15  10 1 

Metody dydaktyczne 

- podające (wykład, dyskusja), metoda sytuacyjna, burza mózgów 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak  

B. Wymagania wstępne: umiejętność dostrzegania zjawisk społecznych, uwrażliwienie na zachodzące procesy 

społeczne 

Cel przedmiotu 

Zaznajomienie studenta z podstawową wiedzą z zakresu psychologii klinicznej, zwłaszcza z zagadnieniami zdrowia 

i zaburzenia.  

Zależności pomiędzy czynnikami urazowymi, a odchyleniami w zachowaniu człowieka w poszczególnych fazach 

jego rozwoju.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 
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1. Główne teorie psychologiczne (psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze) wyjaśniające zachowania 

człowieka w szczególności zaburzenia funkcjonowania.  

2. Modele teoretyczne w psychologii klinicznej, etiologia zaburzeń (czynniki predysponujące, wyzwalające 

i utrwalające). Kontrowersje wobec pojęcia normy i zaburzeń psychicznych, systemy i klasyfikacja zaburzeń . 

3. Stres, konflikt, kryzys, psychologiczne aspekty  zaburzeń nerwicowych i afektywnych oraz zaburzeń 

osobowości. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego.  

4. Omówienie problemów psychosomatycznych i somatopsychicznych.  

5. Zaburzenia zagrażające życiu, uzależnienia, współuzależnienia.  

6. Psychologiczne aspekty wyjaśniające reakcje samobójcze, szacowanie ryzyka samobójstwa.  

7. Zaburzenia funkcji poznawczych (niepełnosprawność umysłowa): etiologia, kryteria diagnostyczne, formy 

pomocy pacjentom i rodzinie.  

8. Diagnoza psychologiczna, formy pomocy i diagnostyki. 

BUNA: 

1. Wpływ sytuacji jatrogennych na relacje ratownik medyczny – pacjent 

2. Konformizm 

3. Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja. 

4. Małe grupy, struktury grupowe. 

5. Massmedia, propaganda, manipulacja. 

6. Sympatie i antypatie międzyludzki.   

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Ma uporządkowaną 

wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych 

i filozoficznych uwarunkować 

zdrowia  

i patologii, rozumie istotę 

funkcjonalności  

i dysfunkcjonalności, normy i 

patologii. 

 

– Kolokwium pisemne 

lub odpowiedź ustna  

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

F. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Kolokwium końcowe - pytania zamknięte 

jednokrotnego wyboru i/lub otwarte (60% poprawnych 

odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej 

oceny) (Z1) 

Kolokwium poprawkowe student może zdawać dwa 

razy: 

- pierwsze kolokwium poprawkowe -pytania zamknięte 

jednokrotnego wyboru i/lub otwarte, drugie kolokwium 

poprawkowe - pytania otwarte lub odpowiedź ustna  

 

Przygotowanie do wykładów (aktywność na 

wykładach) – oceniana punktowo (Z2) 

       3 pkt – ocena 5.0 

       2 pkt – ocena 4.0 

       1 pkt – ocena 3.0 

 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (100%) na 

ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Umiejętności 

U_01  Posiada umiejętność 

obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji, przy 

wykorzystaniu różnych źródeł 

oraz interpretowania ich z 

punktu widzenia fizjologii i 

patologii. 

 

– Obserwacja 

aktywności studenta 

na wykładach i 

umiejętności 

przekazywania 

wiedzy 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Zna psychologiczne 

podstawy zachowań 

indywidualnych oraz relacji z 

rodziną, najbliższym 

otoczeniem i społeczeństwem. 

 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
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Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co najmniej 

dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu 

innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności 

uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania 

przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PSYCHOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W04 P6S_WG, P6S_WK 

U01 K1_U24 P6S_UO, P6S_UW 

K01 K1_K01, K1_K02 P6S_KK, P6S_KR, P6S_UK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Klimasiński K. Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2000  Sęk H.: Psychologia kliniczna. T 1 i 2.  PWN, Warszawa, 2005. 

2. Ogińska-Bulik Nina, Kaflik-Pieróg Martyna, Stres zawodowy w służbach  ratowniczych., WSH-E, Łódź 2006 

3. Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. :Psychopatologia., Zyst S-ka, Poznań 2003. 

4. Sęk H.,Brzezińska A. J.: Podstawy pomocy psychologicznej. W. Strelau I., Doliński D., (red.) Psychologia. 

Podręcznik akademicki. T. 2. Gdańsk. GWP 2008. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Salomon P.: Psychologia w medycynie – wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia. GWP, Gdańsk 

2002. 

 
Program przygotowała: 

mgr K. Pakulska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 19. Opis przedmiotu kształcenia – socjologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
mgr E. Olszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: mgr E. Olszewska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
SOCJOLOGIA 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  31 1,5 

Opracowanie zagadnień    15 

Przygotowanie do kolokwium    16 

Razem przedmiot  9  31 1,5 

Metody dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

brak 

Cel przedmiotu 

C1. Pogłębienie wiedzy teoretycznej, poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności w zakresie 

zdrowia publicznego, zasad kontraktowania świadczeń medycznych, systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

i orzecznictwa medycznego. 

C2. Zapoznanie studentów z problemami zdrowia publicznego w Polsce i na świecie 

C3. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania organów służby zdrowia 

C4. Przedstawienie kierunków polityki zdrowotnej w Polsce 

C5. Przedstawienie głównych problemów zdrowotnych oraz sposobów ich rozwiązywania 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 
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1. Społeczeństwo jako obiekt zainteresowania  socjologii. Socjologia wśród innych nauk społecznych. 

2. Biologiczne podstawy życia społecznego  

3. Kultura jako wyróżnik człowieka. Charakterystyka i treść kultury 

4. Wielość kultur i relatywizm kulturowy 

5. Grupa społeczna. Małe grupy jako mikrostruktury społeczne 

6. Struktury wewnątrzgrupowe. Spójność grupy 

7. Interakcje społeczne – wymiana, gra, komunikacja 

8. Koncepcje komunikowania interpersonalnego 

9. Społeczeństwo jako dramat 

10. Socjalizacja i kontrola społeczna 

11. Stratyfikacja społeczna 

12. Różnice płci – różnice społeczne 

BUNA: 

1. Człowiek – istota społeczna 

2. Społeczeństwo w człowieku – człowiek w społeczeństwie 

3. Życie społeczne jako teatr 

4. Oblicza globalizacji 

5. Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności 

6. Płeć jako zagadnienie społeczno-kulturowe 

7. Kultura popularna, kultura masowa...Socjologiczne aspekty uczestnictwa w kulturze 

8. Rodzina w społeczeństwie: jej rola, postacie, przemiany 

9. Ruchy społeczne jako narzędzie zmiany kulturowej 

10. Religia jako zagadnienie socjologiczne 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna pojęcia grupy, 

organizacji, instytucji, populacji, 

społeczności i ekosystemu oraz 

zna zasady ich funkcjonowania. 

W_02 Zna zjawisko 

nierówności klasowej, etnicznej 

i płci oraz dyskryminacji oraz 

wybrane obszary odrębności 

kulturowych i religijnych. 

 

 

– Kolokwium pisemne 

i/lub ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie 

zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź 

ustna i/lub pisemna 

 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru albo odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna 

(Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, 

opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja 

samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Studenta obowiązuje 80% frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co 

najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z 

Umiejętności 

U_01 Charakteryzuje istotę i 

strukturę zjawisk zachodzących 

w procesie przekazywania i 

wymiany informacji 

U_02 Omawia mające 

zastosowanie w ratownictwie 

medycznym wybrane teorie i 

metody modelowania 

rzeczywistości z perspektywy 

socjologii 

U_03 Charakteryzuje zakres 

interakcji społecznej i procesu 

socjalizacji oraz działanie 

lokalnych społeczności i 

ekosystemu 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności 

prezentowania zadania 

wykonanego 

samodzielnie  

Kompetencje społeczne   

K_01 Analizuje i krytycznie 

ocenia zjawisko dyskryminacji i 

rasizmu 

K_02 Kontroluje, koordynuje 

działania zapobiegające 

dewiacjom i patologiom wśród 

dzieci i młodzieży 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonywanie 

powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja 

zaangażowania do 

samodzielnej pracy 

studenta  

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 
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powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i 

zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

SOCJOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04, K1_W08, K1_W11, K1_W17  P6U_W, P6S_WG, P6S_WG 

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

W_02 K1_W04, K1_W08, K1_W11, K1_W17 P6U_W, P6S_WK, P6S_WK 

U_01 K1_U25 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

U_02 K1_U25 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

U_02 K1_U25 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW 

K_01 K1_K01, K1_K02  P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

P6U_K, P6S_KR, P6S_UR 

P6U_K, P6S_KR, P6S_UK 

K_02 K1_K01, K1_K02   P6U_K, P6S_KK, P6S_KK 

P6U_K, P6S_KR, P6S_UR 

P6U_K, P6S_KR, P6S_UK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 

2. A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.                                       

3.  P. Sztompka, Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2002.         

Literatura uzupełniająca: 

1. Berger P.L.: Zaproszenie do socjologii ,PWN, Warszawa 2002 

2. Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Wyd. Spacja, Kraków 2000 

Program przygotowała: 

mgr E. Olszewska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 20. Opis przedmiotu kształcenia – podstawy pedagogiki 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr M. Kudła  

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M. Kudła  

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I  □       II □     III X         

Semestr:    

1 □      2  □      3 □      4 □     5 X       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
PODSTAWY PEDAGOGIKI 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny zabiegowy 

□         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

- podające (wykład, dyskusja), metoda sytuacyjna, burza mózgów 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Wymagania formalne: brak  

Wymagania wstępne:  

Cel przedmiotu 

C1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności pozwalających studentowi na posługiwanie się podstawowymi 

pojęciami dydaktyki.  

C2. Poznanie i stosowanie się do zasad procesu dydaktycznego i ich stosowanie w praktyce pedagogicznej.  

C3. Poznanie i stosowanie w praktyce pedagogicznej metod kształcenia i środków dydaktycznych.  

C4. Kształtowanie otwartej, aktywnej i samodzielnej postawy studenta.  

C5. Poznanie roli i zadań nauczyciela- ratownika medycznego. Przygotowanie studentów do planowania 

dydaktycznego.  
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TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Pedagogika –wprowadzenie pojęć, zadania współczesnej pedagogiki, metody dydaktyczne.  

2. Role zawodowe nauczyciela.  

3. Bycie autentycznym nauczycielem. 

4. Rozwój profesjonalnego nauczyciela. 

5. Etyka zawodowa nauczyciela. 

BUNA: 

7. Działy pedagogiki.  

8. Pedagogika a nauki pokrewne. 

9. Biologia wychowania, psychologia wychowania, socjologia wychowania a pedagogika. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna zasady 

organizowania i planowania 

działalności dydaktycznej.  

W_02 Zna cele kształcenia 

zawodowego (klasyfikacja, 

taksonomia, operacjonalizacja 

celów kształcenia 

zawodowego). 

– Kolokwium pisemne 

lub odpowiedź ustna 

 

– Opracowanie 

zagadnienia (zaliczenie 

pisemne lub 

odpowiedź ustna)   

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

G. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

1. Pisemne zaliczenie - pytania zamknięte lub 

odpowiedź ustna (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

2. Opracowanie zagadnień - samodzielna praca 

studenta (Z2) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena 

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (100%) na 

ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co najmniej 

dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu 

innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności 

uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania 

przedmiotu. 

Umiejętności 

U_01 Dobiera i ocenia formy i 

metody nauczania w 

ratownictwie medycznym. 

U_02 Planuje pomiar 

wyników nauczania i uczenia 

się.  

U_03 Dobiera odpowiednie 

metody nauczania z zakresu 

pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, edukacji dla 

bezpieczeństwa w zależności 

od wieku uczniów, treści 

nauczania, celów i zadań pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

organizacji i środków, które 

zamierza użyć w trakcie 

szkolenia dopasowując je do 

poziomu wiedzy i 

umiejętności  

uczniów/kursantów. 

– Obserwacja 

aktywności studenta na 

wykładach i 

umiejętności 

przekazywania wiedzy 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Zna poziom swoich 

kompetencji, aktualizuje 

wiedzę i doskonali 

umiejętności zawodowe 

związane z funkcją 

edukacyjną. 

K_02 Jest kreatywny i 

konsekwentny w realizacji 

zadań, związanych 

z przekazywaniem wiedzy 

podczas kursów szkoleń z 

pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
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*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PODSTAWY PEDAGOGIKI 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W09, K_W15 P6S_WK 

W_02 K_W09, K_W17 P6S_WK 

U_01 K_U24, K_U34 P6S_UO, P6S_UK, P6S_UW 
U_02 K_U24, K_U31, K_U34 P6S_UO, P6S_UK, P6S_UW 
U_03 K_ U03, K_U34 P6S_UK, , P6S_UW 

K_01 K_K08 P6S_KK 

K_02 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Bereźnicki F.: Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.  

2. Ciechaniewicz W.: Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych. PZWL, Warszawa 2000.  

3. Konowles M., Holton E. F., Swanson R. A.: Edukacja dorosłych. Warszawa: PWN 2009.  

4. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 2006.  

Literatura uzupełniająca 

1. Wasyluk J.: Podręcznik dydaktyki medycznej. CMSzP, Warszawa 1998. 

Program przygotował/a: 

dr Krystyna Ziółkowska, dr M. Kudła 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 21. Opis przedmiotu kształcenia – dydaktyka medyczna 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

                                                          krystyna.z@gmail.com 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr M. Kudła  

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M. Kudła, dr Krystyna Ziółkowska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □         

Semestr:    

1 □      2 x      3 □      4 □     5 □       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
DYDAKTYKA MEDYCZNA  

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk 

zawodowych 

- 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin 
Liczba punktów 

ECTS UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

- podające (wykład, dyskusja), metoda sytuacyjna, burza mózgów 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Wymagania formalne: brak  

Wymagania wstępne: zna podstawy pedagogiki  

Cel przedmiotu 

C1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności pozwalających studentowi na posługiwanie się   

podstawowymi pojęciami dydaktyki.  

C2. Poznanie i stosowanie się do zasad procesu dydaktycznego i ich stosowanie w praktyce pedagogicznej.  

C3. Poznanie i stosowanie w praktyce pedagogicznej metod kształcenia i środków dydaktycznych.  

C4. Kształtowanie otwartej, aktywnej i samodzielnej postawy studenta.  

C5. Przygotowanie studentów do planowania dydaktycznego.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 
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UNA: 

1. Cele i zadania dydaktyki medycznej i wychowania zdrowotnego. Nowoczesny model nauczania-uczenia się 

i edukacji zdrowotnej.  

2. Diagnoza w edukacji zdrowotnej. Klasyfikacja celów nauczania. Koncepcje taksonomiczne celów kształcenia.  

3. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Formy organizacyjne i typy zajęć, klasyfikacja 

metod nauczania/edukacji zdrowotnej.  

4. Metody nauczania podającego. Warunki dobrze przeprowadzonego wykładu i pogadanki. Metody 

nauczania/edukacji zdrowotnej oparte na działaniu praktycznym. 

5. Istota nauczania problemowego. Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym oraz 

w edukacji zdrowotnej. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej.  

BUNA: 

1. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji poświęconych kształtowaniu umiejętności praktycznych metodą 

pokazu i ćwiczeń utrwalających. 

2. Próba zastosowania algorytmów w kształceniu zawodowym i edukacji zdrowotnej - projekty studentów. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna zasady 

organizowania i planowania 

działalności dydaktycznej.  

W_02 Zna cele kształcenia 

zawodowego (klasyfikacja, 

taksonomia, operacjonalizacja 

celów kształcenia zawodowego) 

oraz cele i zadania dydaktyki 

medycznej i kształcenia  

medycznego. 

W_03 Zna klasyfikację i 

zastosowanie metod nauczania 

w kształceniu medycznym. 

W_04 Zna zasady pomiaru 

dydaktycznego, kontroli i oceny 

w procesie dydaktycznym. 

– Kolokwium pisemne lub 

odpowiedź ustna 

 

– Opracowanie 

zagadnienia (zaliczenie 

pisemne lub odpowiedź 

ustna)   

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

1. Pisemne zaliczenie - pytania zamknięte/otwarte 

lub odpowiedź ustna (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

2. Opracowanie zagadnień - samodzielna praca 

studenta, zaliczenie pisemne lub odpowiedź ustna  

(Z2) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + 

ocena z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (100%) na 

ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie 

w przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn 

losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia 

materiału będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie 

nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co 

najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok 

Umiejętności 

U_01 Dobiera i ocenia formy i 

metody nauczania w 

ratownictwie medycznym. 

U_02 Planuje pomiar wyników 

nauczania i uczenia się.  

– Obserwacja aktywności 

studenta na wykładach i 

umiejętności 

prowadzenia dyskusji  

Kompetencje społeczne  

K_01 Zna poziom swoich 

kompetencji, aktualizuje wiedzę 

i doskonali umiejętności 

zawodowe związane z funkcją 

edukacyjną. 

K_02 Krytycznie ocenia własne 

i cudze działania, przy 

zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i 

kulturowych 

 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonywanie 

powierzonych mu zadań  
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z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i 

zaliczania przedmiotu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

DYDAKTYKA MEDYCZNA  

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K_W09, K_W15 P6S_WK 

W_02 K_W09, K_W15, K_W17 P6S_WK 

W_03 K_W09, K_W15, K_W17 P6S_WK 

W_04 K_W09, K_W17 P6S_WK 

U_01 K_U31, K_U34 P6S_UW, P6S_UK 
U_02 K_U31, K_U34 P6S_UW, P6S_UK 
K_01 K_K08 P6S_KK 

K_02 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Bereźnicki F.: Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007. 

2. Herda-Płonka K., Krzemień G.: Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym. PZWL. Warszawa 2016. 

3. Konowles M., Holton E. F., Swanson R. A.: Edukacja dorosłych. PWN. Warszawa 2009.  

4. Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012. 

5. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 2006. 

6. Okoń W: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. „Żak” Warszawa 2003.  

7. Wasyluk J.: Podręcznik dydaktyki medycznej. CMSzP, Warszawa 1998. 

 

Literatura uzupełniająca 
 

1. Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa 1999. 

2. Ciechaniewicz W. (red.): Pedagogika. PZWL, Warszawa 2008. 

3. Bastable S., B. : Essentials of patient education. Jones and Bartlett Publishers, 2006. 

4. Bastable S., B. : Nurse as educator. Pronciples of teaching and learning for nursing practice. Jones and Bartlett 

Publishers, 2008. 

Program przygotowała:  

dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska, dr M. Kudła 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

 

  

https://www.profit24.pl/autor/Herda-P%C5%82onka+K.
https://www.profit24.pl/autor/Krzemie%C5%84+G.
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3.3.4 Przedmioty z zakresu ratownictwa medycznego 

Tabela 22. Opis przedmiotu kształcenia – pediatria 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr M. Czaja 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M. Czaja 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr M. Czaja 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 x     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  PEDIATRIA  Liczba punktów 

ECTS: 2,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy X       kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  23 1,5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Przygotowanie do egzaminu    10 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  31  19 2,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny 

⎯ zajęcia praktyczne: praca z dzieckiem i rodzicem/opiekunem - pokaz, analiza i interpretacja wyników, 

dyskusja, praca samodzielna i praca w grupach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 

ustrojowych wywołanych chorobą. 
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Cel przedmiotu 

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne: 

C1. Opanowanie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego noworodków, niemowląt i dzieci starszych.  

C2. Poznanie  odrębności anatomicznych i czynnościowych w poszczególnych okresach wieku rozwojowego. 

C3. Nabycie umiejętności komunikowania się z chorym dzieckiem i jego rodziną, prawidłowej oceny stanu 

ogólnego pacjenta. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Zasady organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem wieku rozwojowego w Polsce. 

2. Czynniki ryzyka zagrożeń zdrowotnych pacjenta w wieku rozwojowym. 

3. Odrębności anatomiczne i czynnościowe wieku rozwojowego. 

4. Czynniki wpływające na rozwój dziecka. 

5. Charakterystyka rozwoju dziecka w poszczególnych okresach życia. 

6. Wykrywanie zaburzeń w rozwoju somatycznym dziecka. 

7. Wady wrodzone u dzieci. 

8. Charakterystyka najczęstszych chorób wieku dziecięcego.  

9. Wpływ choroby na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny. 

10. Charakterystyka leków i ich wpływ na rozwijający się organizm dziecka. 

11. Zasady opieki j nad dzieckiem w wybranych chorobach i wadach wieku rozwojowego. 

12. Choroby przewlekłe wieku dziecięcego 

13. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach pediatrycznych. 

14. Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu. Ocena noworodka. Wybrane zagadnienia z 

patologii noworodka. Choroby uwarunkowane genetycznie. 

15. Badanie podmiotowe i przedmiotowe noworodka, niemowlęcia, dziecka młodszego i starszego 

16. Ocena stanu ogólnego, analiza podstawowych objawów chorobowych.   

17. Ogólne zasady postępowania z dzieckiem zdrowym i chorym. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem i jego 

rodziną.  

BUNA: 

1. Móżgowe porażenie dziecięce – problemy pielęgnacyjne i psychospołeczne, kompleksowośc opieki. 

2. Zagadnienie śmierci dziecka i opieki terminalnej. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną  podczas przyjęcia dziecka do oddziału. 

2. Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z niemowlęciem, dzieckiem małym, dzieckiem starszym i 

jego rodziną – zdobycie zaufania małego pacjenta. 

3. Zapewnienie potrzeb biop-sycho-społecznych noworodka i niemowlęcia, małego dziecka. 

4. Parametry życiowe dziecka. Sposób pomiaru, rodzaj sprzętu stosowanego w oddziałach pedriatycznych, 

interpretacja wyników, udokumetowanie. 

5. Zapoznanie z przypadkami klinicznymi – badanie podmiotowe i przedmiotowe w każdym wieku dziecka. 

Ogólne zasady postępowania z dzieckiem zdrowym i chorym.  

6. Ocena stanu ogólnego, analiza podstawowych objawów chorobowych, zalecane postępowanie diagnostyczno-

lecznicze. 

7. Odrębności anatomiczne i fizjologiczne z uwzględnieniem grup wiekowych.  Rozwój dziecka. 

8. Ocena wyników badań dodatkowych. Podstawy badania neurologicznego w poszczególnych okresach wieku 

rozwojowego w praktyce.  

9. Wykonywanie podstawowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. 

BUNA: 

1. Wartości podstawowych parametrów życiowych: dziecko, niemowlę, noworodek. 

2. Neurologiczne objawy fizjologiczne i patologiczne u dzieci. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat fizjologii i patologii w 

poszczególnych okresach życia dziecka. 

W_02 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania 

diagnostyczno- terapeutycznego w określonych jednostkach 

chorobowych występujących u dzieci. 

W_03 Posiada wiedzę na temat mechanizmów działania 

określonych grup leków oraz zasady ich stosowania w 

pediatrii.  

 

– Egzamin, test 

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna i/lub pisemna 

– Test  
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Umiejętności 

U_01 Potrafi ocenić stan ogólny dziecka, interpretuje wyniki 

pomiaru podstawowych funkcji życiowych i je 

udokumentować. 

U_02 Potrafi komunikować się z niemowlęciem, dzieckiem 

małym, dzieckiem starszym i jego rodziną. 

U_03 Potrafi wykonać badanie podmiotowe i przedmiotowe u 

pacjenta pediatrycznego i udokumentować wyniki. 

 U_04 Planuje procedury diagnostyczno-terapeutyczne u 

pacjenta pediatrycznego, potrafi wdrożyć odpowiednie 

postępowanie i je udokumentuje. 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i grupowo 

wg Check listy 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna lub wykonanie czynności 

(zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  jako 

lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01  Posiada świadomość poziomu  swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego 

i zawodowego. 

K_02 Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej w 

różnych środowiskach i na różnych poziomach życia 

społecznego 

K_03 Posiada świadomość i wykazuje umiejętności  dążenia 

do ciągłego samorozwoju w celu świadczenia usług na 

najwyższym poziomie wiedzy medycznej.  

 

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  

- Egzamin  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: kolokwium - test jednokrotnego wyboru/odpowiedzi 

otwarte lub odpowiedź ustna (UNA)(Z1) 

Ocena samodzielnej pracy studenta, opracowanie zagadnienia BUNA (Z2)  

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

1. Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

2. Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena z przedmiotu (A): 
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Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładów i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

 

Student przystępuje do egzaminu z przedmiotu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu, co najmniej 

oceny dostatecznej (3.0) z wykładów i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, i/lub pytania 

otwarte).  

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-68% - dostateczny (3.0) 

69-76% - dostateczny plus (3.5) 

77-84% - dobry (4.0) 

85-92% - dobry plus (4.5) 

93-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa z modułu przedmiotowego jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny 

końcowej A z przedmiotu i 40% oceny B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PEDIATRIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W02, K1_W03, P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K1_W05, P6S_WG, 

W_03 K1_W07 P6S_WK, 

U_01 K1_U01, K1_U09, K1_U14, K1_U23, K1_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

 

U_02 K1_U36 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UK, P6S_UK; 

U_03 K1_U01, K1_U23, K1_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 
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U_04 K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U04, K1_U05, 

K1_U06, K1_U07, K1_U08, K1_U09, K1_U10, 

K1_U11, K1_U12, K1_U13, K1_U14, K1_U15, 

K1_U16, K1_U17, K1_U23 K1_U24, K1_U25, 

K1_U28, K1_U37, K1_U38 

P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

K_01 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

K_02 K_ K01, K_ K02, K_ K06, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_06 K_ K03, K_K09, K_K10 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Anders. J. Wytyczne Resuscytacji w zakresie resuscytacji noworodków i dzieci. Polska Rada Resuscytacji, 

Kraków 2016. 

2. Kawalec W., Kubicka K. Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2004. 

3. Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. PZWL, wyd. II, Warszawa 2009. 

4. Muller S., Thons M., Stany zagrożenia życia u dzieci, PZWL 2012.  

5. Plantz SH.,  Wipfler EJ. (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, 

Wrocław 2007. 

6. Strange G.R., Ahrens W.R. i inni. Medycyna Ratunkowa wieku dziecięcego, PZWL, 2003. 

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Aoki B., McCloskey K. Dziecko w stanie zagrożenia życia. Ocena, postępowanie, transport. Medycyna 

praktyczna, Kraków 1999. 

2. Kacprzak-Bergman I., Szenborn L. Atlas chorób zakaźnych dzieci. Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2006. 

3. King Ch. Henretig F.M Podręczny atlas zabiegów ratunkowych u dzieci, PZWL, 2003. 

4. Wójcik-Skierucha E., Szajner-Milart. Ostre zatrucia u dzieci. PZWL, Warszawa 2011. 

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej: http://www.prc.krakow.pl 

Program przygotowała:  

dr M. Czaja 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 23. Opis przedmiotu kształcenia – choroby wewnętrzne 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
lek. med. K. Karaś 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: lek. med. Dagmara Wiewiórkowska - Garczewska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz, dr J. Gwoździewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 X     4  □     5 □     6 □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  CHOROBY WEWNĘTRZNE Liczba punktów 

ECTS: 5,5 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □         kliniczny 

zabiegowy X 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  30  58 3,5 

Opracowanie zagadnień    15 

Przygotowanie do kolokwium    15 

Przygotowanie do egzaminu    28 

Zajęcia praktyczne  32  18 3 

Opracowanie zagadnień    8 

Przygotowanie do zajęć    10 

Razem przedmiot  62  76 5,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ Wykład: wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, metoda problemowa, studium przypadku, 

praca z tekstem, analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta (samokształcenie)  

⎯ Ćwiczenia: instruktaż, pokaz, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dydaktyczna 

⎯ Zajęcia praktyczne, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej , instruktaż, pokaz, dyskusja dydaktyczna, 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim 

nadzorem nauczyciela. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 



83 

 

ustrojowych wywołanych chorobą.  

Cel przedmiotu 

C.1 Uzyskanie podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu etiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i 

postępowania ratowniczego w stanach nagłych w chorobach wewnętrznych i onkologii.  

C.2 Ukształtowanie profesjonalnej postawy wobec pacjentów systemu ratownictwa medycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem wrażliwości na potrzeby innych, dyskrecji i poszanowania praw pacjenta. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Czynniki ryzyka chorób internistycznych. Organizacja opieki internistycznej.  

2. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie w stanach nagłych.  

3. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach internistycznych. 

4. Przyczyny, rozpoznawanie, leczenie oraz opieka nad pacjentami z chorobami układu krążenia. 

5. Przyczyny, rozpoznawanie, leczenie oraz opieka nad pacjentami z chorobami układu oddechowego.  

6. Etiopatogeneza, objawy kliniczne, przebieg oraz leczenie wybranych chorób tkanki łącznej.  

7. Etiopatogeneza, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne i dietetyczne pacjenta z 

chorobami układu kostno-stawowego. 

8. Podstawy rozpoznawania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego.  

9. Etiopatogeneza, leczenie farmakologiczne i dietetyczne, rokowanie oraz opieka nad pacjentami z chorobami 

układu wewnątrzwydzielniczego.  

10. Etiopatogeneza, rozpoznawanie, leczenie oraz opieka nad pacjentami z chorobami nerek i dróg moczowych. 

11. Epidemiologia, profilaktyka, objawy, powikłania oraz leczenie wirusowych zapaleń wątroby. 

12. Etiopatogeneza, objawy kliniczne, przebieg oraz leczenie wybranych chorób alergicznych.  

13. Patogeneza, rozpoznawanie i leczenie najczęściej występujących chorób układu krwiotwórczego. 

14. Etiopatogeneza schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, 

zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, depresji. 

 

BUNA: 

Medyczne czynności ratunkowe w fazie przedszpitalnej w wybranych stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zasady organizacji pracy w oddziale chorób wewnętrznych, procedury obowiązujące w oddziale.  

2. Wywiad i badanie fizykalne chorego w schorzeniach i stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego. 

3. Zapoznanie z dokumentacją medyczną obowiązującą w oddziale. Analiza dokumentacji medycznej pacjenta.  

4. Badania diagnostyczne w schorzeniach internistycznych. Udział w diagnozowaniu pacjenta w oddziale 

internistycznym. Przygotowanie chorego do badań, opieka w trakcie oraz po badaniach i zabiegach 

diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia zgodnie z obowiązującymi 

procedurami w oddziale. Analiza i interpretacja wyników badań.  

5. Planowanie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z uwzględnieniem obowiązujących procedur w 

oddziale internistycznym, realizacja planu i udokumentowanie. 

6. Ocena niebezpieczeństwa powikłań wynikających z badań specjalistycznych, leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z 

unieruchomienia chorego w łóżku, planowanie interwencji ratowniczych.  

7. Ocena ryzyka wystąpienia i rozpoznawanie stanów zagrożenia życia u chorych w przebiegu choroby. 

Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.  

8. Udział w leczeniu farmakologicznym, dietetycznym, rehabilitacyjnym pacjentów w oddziale internistycznym.  

BUNA: 

Formułowanie diagnozy ratowniczej, ustalenie celu i planu postępowania ratowniczego, wdrożenie interwencji oraz 

ewaluacja osiągniętych celów w przypadkach schorzeń w wybranych stanach internistycznych.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01  Zna przyczyny, objawy, przebieg i sposoby  

postępowania ratowniczego w określonych stanach 

klinicznych pochodzenia internistycznego.  

W_02 Zna podstawowe rytmy serca, zaburzenia rytmu i 

przewodzenia. 

W_03 Zna zmiany zachodzące w organizmie człowieka w 

wyniku chorób wewnętrznych. 

W_04 Zna i określa normy parametrów krytycznych i 

– Egzamin pisemny, test 

 

– Kolokwium pisemne 

  

– Ocena przygotowania do wykładów -aktywność 
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badań laboratoryjnych.   

Umiejętności 

U_01 Rozpoznaje schorzenia pochodzenia wewnętrznego 

oraz stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, podejmuje 

adekwatne postępowanie ratunkowe. 

U_02 Interpretuje dane z dokumentacji medycznej 

chorego. 

U_03 Wykona badanie podmiotowe i przedmiotowe w 

aspekcie występujących objawów i czynników ryzyka. 

U_04 Wykona i oceni  zapis EKG w zakresie 

podstawowych zaburzeń przewodzenia i rytmu serca. 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i grupowo 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie 

dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych, 

przestrzega tajemnicy zawodowej     

K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu 

od medycznych czynności ratunkowych.  

K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego. Zachowuje otwartość, 

innowacyjność i poszukuje twórczych rozwiązań. 

– Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań  

 

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 
 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin końcowy 

⎯ Zaliczenie z oceną z wykładów, zaliczenie bez oceny zajęć praktycznych  

B. Formy i kryteria zaliczenia  

Egzamin 

Student może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu pozytywnych ocen, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z 

wykładu i zaliczenia zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: testowy z pytaniami (zadaniami) otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie 

problemu) lub jednokrotnego wyboru. 

Student otrzymuje pozytywną ocenę z egzaminu w przypadku uzyskania 60% prawidłowych odpowiedzi.  

 

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Wykład:  

1. Kolokwium końcowe - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru (60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do 

uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

Kolokwium poprawkowe student może przystąpić dwa razy: pierwsze kolokwium poprawkowe -pytania 

zamknięte jednokrotnego wyboru, drugie kolokwium poprawkowe - pytania otwarte lub odpowiedź ustna  

2. Przygotowanie do wykładów (aktywność na wykładach w zakresie przygotowania zadań BUNA) – oceniana 

punktowo (Z2) 

       3 pkt – ocena 5.0 

       2 pkt – ocena 4.0 

       1 pkt – ocena 3.0 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  
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Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocenę A stanowi końcowa ocena z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej A na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu  poprawkowego  zostaną podane studentom na pierwszych zajęciach. 

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny końcowej A i 40% oceny 

B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  odrabianie opuszczonych zajęć jest 

możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub wypadku losowego. 

Usprawiedliwienia dotyczące opuszczonych zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem ćwiczeń w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia, a także może ustalić sposób odrobienia zaległości. 

Wyróżniającym studentom przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu w terminie „O”, tj. przed sesją 

egzaminacyjną, o czym decyduje prowadzący przedmiot. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

CHOROBY WEWNĘTRZNE 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

W_02 K1_W22 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  
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W_03 K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

W_04 K1_W22, K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

U_01 K1_U01, K1_U07, K1_U08, K1_U09, 

K1_U25, K1_U40  

P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

U_02 K1_U24, K1_U25 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW; 

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO;  

U_03 K1_U01 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_04 K1_U09 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW; 

U_05 K1_U08 P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

K_01 K1_K08 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK; 

K_02 K1_K02 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK; 

P6U_K, P6S_KR, P6S_KR;  

P6U_K, P6S_KR, P6S_UK;  

K_03 K1_K04 P6U_K, P6S_KR, P6S_UK;  

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Daniluk J., Jurkowska G. (red.). Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 

2005.  

2. Kokot F. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Wyd. PZWL, Warszawa 2015, wydanie 3.  

3. Zespół Advanced Life Support Group (red. wyd. pol. Jakubaszko J.). Medycyna ratunkowa - nagłe zagrożenia 

zdrowotne pochodzenia wewnętrznego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014, wydanie 2.  

4. Mattu A., Brady W. EKG w medycynie ratunkowej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, 

wydanie 1.  

5. Width M., Reinhard T. (red. wyd. pol. Chojnacki J., Klupińska G.). Dietetyka kliniczna. Wyd. Elsevier Urban & 

Partner, Wrocław 2014, wydanie 1 polskie.  

Literatura uzupełniająca:  

1. Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2017. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.  

2. Aktualne wytyczne i standardy postępowania opracowane przez Towarzystwa Naukowe i Grupy Ekspertów w 

danej dziedzinie chorób wewnętrznych.  

3. Hryniewiecki T. (red.) Stany nagłe 3. Wyd. Medical Tribune Polska, Warszawa 2014, wydanie 3.  

4. Sosada K. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Wyd. PZWL, Warszawa 2016, wydanie 1.  

5. Allan M., Spencer J. (red. wyd. pol. Kokot F). Crash Course – wywiad i badanie przedmiotowe. Wyd. Elsevier 

Urban & Partner, Wrocław 2005, wydanie 1.  

6. Mattu A., Brady W. (red. wyd. pol. Wranicz J.K.). EKG w medycynie ratunkowej 2. Górnicki Wydawnictwo 

Medyczne, Wrocław 2011, wyd. 1.  

7. Gawęcki J. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. PWN, Warszawa 2010, wydanie 3.  

8. Gawęcki J., Grzymisławski M. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. PWN, Warszawa 2017, wyd. 3. 

Autor programu: 

lek. med. K. Karaś, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 24. Opis przedmiotu kształcenia – neurologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
lek. med. K. Kowalczyk 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: lek. med. K. Kowalczyk 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr E. Raniszewska, dr J. Gwoździewicz, dr L. Zwolakiewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □     4 X     5 □     6 □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  NEUROLOGIA Liczba punktów 

ECTS: 3 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy X        kliniczny 

zabiegowy □ 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  35 2 

Analiza piśmiennictwa    10 

Opracowanie zagadnień    7 

Przygotowanie do kolokwium    8 

Przygotowanie do egzaminu    10 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  31  44 3 

Metody dydaktyczne 

⎯ Wykład: wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, metoda problemowa, studium przypadku, 

praca z tekstem,  

⎯ Zajęcia praktyczne, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej , instruktaż, pokaz, dyskusja dydaktyczna, 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim 

nadzorem nauczyciela. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 

ustrojowych wywołanych chorobą.  
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Cel przedmiotu 

Teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu przyczyn, rozpoznawania, postępowania w  

chorobach neurologicznych. Zapoznanie z wybranymi przypadkami klinicznymi i postępowaniem ratownika 

medycznego w warunkach SOR i ZRM  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Etiopatogeneza zaburzeń neurologicznych. 

2. Czynniki ryzyka wystąpienia chorób neurologicznych u pacjentów w róznym wieku. 

3. Wpływ zaburzeń podstawowych funkcji życiowych na układ nerwowy. 

4. Zaburzenia czucia, ruchu i napięcia mięśniowego. 

5. Urazy mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Choroby demielinizacyjne, guzy mózgu i choroby mięśni i 

nerwów obwodowych. 

6. Farmakoterapia w chorobach neurologicznych, interakcje z innymi lekami. 

7. Hospitalizacja i choroba – reakcje chorego w zależności od wieku i stanu zdrowia. Wsparcie psychiczne 

chorych neurologicznych. 

8. Organizacja specjalistycznej opieki neurologicznej. 

9. Patofizjologia i powikłania w chorobach neurologicznych. 

10. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach neurologicznych. 

BUNA: 

Patofizjologia mózgowego przepływu krwi i skutki nagłych zaburzeń krążenia mózgowego.  

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Rozpoznawanie najczęstszych klinicznych objawów i zespołów patologicznych w chorobach układu 

nerwowego. 

2. Technika  badania fizykalnego chorego neurologicznego. 

3. Rozpoznawanie stanów zaburzenia  przytomności i  świadomości oraz zaburzenia kontaktu chorego z 

otoczeniem z powodu dysfunkcji mowy. 

4. Ocena kliniczna chorego nieprzytomnego z powodu chorób OUN.  

5. Ocena stanu  pacjenta  neurologicznego z zastosowaniem wybranych skal: skala Glasgow, skala NIH, skala 

MMSE, test Loveta, skala Barthel, skala Nortona.  

6. Badania diagnostyczne w chorobach neurologicznych. 

7. Podstawy farmakologii chorób ośrodkowego układu nerwowego.  

8. Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy ratowniczej, ustala celu i planu postępowania ratunkowego, 

wdrożenie interwencji oraz ewaluacja osiągniętych celów. 

BUNA: 

1. Śpiączki –przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie (badanie pacjenta nieprzytomnego). 

2. Postępowanie ratunkowe w udarze mózgu w fazie przedszpitalnej i SOR. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Zna mechanizmy rozwoju zmian chorobowych w 

określonych stanach klinicznych. 

W_02 Zna objawy utraty przytomności oraz 

zastosowanie skal punktowych do ich oceny.   

W_03 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania 

ratunkowego wobec pacjenta neurologicznego.  

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (wykłady) 

 

– Test  

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca studenta)-

odpowiedź ustna i/lub pisemna 

 

Umiejętności 

U_01 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia  

zdrowotnego pacjenta neurologicznego. 

U_02 Ocenia stan neurologiczny pacjenta, w tym z 

użyciem skal punktowych. 

U_03 Podejmuje i prowadzi czynności ratunkowe w 

określonych stanach klinicznych.  

U_04 Interpretuje dane z dokumentacji pacjenta. 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i grupowo wg 

Check listy 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca studenta)-

odpowiedź ustna lub wykonanie czynności (zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  jako 

lidera 

Kompetencje społeczne  

K_01  Posiada świadomość poziomu  swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań 
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osobistego i zawodowego. 

K_02 Przestrzega praw pacjenta, okazuje szacunek 

wobec pacjenta/ poszkodowanego i zrozumienie dla 

różnic światopoglądowych oraz kulturowych, przestrzega 

tajemnicy zawodowej. 

K_03 Formułuje opinie, wnioski służące weryfikacji 

diagnozy ratowniczej. 

 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy studenta 

jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

Egzamin  

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu (A).  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i/lub pytania 

otwarte). Ocena z egzaminu to ocena B do zaliczenia modułu przedmiotu. 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

• Ocena z kolokwium: test jednokrotnego wyboru i/lub odpowiedzi otwarte (UNA) 

• Opracowanie zagadnienia pisemne lub odpowiedź ustna - samodzielna praca studenta (BUNA) 

Ocena z wykładów = ocena z kolokwium x 0,70 + ocena z opracowanych zagadnień x 0,30 

 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocenę A stanowi końcowa ocena z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej A na podstawie uzyskanej ocey pozytywnej z wykładu i zaliczenia zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu  poprawkowego  zostaną podane studentom na pierwszych zajęciach. 

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny końcowej A i 40% oceny 

B z egzaminu.  
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OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

NEUROLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

W_02 K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

W_03 K_W05, K_W07 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

U_01 K_U01  P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_02 K_U01 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_03 K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, 

K_U14, K_U19 

P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_04 K_U24, K_U25 P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

K_01 K_K08 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK; 

K_02 K_K02 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK; 

P6U_K, P6S_KR, P6S_KR;  

P6U_K, P6S_KR, P6S_UK;  

K_03 K_K04 P6U_K, P6S_KR, P6S_UK;  

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

2. Fuller G.  Badanie neurologiczne. To proste. Wyd. Med. Urban &Partner  2009. 

3. Henry GL., Neal L., Jagofa A., Thomas R. Pellegrino TR. (red. wyd. pol. W. Kozubski), Stany nagłe w 

neurologii - od objawu do rozpoznania., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

4. Prusinski A. Neurologia praktyczna, PZWL, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:    

5. Barcikowska M.: Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014.  

6. Lindsley K.W.,Bone I. (red.W. Kozubski). Neurologia i Neurochirurgia. Urban & Partner Wrocław    2006. 

7. Muller P. (red. wyd. pol.) Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014. 

8. Plantz S.,  Adler J.: Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław, 2007. 

Program przygotował/a: 

lek. med. K. Kowalczyk 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 25. Opis przedmiotu kształcenia – psychiatria 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
lek. med. A. Lewandowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: lek. med. A. Lewandowska  

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: lek. med. A. Lewandowska 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □      6 X                

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  

PSYCHIATRIA Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ 

przedmiotu:  

obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy X       kliniczny zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  12  13 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do 

kolokwium 

   4 

Przygotowanie do 

egzaminu 

   5 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  28  22 2 

Metody dydaktyczne 

Wykłady interaktywne: slajdy, filmy video przedstawiające poszczególne zagadnienia, prezentacje pacjentów, 

analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta (samokształcenie) 

Ćwiczenia umiejętności praktycznych: wywiad, analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie 

problemów klinicznych, udział w psychoterapii 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: wiedza w zakresie anatomii i fizjologii 

Cel przedmiotu 

C1. Zapoznanie studenta z podstawami psychopatologii, ogólnymi zasadami oceny stanu psychicznego pacjentów, 
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zbierania wywiadów zwłaszcza uzyskania informacji ważnych z punktu widzenia dalszego postępowania 

z pacjentem zaburzonym psychicznie.  

C2. Ważnym celem kształcenia studentów kierunku ratownictwo medyczne jest w szczególności zapoznanie 

słuchaczy z ostrymi zaburzeniami psychicznymi wymagającymi od ratownika posiadania specjalistycznej 

wiedzy, umiejętności komunikowania się i postępowania z takimi pacjentami.  

C3. Student powinien znać treść Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego a także treść Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków i sposobu stosowania przymusu bezpośredniego.  

C4. Przygotowanie ratownika medycznego do efektywnego komunikowania się i postępowania wobec pacjenta 

zaburzonego psychicznie w szczególności w stanach ostrych. Student w postępowaniu z takim pacjentem 

powinien umieć ocenić ryzyko zachowań autodestrukcyjnych (np. próby samobójcze),  zachowań agresywnych 

zagrażających otoczeniu i porządkowi prawnemu i zastosować takie postępowanie, które w możliwie 

maksymalny sposób zapobiegnie takim zachowaniom. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Elementy psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Ogólne wskazówki dotyczące oceny stanu psychicznego. 

2. Ostre zaburzenia psychiczne. Zaburzenia świadomości i dezorientacja zaburzenia ruchowe.  

3. Zasady postępowania z pacjentami z zaburzeniami spostrzegania (omamy) i zaburzeniami myślenia (urojenia).  

4. Różnicowanie zespołów czynnościowych od zespołów „organicznych”.  

5. Zaburzenia dysocjacyjne pod postacią somatyczną.  

6. Sytuacje traumatyczne, wypadkowe, urazowe – ocena świadomości, stanu emocjonalnego oraz funkcji 

poznawczych.  

7. Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną. Zaburzenia somatyzacyjne. Zaburzenia hipochondryczne. 

Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną. Uporczywe bóle psychogenne. 

8. Zaburzenia psychiczne występujące wśród dzieci i młodzieży. 

9. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach psychiatrycznych. 

10. Zagadnienia etyczne i prawne postępowania wobec chorego psychicznie. Ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

BUNA: 

Przedawkowanie i zatrucia lekami oraz ostre zespoły polekowe. Zespoły odstawienia (abstynencyjne).  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Wywiad, ocena stanu somatycznego i psychicznego.  

2. Ocena objawów psychopatologicznych u wybranych schorzeniach psychiatrycznych.  

3. Rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych w psychiatrii.  

4. Udział w procesie zdrowienia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.  

5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego. 

6. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną w oddziale psychiatrycznym. 

BUNA:  

Dokumentacja medyczna w oddziale psychiatrycznym. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społecznych i filozoficznych 

uwarunkowań zdrowia i patologii, rozumie istotę 

funkcjonalności i dysfunkcjonalności, normy i patologii. 

W_02 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania 

ratowniczego, w  jednostkach chorobowych, w stanach 

zagrożenia życia wynikających z zaburzeń psychicznych.  

 

 

– Test 

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca studenta)-

odpowiedź ustna i/lub pisemna 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi wykorzystać i integrować wiedzę teoretyczną 

z zakresu nauk medycznych oraz powiązanych 

z nią dyscyplin w celu analizy problemów zdrowotnych 

pacjenta z zaburzeniami psychicznymi,  

U_02 Potrafi prezentować w formie ustnej i pisemnej 

efekty własnych działań ratowniczych, relacjonować 

zmiany w stanie zdrowia psychicznego pacjenta, 

poszkodowanego.   

U_03 Potrafi współpracować w zespole terapeutycznym 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca studenta)-

odpowiedź ustna lub wykonanie czynności (zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  jako 

lidera 
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i w zespole ratownictwa medycznego. 

Kompetencje społeczne  

K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego 

z zaburzeniami psychicznymi, przestrzega tajemnicy 

zawodowej 

K_02 Potrafi współpracować z przedstawicielami innych 

zawodów w zakresie ochrony zdrowia.  

K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego.  

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

- Egzamin 

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej  z wykładów i zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i/lub pytania 

otwarte).  

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego wyboru / odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna (UNA)(Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 
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ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału oceny A i oceny B z egzaminu 

końcowego.  

Ocenę A stanowi średnia ważona ocen z wykładów i zajęć praktycznych, dla których wagami są przypisane im 

liczby punktów ECTS.  

Ocena A stanowi 60% oceny końcowej, a egzamin 40%.   

A następnie A x 60 + B x 40 /100 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PSYCHIATRIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W04, K1_W06 P6S_WG, P6S_WK 

W02 K1_W05 P6S_WG 

U01 K1_U23, K1_U24 P6S_UW, P6S_UO, P6S_UU 

U02 K1_U28 P6S_UO 

U03 K1_U22 P6S_UO, P6S_UK 

K01 K1_K02 P6S_KR, P6S_KK 

K02 K1_K06 P6S_KR, P6S_KK 

K03 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Bilikiewicz A., Dąbrowski S., Bogusław H.: Psychiatria. PZWL 2009. 

2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki 

diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN, Warszawa, 1997. 

3. Petit J.R.: Psychiatria ratunkowa. (Redakcja wydania I polskiego Sławomir K. Sidorowicz). Urban & Partner. 

Wrocław, 2007. 

4. Plantz SH.,  Wipfler EJ. (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław 

2007. 

 

B. Literatura Uzupełniająca 

1. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Psychiatria. t. I-III.Urban & Partner. Wrocław, 

2002, 2003. 

2. Feyberg H.J., Schnajder W., Stieglitz R.D. Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny 

psychosomatycznej. (Redakcja naukowa tłumaczenia Adam Bilikiewicz).Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  

Warszawa, 2005. 

3. Bryant R.A., Harvey A.G.: Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia.Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003. 

 

Program przygotował/a: 

lek. med. A. Lewandowska 
Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 26. Opis przedmiotu kształcenia – położnictwo i ginekologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Anna Tałaj 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Anna Tałaj 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr Anna Tałaj 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 x     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Liczba punktów 

ECTS: 3 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □    kliniczny niezabiegowy □   kliniczny zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  12  13 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do kolokwium    4 

Przygotowanie do egzaminu    5 

Ćwiczenia  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do ćwiczeń    10 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  37  38 3 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny 

⎯ zajęcia praktyczne: praca z kobietą rodzącą i noworodkiem - pokaz, analiza i interpretacja wyników, 

dyskusja, praca samodzielna i praca w grupach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: anatomia, fizjologia, patologia 

Cel przedmiotu 

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne: 
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Celem przedmiotu jest przedstawienie poszczególnych jednostek chorobowych z zakresu położnictwa i ginekologii. 

Uczestnictwo czynne w czasie porodu, kształcenie zakresu mechanizmu porodu  Przekazanie podstawowego zasobu 

wiedzy na temat zasad postępowania w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii, rodzajów obrażeń i urazów, 

związanych za narządem płciowym kobiety, jak również zasad postępowania z noworodkiem bezpośrednio po 

urodzeniu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Metody regulacji urodzeń uwzględniające preferencje i możliwości partnerów; metody naturalne i 

antykoncepcja. 

2. Cele i zadania opieki przedkoncepcyjnej.           

3. Ciąża prawidłowa: rozpoznanie i przebieg, diagnostyka prenatalna.         

4. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; ciąża wysokiego ryzyka. 

5. Poród fizjologiczny: mechanizm porodu, okresy porodu. 

6. Przebieg połogu fizjologicznego. 

7. Zakażenia połogowe: etiologia, leczenie. 

8. Stany zapalne kobiecych narządów rodnych - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.  

9. Badania diagnostyczne w ginekologii.  

10. Nowotwory narządów rodnych; podział, epidemiologia. 

11. Urologia w ginekologii: nieotrzymanie moczu, profilaktyka, diagnostyka, leczenie. 

12. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach ginekologicznych i w położnictwie. 

BUNA: 

1. Choroby przenoszone drogą płciową - profilaktyka i leczenie. 

2. Profilaktyka chorób nowotworowych: programy edukacyjne, wczesna diagnostyka. 

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Prowadzenie porodu fizjologicznego, patologicznego.  

2. Ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety rodzącej i noworodka. 

3. Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po porodzie. 

BUNA: 

1. Ocena noworodka tuż po urodzeniu według skali APGAR. 

2. Noworodek donoszony i wcześnia – różnice. 

3. Podstawowe parametry życiowe kobiety rodzącej i noworodka. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną  podczas przyjęcia kobiety rodzącej do oddziału. 

2. Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z kobietą rodzącą, położnicą, niemowlęciem. 

3. Prowadzenie porodu fizjologicznego/ patologicznego.  

4. Ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety rodzącej i noworodka. 

5. Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po porodzie. 

6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka bezpośrednio po porodzie.  

7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiety ciężarnej. 

8. Wykonywanie podstawowych procedur diagnostycznych kobiety rodzącej. 

 

BUNA: 

      Podstawowe parametry życiowe noworodka donoszonego i wcześniaka, metody oceny i wartości. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat fizjologii i patologii ciąży, 

porodu i połogu. 

W_02 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania 

diagnostyczno- terapeutycznego w określonych jednostkach 

chorobowych położniczych i ginekologicznych. 

W_03 Posiada wiedzę na temat mechanizmów działania 

określonych grup leków oraz zasady ich stosowania w 

położnictwie i ginekologii.  

 

– Test  

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna i/lub pisemna 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi ocenić stan ogólny kobiety rodzącej, określi 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 
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okresy porodu, interpretuje wyniki pomiaru podstawowych 

funkcji życiowych rodzącej i płodu, udokumentuje wyniki. 

U_02 Potrafi komunikować się z kobietą, położnicą i 

niemowlęciem oraz rodziną. 

U_03 Potrafi odebrać poród fizjologiczny, ocenić noworodka 

i udokumentować wyniki. 

U_04 Planuje procedury diagnostyczno-terapeutyczne u 

pacjentki w stanach chorobowych ginekologicznych, potrafi 

wdrożyć odpowiednie postępowanie i je udokumentuje. 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna lub wykonanie czynności 

(zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  jako 

lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01  Posiada świadomość poziomu  swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego 

i zawodowego. 

K_02 Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej w 

różnych środowiskach i na różnych poziomach życia 

społecznego 

K_03 Okazuje szacunek wobec pacjentki i niemowlęcia, 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych, 

przestrzega tajemnicy zawodowej 

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

- Egzamin 

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej  z wykładów i ćwiczeń oraz zaliczenia 

zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i/lub pytania 

otwarte).  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego wyboru / odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna (Z1) 

Ocena umiejętności: samodzielna praca studenta, opracowanie zagadnienia (Z2)  

Ocena kompetencji społecznych: obserwacja samodzielnej pracy studenta 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ćwiczenia 

1. Wiedza i umiejętności: zaliczenie  czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w wybranych 

przypadkach (średnia ważona ocen cząstkowych z każdego zadania -przypadku urazowego) (Z1) 

2. Kompetencje społeczne: ocena 360° - obserwacja samodzielnej pracy studenta jako lidera w grupie ćwiczeniowej, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, wyciąganie wniosków, oceny dokonuje sam student, koledzy, nauczyciel 

(Z2). 

Ocena z ćwiczeń jest przeliczana wg wzoru: 

OC = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OC – ocena z ćwiczeń  

 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 
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⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + Oc  x ECTSc + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów 

Oc -ocena ż ćwiczeń  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 
ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSc – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału oceny A i oceny B z egzaminu 

końcowego.  

Ocenę A stanowi średnia ważona ocen z wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych, dla których wagami są 

przypisane im liczby punktów ECTS. Ocena A stanowi 60% oceny końcowej, a egzamin 40%.   

A następnie A x 60 + B x 40 /100 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W02, K1_W03, P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K1_W05, P6S_WG, 

W_03 K1_W07 P6S_WK, 

U_01 K1_U01, K1_U09, K1_U14, K1_U23, 

K1_U24 

P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_02 K1_U36 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UK, P6S_UK; 

U_03 K1_U01, K1_U18, K1_U23, K1_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_04 K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U04, 

K1_U05, K1_U06, K1_U07, K1_U08, 

K1_U09, K1_U10, K1_U11, K1_U12, 

K1_U13, K1_U14, K1_U15, K1_U16, 

P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 
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K1_U17, K1_U23 K1_U24, K1_U25, 

K1_U28, K1_U37, K1_U38 

K_01 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

K_02 K_ K01, K_ K02, K_ K06, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_06 K_ K03, K_K09, K_K10 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Bręborowicz G. Położnictwo, Warszawa PZWL 2005 

2. Klimek R. Położnictwo. Wydawnictwo DREM, 1999. 

3. Kózka M., Rumian B., Maślanka M. Pielęgniarstwo ratunkowe PZWL, 2013. 

4. Troszyński M. Ćwiczenia położnicze, Warszawa PZWL 2016 

5. Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL 2012. 

Literatura uzupełniająca 

1. Baston H., Hall J. (red. Kaleta M.) Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia. Elsevier, 2011. 

2. Baston H., Hall J. (red. Kaleta M.) Podstawy położnictwa. Poród. Elsevier, 2011. 

3. Baston H., Hall J. (red. Kaleta M.) Podstawy położnictwa. Przed porodem. Elsevier, 2011. 

4. Cekański A., Łosik M. Wykłady z położnictwa. Wydawnictwo &-medica Press, 2011. 

5. Dębski R. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Medical Tribune, 2012. 

6. Foley M., Strong T. (red. Dębski R.) Stany nagłe w połoznictwie. Elsevier, 2012. 

7. Łepecka-Klusek C. Pielegniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. PZWL, 2010. 

8. Maureen Boyle (red. Iwanowicz-Palus G.) Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, 2008. 

9. Opala T. Ginekologia, Warszawa PZWL 2006 

10. Sipiński A. Opieka w położnictwie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2012. 

11. Woollard M., Hinshaw K. (red. Dmoch-gajzlerska E.) Stany nagłe w położnictwie. PZWL, 2011. 

 

Program przygotowała: 

dr Anna Tałaj 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 27. Opis przedmiotu kształcenia – medycyna sądowa 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot: 
dr Mariusz Kodek 

Osoba(y) 

prowadząca(e): 

wykład: dr Mariusz Kodek 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □      6 x                

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  

MEDYCYNA SĄDOWA Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ 

przedmiotu:  

obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do 

kolokwium 

   5 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający – slajdy, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Anatomia, fizjologia, patofizjologia 

Cel przedmiotu 

C1.Student powinien znać prawne aspekty postępowania na miejscu zdarzenia (znalezienia zwłok) oraz ich skutki 

społeczne; zasady dokumentowania obrażeń i zabezpieczenia materiału biologicznego do dalszych badań.  

C2.Powinien umieć współpracować ze specjalistami z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki oraz 

przedstawicielami innych służb na miejscu zdarzenia oraz postępować tak aby eliminować lub ograniczać u 

pokrzywdzonych postawy roszczeniowe.  

C3.Powinien rozumieć prawne skutki zaniedbań lub niedbalstwa oraz prawne znaczenie procedur wykonywanych 

w trakcie przebywania na miejscu zdarzenia.  
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TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Sądowo-lekarskie aspekty wypadkowości drogowej. 

2. Wybrane zagadnienia toksykologii sądowo-lekarskiej. 

3. Wybrane zagadnienia genetyki sądowo-lekarskiej. 

4. Tanatologia sądowo – lekarska – rodzaje śmierci; wczesne i późne znamiona śmierci oraz ich znaczenie w 

medycynie sądowej, zwłaszcza przy określaniu czasu zgonu; przeobrażenia zwłok i możliwości 

wnioskowania na temat czasu śmierci; rola i udział ratownika medycznego w stwierdzeniu zgonu i 

udokumentowaniu jego znamion. 

5. Dowodowe znaczenie charakteru i umiejscowienia różnego rodzaju śladów biologicznych, Badania 

genetyczne dla potrzeb sądowych. Identyfikacja śladów biologicznych. Badania markerów krwi. 

Podstawowe pojęcia polimorfizmu DNA. Identyfikacja śladu biologicznego w zakresie krwi, śliny, włosów 

i nasienia. Metody ustalania przynależności gatunkowej i grupowej krwi. 

6. Pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego, który może być przydatny w rozpoznaniu zatrucia 

oraz innych dowodów rzeczowych do badań toksykologicznych. Pobieranie materiału biologicznego od 

osób żywych – podstawy prawne i protokół pobrania krwi. 

7. Rodzaje śmierci z uduszenia gwałtownego – mechanizm zgonu, diagnostyka sekcyjna. Broń palna i jej 

skutki biologiczne. Cechy przyżyciowości obrażeń. 

BUNA: 

Toksyczność alkoholu etylowego. Prawna definicja stanu nietrzeźwości. Metody oznaczania etanolu w materiale 

biologicznym i powietrzu wydychanym. Metabolizm alkoholu. Skutki długotrwałego nadużywania i interakcja z 

innymi związkami chemicznymi.  Postępowanie w przypadkach zatruć. Rodzaje środków działających podobnie 

jak etanol i ich toksyczność. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna pojęcie 

choroby, stanu nagłego, 

umierania i śmierci. 

  

 

– Kolokwium pisemne i/lub 

ustne (wykłady) 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna 

i/lub pisemna 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

H. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru / odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna (Z1) 

 

Ocena umiejętności i kompetencji społecznych: 

samodzielna praca studenta, opracowanie zagadnienia 

poprzez zaplanowanie procedury działań w przypadku 

śmierci nagłej. (Z2)  

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Studenta obowiązuje 80% frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Rozpoznaje na 

podstawie objawów i 

oceny miejsca zdarzenia 

znamiona przestępstwa. 

U_02 Rozpoznaje pewne 

znamiona śmierci. 

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna 

lub wykonanie czynności 

(zadania) 

 

– Obserwacja  samodzielnej 

pracy studenta  jako lidera 

Kompetencje społeczne  

K_01 Okazuje szacunek 

wobec śmierci pacjenta/ 

ciała poszkodowanego, 

przestrzega tajemnicy 

zawodowej. 

K_02 Nie wykracza poza 

swoje uprawnienia i 

kompetencje. 

K_03 Potrafi 

współpracować z 

przedstawicielami innych 

zawodów w zakresie 

medycyny sądowej, policji 

i kryminalistyki.  

 

–  Obserwacja zaangażowania 

studenta w wykonywanie 

powierzonych mu zadań 

  

 

 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

MEDYCYNA SĄDOWA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6S_WG, P6S_WK 
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U01 K1_U23, K1_U24, K1_U39 P6S_UW, P6S_UO, P6S_UU-UW 

U02 K1_U23, K1_U24, K1_U39 P6S_UW, P6S_UO, P6S_UU-UW 

K01 K1_K02 P6S_KK-KK, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

K02 K1_K08, K1_K11 P6S_KK, P6S_UO 

K03 K1_K06 P6S_KK-KK, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Chruścielewska E. Raszeja S., Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej 

i wskazówek diagnostycznych, PZWL, Warszawa 2003.  

2. DiMaio i inni., Medycyna sądowa, Urban Partner, Wrocław 2003. 

3. Jakliński A, Kobiela J. – Medycyna Sądowa (podręcznik dla studentów), PZWL – Warszawa. 

4. Raszeja S, Nasiłowski W, Markiewicz J. – Medycyna Sądowa (podręcznik dla studentów), PZWL – 

Warszawa, 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Bal J., Biologia molekularna w medycynie, PZWL, Warszawa 2001. 

2. Marek Z., Wspomnienia lekarza sądowego, Zakamcze, Kraków 2001. 

3. Świątek B., Przybylski Z.: Medycyna sądowa. Wyd. Urban &amp; Partner, Wrocław. 2003 

 

Program przygotował/a: 

dr Mariusz Kodek 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 28. Opis przedmiotu kształcenia – chirurgia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr J. Gwoździewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr J. Gwoździewicz 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz, dr J. Gwoździewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □       4 x     5 □     6 □ 

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  

CHIRURGIA Liczba punktów 

ECTS: 5,5 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □     kliniczny niezabiegowy □   kliniczny zabiegowy X 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  30  58 3,5 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Przygotowanie do egzaminu    28 

Zajęcia praktyczne  32  18 2 

Opracowanie zagadnień    8 

Przygotowanie do zajęć    10 

Razem przedmiot  62  76 5,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ Wykład: wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, metoda problemowa, studium przypadku, 

praca z tekstem, analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta (samokształcenie)  

⎯ Ćwiczenia: instruktaż, pokaz, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dydaktyczna 

⎯ Zajęcia praktyczne, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej , instruktaż, pokaz, dyskusja dydaktyczna, 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim 

nadzorem nauczyciela. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 
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ustrojowych wywołanych chorobą.  

Cel przedmiotu 

C1. Zdobycie przez studenta określonego programem zasobu wiedzy, umiejętności, nawyków oraz ukształtowanie 

cech osobowości pożądanych dla absolwenta studiów licencjackich.  

C2. Przyswojenie teoretycznych i praktycznych wiadomości z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, 

onkologicznej i neurochirurgicznej.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Wywiad z chorym i świadkami zdarzenia.  

2. Badanie fizykalne chorego. Prowadzenie dokumentacji medycznej.  

3. Organizacja bloku operacyjnego. Instrumentarium chirurgiczne.  

4. Diagnostyka różnicowa schorzeń chirurgicznych. Nowoczesne metody diagnostyczne w ostrych schorzeniach 

jamy brzusznej.  

5. Postępowanie ratunkowe w schorzeniach chirurgii ogólnej, onkologicznej. Zapalenie otrzewnej, rodzaje, 

przyczyny, patogeneza, objawy, ogólne zasady leczenia.  

6. Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny. Rana, rodzaje, zaopatrzenie, profilaktyka TCA.  

7. Przepuklina, rodzaje, powikłania. Niedrożność mechaniczna, porażenna jelit.  

8. Nowotwory układu pokarmowego. Choroby nienowotworowe układu pokarmowego.  

9. Ciała obce przewodu pokarmowego.  

10. Postępowanie ratunkowe w schorzeniach chirurgii naczyniowej, laryngologii, urologii.  

11. Choroba zakrzepowo-zatorowa. Zator tętnicy płucnej. Zator tętnic obwodowych.  

12. Tętniak aorty. Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej.  

13. Schorzenia chirurgiczne tarczycy, przytarczyc i nadnerczy. 

14. Obrażenia narządów jamy brzusznej.   

15. Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w urologii. 

16. Obrażenia narządów miednicy mniejszej.   

17. Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w neurochirurgii.  

18. Obrażenia czaszkowo-mózgowe, mechanizm, rodzaje, objawy, wskazania do leczenia neurochirurgicznego. 

19. Ocena ciężkości urazu.  

20. Odmienności leczenia chirurgicznego u dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

 

BUNA: 

Formułowanie diagnozy ratowniczej, ustala celu i planu postępowania ratunkowego, wdrożenie interwencji oraz 

ewaluacja osiągniętych celów w przypadkach schorzeń w stanach chirurgicznych. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zasady organizacji pracy w oddziale chirurgicznym. Propedeutyka chirurgii, aseptyka i  antyseptyka. 

2. Wywiad i badanie fizykalne poszkodowanego w schorzeniach i stanach nagłych pochodzenia chirurgicznego. 

3. Technika badania fizykalnego pacjenta w schorzeniach i stanach nagłych pochodzenia chirurgicznego.  

4. Rozpoznawanie najczęstszych klinicznych objawów i zespołów patologicznych w schorzeniach pochodzenia 

chirurgicznego. 

5. Formułowanie diagnozy ratowniczej, ustalenie celu i planu postępowania ratunkowego, wdrożenie interwencji 

oraz ewaluacja osiągniętych celów w przypadkach stanów nagłych chirurgicznych. 

6. Analiza obowiązującej dokumentacji.  

7. Badania diagnostyczne schorzeń chirurgicznych.  

8. Analiza przypadków chirurgicznych.  

9. Obserwacja i ocena podstawowych parametrów życiowych pacjenta po zabiegu operacyjnym. 

10. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego - ocena i rozpoznawanie stanu zagrożenia życia.  

BUNA: 

Zakażenia w chirurgii - profilaktyka. Zasady pielęgnowania chorych z cewnikiem w drogach moczowych, z 

drenażem jam ciała.  

Medyczne czynności ratunkowe w fazie przedszpitalnej w stanach zagrożenia u pacjentów z bólem brzucha i 

wymiotami. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01  Zna objawy, przebieg i sposoby  

postępowania ratowniczego w określonych stanach 

klinicznych pochodzenia chirurgicznego.  

– Egzamin pisemny, test 

 

– Kolokwium pisemne 
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W_02 Charakteryzuje przyczyny, objawy i rodzaje 

wstrząsu 

W_03 Charakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie 

człowieka w wyniku chorób i obrażeń u dorosłych i dzieci 

W_04 Zna aktualne algorytmy postępowania w 

stanach nagłych w chirurgii. 

– Ocena przygotowania do wykładów -aktywność 
 

Umiejętności 

U_01 rozpoznaje schorzenia pochodzenia chirurgicznego 

oraz stany nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

U_02 Interpretuje dane z dokumentacji chorego. 

U_03 Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł 

tarczowy, jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha. 

U_04 potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić 

jałowy opatrunek chirurgiczny. 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i grupowo 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/ poszkodowanego 

i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz 

kulturowych, przestrzega tajemnicy zawodowej     

K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu 

od medycznych czynności ratunkowych.  

K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego. Zachowuje otwartość, 

innowacyjność i poszukuje twórczych rozwiązań. 
 

– Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań  

 

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 
 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin końcowy 

⎯ Zaliczenie z oceną z wykładu,  

⎯ Zaliczenie bez oceny zajęć praktycznych  

 

B. Formy i kryteria zaliczenia  

Egzamin 

Student może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu pozytywnych ocen, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z 

wykładu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: testowy z pytaniami (zadaniami) otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie 

problemu) lub jednokrotnego wyboru. 

Student otrzymuje pozytywną ocenę z egzaminu w przypadku uzyskania 60% prawidłowych odpowiedzi.  

 

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Wykład:  

• Kolokwium końcowe - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru (60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do 

uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

• Kolokwium poprawkowe student może przystąpić dwa razy: pierwsze kolokwium poprawkowe -pytania 

zamknięte jednokrotnego wyboru, drugie kolokwium poprawkowe - pytania otwarte lub odpowiedź ustna  

• Przygotowanie do wykładów (aktywność na wykładach w zakresie przygotowania zadań BUNA) – oceniana 

punktowo (Z2) 

3 pkt – ocena 5.0 

2 pkt – ocena 4.0 

1 pkt – ocena 3.0 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  
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Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocenę A stanowi końcowa ocena z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej A na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu  poprawkowego  zostaną podane studentom na pierwszych zajęciach. 

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny końcowej A i 40% oceny 

B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  odrabianie opuszczonych zajęć jest 

możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub wypadku losowego. 

Usprawiedliwienia dotyczące opuszczonych zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem ćwiczeń w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia, a także może ustalić sposób odrobienia zaległości. 

Wyróżniającym studentom przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu w terminie „O”, tj. przed sesją 

egzaminacyjną, o czym decyduje prowadzący przedmiot. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu. 
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*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

CHIRURGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

W_02 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05, 

K1_W07 

P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

W_03 K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

W_04 K1_W05, K1_W07, K1_W13 P6U_W, P6S_WG, P6S_WG;  

P6U_W, P6S_WK, P6S_WK; 

U_01 K_U01  P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_02 K_U01 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_03 K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U09, 

K_U14, K_U19 

P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

U_04 K_U24, K_U25 P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

K_01 K_K08 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK; 

K_02 K_K02 P6U_K, P6S_KK, P6S_KK; 

P6U_K, P6S_KR, P6S_KR;  

P6U_K, P6S_KR, P6S_UK;  

K_03 K_K04 P6U_K, P6S_KR, P6S_UK;  

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Zarys chirurgii – podręcznik dla studentów medycyny” red. R. Góral; PZWL 

2. Chirurgia – repetytorium, J. Fibak; PZWL 2001 

3. Kompendium postępowania chirurgicznego (red. R.E. Condon, L.M. Nyhus); PZWL 1995 wyd. II 

4. ABC postępowania w urazach (red. P.Driscoll’a, D. Skinnera, R. Earlama); Wrocław: Górnicki Wydaw. 

Medyczne 

5. Leczenie ran i oparzeń, J. Wardrope; Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

6. Chirurgia: podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu,-(red. nauk. Stanisław Głuszek), Lublin: 

Wydawnictwo CZELEJ 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Chirurgia – podręcznik dla studentów medycyny” red. Z. Łapiński; PZWL 

2. „Kompendium Traumatologii” red. D. Kusz; Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

3. „Chirurgia stanów nagłych”; Peitzman Andrew B., Rhodes Michael, Schwab C. William, 2010, Medipage 

4. „Ostry brzuch” Jan Kulig, (red.) Nowak Wojciech, 2007, PZWL - Wydawnictwo Lekarskie 

 

Program przygotował: 

dr J. Gwoździewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 29. Opis przedmiotu kształcenia – traumatologia narządu ruchu 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr J. Gwoździewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr J. Gwoździewicz 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr J. Gwoździewicz, dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 x      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  TRAUMATOLOGIA NARZĄDU 

RUCHU 

Liczba punktów 

ECTS: 2,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  23 1,5 

Opracowanie zagadnień    5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Przygotowanie do egzaminu    8 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  31  19 2,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny 

⎯ zajęcia praktyczne: praca z poszkodowanym- pokaz, ćwiczenia, analiza i interpretacja wyników, dyskusja, 

praca samodzielna i praca w grupach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc, techniki zabiegów 

medycznych 

B. Wymagania wstępne: umiejętność założenia opatrunku i unieruchomienia kończyny 

Cel przedmiotu 

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie oceny 
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wstępnej, badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta urazowego, oceny objawów, postawienia wstępnej 

diagnozy i wdrożenia postępowania w fazie przedszpitalnej i postepowania diagnostyczno-terapeutycznego na etapie 

SOR.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Mnogie obrażenia ciała- priorytety transportowe. 

2. Priorytety w zaopatrywaniu chorych na miejscu zdarzenia. 

3. Kwalifikacja chorych do centrum urazowego. 

4. Pacjenci priorytetowi wg ITLS. 

5. Zasady segregacji chorych w SOR – priorytety terapeutyczne. 

6. Procedury postępowania z chorym urazowym w SOR, diagnostyka, leczenie operacyjne, zasada „damage 

control”. 

7. Zasady płynoterapii w mnogich obrażeniach ciała. 

8. Postępowanie z dziećmi z mnogimi obrażeniami ciała. 

9. Kwalifikacja dzieci do centrum urazowego dla dzieci. 

10. Mnogie obrażenia ciała u pacjentów geriatrycznych. 

BUNA: 

3. Obrażenia głowy u dzieci. 

4. Obrażenia jamy brzusznej u dzieci. 

5. Płynoterapia we wstrząsie u dzieci. 

6. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej ciężarnych z mnogimi obrażeniami ciała. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną. 

2. Badanie podmiotowe i przedmiotwowe pacjenta urazowego. 

3. Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z pacjentem urazowym dorosłym i dzieckiem. 

4. Badania diagnostyczne stosowane w stanach nagłych urazowych i obrażeniach wielonarządowych. 

5. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego i monitorowanie funkcji życiowych po zabiegu operacyjnym.  

 

BUNA: 

1. Ocena wstępna, badanie podmiotowe, przedmiotowe, ocena objawów i postępowanie ratunkowe w fazie 

przedszpitalnej i na SOR z poszkodowanym urazowym we wstrząsie hipowolemicznym. 

2. Ocena wstępna, badanie podmiotowe, przedmiotowe, ocena objawów i postępowanie ratunkowe w fazie 

przedszpitalnej i na SOR z poszkodowanym urazowym we wstrząsie neurogennym. 

3. Drabina analgetyczna i postępowanie przeciwbólowe u osób dorosłych i dzieci.     

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat  biologicznych, 

psychologicznych, społecznych i filozoficznych 

uwarunkowań zdrowia i patologii. 

W _02 Zna przyczyny, objawy, mechanizmy powstawania  

uszkodzeń w obrębie narządów ruchu oraz zasady 

postępowania ratowniczego u dorosłych i dzieci. 

W_03 Posiada wiedzę na temat uszkodzeń rdzenia 

kręgowego, nerwów obwodowych i dużych pni naczyniowych 

W _04 Zna zasady działania leków stosowanych w leczeniu 

chorych z obrażeniami narządów ruchu. 

 

– Egzamin pisemny lub ustny  

 

– Kolokwium ustne lub pisemne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna i/lub pisemna 

 

Umiejętności 

U_ 01 Posiada umiejętności techniczne i manualne 

wykonywania procedur w zakresie medycznych czynności 

ratunkowych w schorzeniach, urazach narządu ruchu u 

dorosłych i dzieci. 

U_02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną  z działalnością  

praktyczną do diagnozowania i postępowania ratunkowego w 

obrażeniach narządów ruchu 

U _03  Potrafi współpracować w zespole terapeutycznym 

(ratownictwa medycznego) na miejscu wypadku, w czasie 

transportu oraz przy przyjęciu do szpitala 

U _04 Potrafi rozpoznawać, zaopatrywać  obrażenia  

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna lub wykonanie czynności 

(zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  jako 

lidera 
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narządów ruchu na miejscu zdarzenia, w opiece 

przedszpitalnej i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 
 

Kompetencje społeczne 

K _01 Student okazuje szacunek choremu po urazie, 

uwzględnia i rozumie różnice światopoglądowe, religijne, 

przestrzega tajemnicy zawodowej 

K_02 Student odnosi się z empatią do chorego po urazie 

K _03 Potrafi podejmować decyzje o podejmowaniu działań 

ratunkowych wobec chorego po urazie z uwzględnieniem 

obrażeń narządów ruchu 

K_04 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności w odniesieniu do chorych z obrażeniami 

narządów ruchu 

K_05 Posiada świadomość konieczności permanentnego 

dokształcania się 

 

–  Ocena 360° - obserwacja samodzielnej praca studenta 

jako lidera w grupie ćwiczeniowej, jego 

zaangażowania w wykonywanie zadań i wyciąganie 

wniosków z wykonanych czynności 

(ze strony kolegów, zespołu terapeutycznego, 

pacjentów, nauczyciela) 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  

- egzamin   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu. 

Egzamin pisemny:  pytania otwarte i/lub zamknięte. Ocena z egzaminu to ocena B do zaliczenia modułu 

przedmiotu.  

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów, ocena końcowa uwzględniająca pozytywna 

ocenę z wykładów.  

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Wykłady:  

• Ocena z kolokwium (ustne lub pisemne, pytania otwarte/zamknięte jednokrotnego wyboru) -UNA (Z1) 

• Opracowanie zagadnień - samodzielna praca studenta – BUNA (Z2) 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

 

Zajęcia praktyczne:  

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 
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⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena końcowa z przedmiotu – ocena A: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

 

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny końcowej A i 40% oceny 

B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć 

w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W _01 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  P6S_WK, P6S_WG 

W _02 K_W04, K_W05,  P6S_WG 

W _03 K_W04, K_W05, P6S_WK, P6S_WG 

W _04 K_W07 P6S_WK 

U _01 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, 

K_U17, K_U19, 

P6S_UW 

U _02 K_U24, K_U25, K_U26 P6S_UW 

U _03 K_U22, K_U23, P6S_UK, P6S_UO 

U _04 K_U01, K_U16, K_U17, K_U19, P6S_UW 

K_01 K_K01, K_K02,  P6S_KK, P6S_KR 

K_02 K_K01, K_K02, P6S_KK, P6S_KR 

K_03 K_K01, K_K05, K_K07 P6S_KK 

K_04 K_K04, K_K08 P6S_KK 

K_05 K_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Andres J. Wytyczne 2015 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. ERC-PRR, Kraków 2015. 

2. Tylman D., Dziak A.: „Traumatologia narządu ruchu”, T 1 i 2, PZWL, 2013, wyd.2. 
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3. Ładny JR, Wojewódzka M. red. Medycyna Ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach. Medipage 2016.  

4. Guła P, Machała W. Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. PZWL, Warszawa 2015. 

5. Guła P, Machała W.  Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała.  PZWL, Warszawa 2015 

Literatura uzupełniająca: 

1. Brongel  L., Lasek J., Słowiński K.:  „Podstawy chirurgii urazowej”, Wydawnictwo Medyczne Kraków, 2008. 

2. Jakubaszko J.: „Ratownik medyczny”, Wyd. Med. Górnicki, Wrocław 2010. 

3. Brongel L.: „Złota godzina”, Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007. 

4. Gaździk T. i wsp.: „Ortopedia i traumatologia” – podręcznik dla studentów medycyny, PZWL 2010.  

5. Zawadzki A. (red. nauk.): „ Medycyna ratunkowa i katastrof”, PZWL, Warszawa 2011. 

 

Program przygotował: 

dr J. Gwoździewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 30. Opis przedmiotu kształcenia – intensywna terapia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr. L. Zwolakiewicz, dr E. Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr. L. Zwolakiewicz 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: dr. L. Zwolakiewicz, dr E. Raniszewska 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 x     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  INTENSYWNA TERAPIA Liczba punktów 

ECTS: 2,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  23 1,5 

Opracowanie zagadnień    5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Przygotowanie do egzaminu    8 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  31  19 2,5 

Metody dydaktyczne 

Wykłady interaktywne: slajdy, wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, prezentacje pacjentów, 

analiza przypadków klinicznych w oparciu o  własną pracę studenta (samokształcenie)  

Zajęcia praktyczne: badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, analiza dokumentacji medycznej, praca w 

grupach, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków), dyskusja  

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie przedmiotów wymaganych na I roku studiów.  

B. Wymagania wstępne: wiedza w zakresie anatomii i fizjologii i patofizjologii. 

Cele przedmiotu 

Celem nauczania jest poznanie wskazań i przeciwwskazań do anestezji i intensywnej terapii. Zapoznanie z 
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zasadniczymi kryteriami przygotowania chorych  do znieczulenia i operacji oraz postępowania okołooperacyjnego. 

Zapoznanie z zasadniczymi stanami zagrożenia życia wymagającymi intensywnej terapii, znajomość podstawowych 

metod diagnostycznych i leczniczych.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Wskazania do leczenia w oddziale intensywnej terapii.  

2. Opieka nad chorym nieprzytomnym.  

3. Sedacja w intensywnej terapii.  

4. Ból i jego leczenie.  

5. Znieczulenie ogólne i przewodowe.  

6. Leczenie ostrej niewydolności krążenia w oddziale intensywnej terapii.  

7. Leczenie niewydolności oddechowej.  

8. Respiratoroterapia. 

9. Zaawansowane zabiegu reanimacyjne w zatrzymaniu krążenia i postępowanie poresuscytacyjne.  

10. Zapobieganie i leczenie ostrej niewydolności nerek w oddziale intensywnej terapii.  

11. Płynoterapia i leczenie preparatami krwiopochodnymi i krwiozastępczymi. 

BUNA: 

      Zakażenia w oddziale intensywnej terapii.  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Badanie podmiotowe i fizykalne pacjenta.  

2. Postępowanie z chorym w warunkach oddziału intensywnej terapii. 

3. Analiza dokumentacji medycznej. 

4. Opieka nad chorym w anestezji. 

5. Metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w oddziale intensywnej terapii i na bloku operacyjnym. 

6. Kryteria przygotowania chorych  do znieczulenia i operacji oraz postępowania okołooperacyjnego. 

BUNA: 

1. Zadania ratownika medycznego wobec pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową.  

2. Rola ratownika medycznego w opiece nad chorym leczonym metodą dializy pozaustrojowej.    

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Zna pojęcie choroby, stanu nagłego, umierania w anestezjologii. 

Definiuje stan zagrożenia życia. Zna rodzaje znieczulenia ogólnego i 

przewodowego. 

W_02 Zna przyczyny i objawy utraty przytomności i skale punktowe 

do oceny stanu świadomości. Zna sposoby monitorowania 

podstawowych funkcji życiowych u chorego. 

W_03 Zna wskazania i metody udrażniania górnych dróg 

oddechowych, rodzaje tlenoterapii u chorych. Zna zasady 

monitorowania pacjentów zaintubowanych. 

 

– Egzamin pisemny lub ustny (wykłady) 

 

 

– Kolokwium ustne lub pisemne 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna 

praca studenta)-odpowiedź ustna i/lub 

pisemna 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi skutecznie wentylować przy użyciu maski twarzowej. 

Potrafi prawidłowo założyć maskę krtaniową. 

U_02 Wykonuje intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej, 

bez użycia środków zwiotczających i prowadzi wentylację zastępczą u 

pacjentów anestezjologicznych. 

U_03 Wykonuje pod nadzorem lekarza intubację dotchawiczą w 

laryngoskopii bezpośredniej z użyciem środków zwiotczających i 

prowadzi wentylację zastępczą na sali operacyjnej. 

U_04 Oceni stan przytomności  z użyciem skal punktowych. Potrafi 

monitorować podstawowe funkcje życiowe u chorego przy użyciu 

dostępnego sprzętu. 

– Obserwacja i ocena umiejętności 

praktycznych 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna 

praca studenta)-odpowiedź ustna lub 

wykonanie czynności (zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy 

studenta  jako lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego 

i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych, 

przestrzega tajemnicy zawodowej.     

K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych 

czynności ratunkowych.  

 

–  Ocena 360° - obserwacja samodzielnej 

praca studenta jako lidera w grupie 

ćwiczeniowej, jego zaangażowania w 

wykonywanie zadań i wyciąganie wniosków 

z wykonanych czynności 

(ze strony kolegów, zespołu 
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K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.   

terapeutycznego, pacjentów, nauczyciela) 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

- egzamin   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Student przystępuje do egzaminu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu. 

Egzamin pisemny:  pytania otwarte i/lub zamknięte. Ocena z egzaminu to ocena B do zaliczenia modułu 

przedmiotu.  

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów, ocena końcowa uwzględniająca pozytywną 

ocenę z wykładów.  

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Wykłady:  

• Ocena z kolokwium (ustne lub pisemne, pytania otwarte/zamknięte jednokrotnego wyboru) -UNA (Z1) 

• Opracowanie zagadnień - samodzielna praca studenta – BUNA (Z2) 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

 

Zajęcia praktyczne:  

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 
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ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

 

Ocena końcowa z modułu jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny końcowej A i 40% oceny 

B z egzaminu.  

OKM= A x 40 + B x 60/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć 

w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

INTENSYWNA TERAPIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 
W_01 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06,  

WK_07, K_W08,  K_W09, K_W10, 

P6S_WG2, P6S_WG1, P6S_WK1, P6S_WK2,  

P6S_WK4, P6S_WK6, P6S_WK5, 

W_02 K_W05, WK_07, K_W09, K_W10, K_W16, P6S_WG2, P6S_WK6, P6S_WK5, P6S_WK4, 

W_03 K_W03, K_W04, K_W05,  K_W06,  WK_07, 

K_W08,  K_W09, K_W10, K_W16, 

P6S_WG1, P6S_WK1, P6S_WG2, P6S_WK2,  

P6S_WK4, P6S_WK6, P6S_WK5,  

U_01 K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09,  

K_U35.  

P6S_UW2, P6S_UW1, P6S_UO1 

U_02 K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, 

K_U35.  

P6S_UW2, P6S_UW1, P6S_UO1 

U_03 K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, 

K_U35. 

P6S_UW2, P6S_UW1, P6S_UO1 

U_04 K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, 

K_U35. 

P6S_UW2, P6S_UW1, P6S_UO1 

K_01 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, 

K_K08, K_K09, K_K10 

P6S_KR1, P6S_UK, P6S_UO2, P6S_KK2, 

P6S_KK1 

K_02 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, 

K_K08, K_K09, K_K10 

P6S_KR1, P6S_UK, P6S_UO2, P6S_KK2, 

P6S_KK1 

K_03 K_K01, K_K02, K_K04,  K_K05, K_K06, 

K_K07,K_K08, K_K09, K_K10 

P6S_KR1, P6S_UK, P6S_UO2, P6S_KK2, 

P6S_KK1 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Kamiński B., Kübler A., Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla studentów medycyny. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002. 

2. Wołowicka L., Dyk D.: Anestezjologia i intensywna opieka - klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik. dla studiów 

medycznych Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

B. Literatura uzupełniająca  

1. Rybicki Z., Intensywna Terapia - Intensywna Terapia Dorosłych, wyd. Makmed. Lublin, 2009. 

 

Program przygotował: 

dr L. Zwolakiewicz, dr E. Raniszewska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 31. Opis przedmiotu kształcenia – leczenie bólu w ratownictwie 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot: 
dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz 

Osoba(y) 

prowadząca(e): 

wykład:  

seminaria: dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II X     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 X     5 □     6 □         

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  
LECZENIE BÓLU W RATOWNICTWIE  

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ 

przedmiotu:  

obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □     kliniczny niezabiegowy □    kliniczny zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do 

kolokwium 

   10 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Podstawowe wiadomości z zakresu  

Cel przedmiotu 

C1. Przekazanie wiedzy o patomechanizmie, rodzajach bólu, metodach oceny i leczenia w warunkach ratownictwa 

medycznego. 

C2. Kształcenie postawy otwartości i wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka, w szczególności dziecka.  

C3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie osób, którym uśmierza się ból. 

C4. Osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych oraz społecznych 

umożliwiających podjęcie zwalczania bólu adekwatnie do stanu pacjenta przez ratownika medycznego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

SEMINARIA 
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UNA: 

1. Patomechanizm bólu ostrego.  

2. Farmakoterapia bólu. Drabina analgetyczna.  

3. Ból w chorobie nowotworowej. Metody oceny bólu zależne od wieku i stanu klinicznego. 

4. Zwalczanie ostrego bólu pourazowego: farmakoterapia i niefarmakologiczne metody uśmierzania bólu.  

5. Przypadki kliniczne 

6. Kompetencje ratownika medycznego, a skuteczność postępowania przeciwbólowego. 

7. Monitorowanie postępowania przeciwbólowego.  

8. Zagrożenia i przeciwdziałania w przypadku przedawkowania leków analgosedujących. 

BUNA: 

Ocena bólu i postępowanie przeciwbólowe w stanach nagłych u dorosłych i dzieci (wybrane przypadki), 

nazwa leku, dawka, droga podania, rozcieńczenie. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna skale oceny 

bólu, jego rodzaje i 

mechanizmy 

powstawania. 

 

– Kolokwium ustne lub pisemne 

(wykłady) 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca studenta)-

odpowiedź ustna ) 

Sposób zaliczenia  

- zaliczenie z oceną   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Seminaria:  

• Ocena z kolokwium: kolokwium ustne lub 

pisemne (pytania otwarte/zamknięte 

jednokrotnego wyboru) -UNA (Z1) 

 Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

• Ocena punktowa za aktywność na wykładach: 

opracowanie zagadnień - samodzielna praca 

studenta – BUNA (Z2) 

3 pkt – 5.0 

2 pkt – 4.0 

1 pkt – 3.0 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  

W przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn 

losowych, usprawiedliwienia oraz zaliczenia 

materiału będącego przedmiotem zajęć w okresie 

nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia. 

 

Umiejętności 

U_01 Ocenia nasilenie 

bólu u 

pacjenta/poszkodowaneg

o dorosłego i dziecka, 

podejmuje adekwatne 

postępowanie ratunkowe. 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej 

pracy studenta, opracowanego 

zagadnienia -odpowiedź ustna 

  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Jest świadomy 

własnych ograniczeń, 

wie, kiedy zwrócić się do 

ekspertów.  
 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu 

zadań oraz terminowość  

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

LECZENIE BÓLU W RATOWNICTWIE 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W21 P6S_WG 

U01 K1_U40 P6S_UW, P6S_UO 

K01 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Wordliczek J., Dobrogowski J., Leczenie bólu, PZWL, Warszawa 2017. 

2. Dobrogowski J., Wordliczek J., Leczenie bólu, PZWL, Warszawa 2004. 

3. Rupiński R., Ból ostry, PZWL, Warszawa 2013. 
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4. Bromley L., Brander B., (red. wyd. pol. Jarosz J.), Ból ostry, Medipage, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Filipczak – Bryniarska I., Woroo J., Wybór leku w farmakoterapii bólu, Anestezjologia i Ratownictwo 2010; 4; 

510-513. 

2. Szyller J., Koral M., Zyśko D., Analiza zastosowania opioidowych leków przeciwbólowych przez ratowników 

medycznych w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego 2013; 7: 165-172. 

3. Bryja M., Kosioski S., Wojtaszowicz R., Badanie bólu przez ratowników medycznych, Anestezjologia i 

ratownictwo 2013; 7: 139-144. 

4. Wordliczek J., Dobrogowski J., Ból ostry, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 

Program przygotował: 

dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 32. Opis przedmiotu kształcenia – medycyna ratunkowa 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr E. Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia: dr L. Zwolakiewicz 

zajęcia praktyczne: dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz, dr J. Gwoździewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok i semestr studiów: Rok studiów:  

I □     II X    III X       

Semestr studiów:    

1 □     2 □     3 X     4 X     5 X     6 X 

Nazwa modułu/przedmiotu:  MEDYCYNA RATUNKOWA Liczba punktów ECTS: 

16,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □         kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy X 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

WYKŁADY      
Semestr 3  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Semestr 4  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Semestr 5  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Semestr 6  15  25 1,5 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do egzaminu    15 

Razem wykłady  60  55 4,5 

ĆWICZENIA       
Semestr 3  30  35 2,5 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do ćwiczeń    20 
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Przygotowanie do zaliczenia     10 

Semestr 4  30  20 2 

Opracowanie zagadnień     

Przygotowanie do ćwiczeń     

Przygotowanie do zaliczenia      

Semestr 5  15  35 2 

Opracowanie zagadnień     

Przygotowanie do ćwiczeń     

Przygotowanie do zaliczenia      

Semestr 6  15  25 1,5 

Opracowanie zagadnień     

Przygotowanie do ćwiczeń     

Przygotowanie do egzaminu      

Razem ćwiczenia  90  115 8 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE      

Semestr 3  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Semestr 4  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Semestr 5  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Semestr 6  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Razem zajęcia praktyczne  64  36 4 

Razem przedmiot  214  206 16,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – prezentacja multimedialna, dyskusja, samodzielne dochodzenie do wiedzy, 

analiza literatury 

⎯ ćwiczenia: pokaz, objaśnienie, ćwiczenia, symulacje przypadków, praca w grupach, analiza przypadków, 

dyskusja 

⎯ zajęcia praktyczne: praca z pacjentem, analiza dokumentacji medycznej, interpretacja wyników, praca 

samodzielna i praca w grupach 

Środki dydaktyczne: 

-rzutnik multimedialny, fantomy i symulatory, sprzęt medyczny, aparatura medyczna 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc 

(przedmioty wymagane w zależności od semestru). 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 

ustrojowych wywołanych chorobą, stanów zagrażających życiu pacjenta wymagających natychmiastowej 

interwencji. 

Cel kształcenia 

C1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozpoznawania różnicowego i diagnostyki ostrych stanów 

chorobowych oraz postawy samodzielnego rozwiązywania problemów medycznych.  

C2. Nabycie kompetencji rozpoznawania i podejmowania działań we wszystkich stanach zagrożenia życia 

pochodzenia wewnętrznego i środowiskowego.  

C3. Opanowanie procedur służących zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych, a także zaopatrzenie 

ostrych stanów zagrożenia życia w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych.  

C4. Prowadzenie resuscytacji u dorosłych i dzieci zgodne z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady 

Resuscytacji 

C5. Ponadto student powinien posiadać wiedzę z zakresu komunikowania się z chorym i jego rodziną ze 

szczególnym uwzględnieniem chorób psychicznych, a także mieć poczucie odpowiedzialności za jakość 

udzielanej pomocy i prezentować właściwą postawę etyczną. 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

SEMESTR 3 

Wykłady 

UNA: 

1. Pacjent w stanie  zagrożenia życia lub zdrowia , patofizjologia nagłych zagrożeń o różnej etiologii, ocena 

ABCDE, zasady zbierania wywiadu medycznego, schemat SAMPLE. Skale Glasgow, AVPU, skale bólu VAS, 

NRS. 

2. Patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i u dzieci.  

3. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej.  

4. Jakość i monitorowanie RKO. Algorytmy RKO u dorosłych i dzieci., farmakoterapia i elektroterapia.  

5. Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK.  

6. Etyka resuscytacji, jakość i szkolenie.  

BUNA: przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru 3 ( 

wykładowca podaje tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów) 
 

Ćwiczenia 

UNA: 

1. Ocena pacjenta wg schematu ABCDE, różnice w ocenie osoby dorosłej i dziecka 

2. Zbieranie wywiadu medycznego, schemat SAMPLE. 

3. Pomiary parametrów życiowych, skala AVPU, Glasgow, skala oceny bólu VAS, NRS. 

4. Zasady bezpieczeństwa obsługi AED i defibrylatora manualnego. 

5. Przygotowanie pacjenta do transportu, monitorowanie podczas transportu : kardiomonitor, puloksymetr. 

6. Podstawowe czynności resuscytacyjne ( BLS) w różnych grupach wiekowych.  

7. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) : tlenoterapia, wentylacja resuscytatorem, 

nagłośniowe               metody udrażniania dróg oddechowych, elektroterapia. 

8. Algorytmy RKO u dorosłych BLS, ALS, przyczyny NZK: 4 H, 4 T. 

9. Dostępy dożylne i doszpikowe, wskazania, p/wskazania.  

 

BUNA: opracowanie tematu z zakresu ćwiczeń , przedstawienie ustne lub prezentacja multimedialna ( do 10 

slajdów) 

 

Zajęcia praktyczne 

UNA: 

Zasady funkcjonowania SOR, zagrożenia epidemiologiczne, zasady aseptyki i dezynfekcji. Rozpoznawanie stanu 

zagrożenia zdrowotnego. Ocena pacjenta wg schematu ABCDE , Zbieranie wywiadu medycznego, schemat 

SAMPLE, pomiar parametrów życiowych. Opieka nad pacjentem w stanie  zagrożenia życia. Zaznajomienie  ze 

sprzętem monitoruącym. 

        

BUNA: prezentacja ustna o stanie pacjenta, który prezentuje nieprawidłowe parametry życiowe. Interpretacja 

danych z wywiadu i oceny wstępnej . Współpraca z pacjentem i personelem medycznym. 

 

SEMESTR 4 

Wykłady 

UNA: 

1. Podstawy oceny klinicznej pacjenta, symptomatologia.   

2. Odrębności anatomiczno-fizjologiczne stanów zagrożenia życia u dzieci.  

3. Pacjent z bólem w klatce piersiowej, pacjent z dusznością.  

4. Pacjent z zaburzeniami świadomości, po utracie przytomności.  

5. Pacjent z bólem brzucha.  

6. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego.  

7. Ostre zagrożenia infekcyjne.  

8. Nagle zagrożenia u ciężarnych, resuscytacja noworodka. 

BUNA: przygotowanie prezentacji związanej z tematyką semestru 4 (tematy przedstawia wykładowca, jak w 

semestrze 3) 

 

Ćwiczenia 

UNA: 

1. Ocena chorego z bólem w klatce piersiowej, z dusznością, z zaburzeniami świadomości.                              

2. Pomiary parametrów życiowych, transport chorego w stanie zagrożenia życia ( OZW, atak duszności, omdlenie, 

zaburzenia świadomości, napad drgawek)                                                                                  

3. Dokumentacja : karta MCR w zespołach ratownictwa medycznego (ZRM).                                                   

4. Zatrzymanie krążenia u dzieci. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci (PALS).                       
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5. Nagle zagrożenia u kobiet ciężarnych, postępowanie ratunkowe 

6. Algorytmy postępowania w zatrzymaniu krążenia u dzieci: noworodek, niemowlę dziecko starsze.     

7. Odrębności resuscytacji u kobiet ciężarnych, osób  zatrutych, podtopionych, wychłodzonych            

8. Rozwiązywanie scenariuszy dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci. 

BUNA: opracowanie tematu z zakresu ćwiczeń , przedstawienie ustne lub prezentacja multimedialna ( do 10 

slajdów) 

 

Zajęcia praktyczne 

UNA: 

Postępowanie z chorym z bólami w klatce piersiowej oraz z dusznością. Wstępna ocena, EKG, pomiary 

parametrów,  procedury ratunkowe.  Zapoznanie ze sprzętem do analizy parametrów krytycznych.  Postępowanie z 

pacjentem po omdleniu, po drgawkach, z zaburzeniami świadomości. Monitorowanie : czynności serca, ciśnienia 

tętniczego, saturacji. Umiejętność zakładania wkłuć obwodowych. Zabezpieczanie materiału biologicznego do 

badań laboratoryjnych. 

 

BUNA: opis stanu klinicznego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym. Zagrożenia związane z dynamiką choroby. 

Działania zapobiegawcze. Procedury ratunkowe. Przygotowanie pacjenta z zawałem  do transportu do pracowni 

hemodynamicznej. 

 

SEMESTR 5 

Wykłady 

UNA: 

1. Zasady równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej .  

2. Płynoterapia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

3. Wstrząs pourazowy, wstrząs hipowolemiczny, kardiogenny, anafilaktyczny.                                

4. Dziecko w stanie zagrożenia życia.  

5. Podstawy EKG. 

6. Nagle zagrożenia okołourazowe, ocena pacjenta urazowego.  

7. Mnogie obrażenia ciała.  

8. Urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa, urazu klatki piersiowej i brzucha.  

9. Obrażenia układu kostnego, oparzenia ciała. 

10. Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia : NZK, OZW, napad astmy, drgawki, anafilaksja. 

BUNA: przygotowanie prezentacji związanej z tematyką semestru 5 (tematy przedstawia wykładowca, jak w 

semestrze 3,4) 

 

Ćwiczenia 

UNA: 

1. Płynoterapia; krystaloidy i koloidy,  wybór płynów w zależności od stanu pacjenta.                               

2. Płynoterapia w oparzeniach ciała.                                                                                                                       

3. Rozpoznanie podstawowych zaburzeń rytmu serca: tachykardia zatokowa, częstoskurcz nadkomorowy i 

komorowy, bradykardia. Rozpoznawanie  zmian w EKG w OZW.                                     

4. Dziecko w stanie zagrożenia życia, wykładniki zaburzeń wydolności krążeniowo-oddechowej.              

5. Badanie chorego urazowego, wykluczenie stanu zagrożenia życia. Skale oceny zaburzeń świadomości AVPU, 

Glasgow.                                                                                                                               

6. Drożność dróg oddechowych u pacjentów urazowych; metody nagłośniowe oraz intubacja tchawicy w 

zatrzymaniu krążenia , konikopunkcja ,odbarczenie odmy opłucnowej.                                                                                                                                       

7. Działania ratunkowe z urazach głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, złamań miednicy.                             

7. Pomoc na miejscu zdarzenia i podczas transportu chorego z mnogimi obrażeniami ciała. Zasady kierowania 

pacjentów do centrum urazowego.                                                                                                                                   

8. Prowadzenie dokumentacji medycznej, łączność, powiadamianie, współpraca ze służbami ratowniczymi (PSP, 

LPR)                                                                                                                                      

9. Wybór leku zgodnie z algorytmem w NZK, OZW, w napadzie astmy, w anafilaksji, w stanie drgawkowym. 

BUNA: opracowanie tematu z zakresu ćwiczeń , przedstawienie ustne lub prezentacja multimedialna   (do 10 

slajdów) 

 

Zajęcia praktyczne 

UNA: 

Płynoterapia we wstrząsie urazowym. Krystaloidy i koloidy. Zasady transfuzjologii. Wybór płynu w zależności od 

przyczyny hipowolemii. Profilaktyka wstrząsu. Postępowanie z chorym urazowym. Ocena GCS, ułożenie i transport 

pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała. Unieruchomienie złamań, profilaktyka uszkodzeń kręgosłupa. Współpraca z 

personelem medycznym – z zespołem urazowym SOR.  
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BUNA: opis pacjenta z ciężkimi obrażeniami ciała. Przyczyna i mechanizm urazu. Procedury ratunkowe. 

Planowanie  działania , profilaktyka wstrząsu, wybór płynoterapii, postępowanie p/bólowe i zmniejszające 

cierpienie chorego. 

 

SEMESTR 6 

Wykłady 

UNA: 

1. Ostre zagrożenia oddechowe, leczenie niewydolności oddechowej, tlenoterapia, wentylacja mechaniczna, 

podstawy respiratoroterapii.  

2. Leczenie zatruć, zatrucie CO- hyperbaria.  

3. Ostra niewydolność krążenia, ostre schorzenia infekcyjne.  

4. Nagle zagrożenia psychiczne, zasady postepowania z pacjentem w ostrej psychozie. 

5. Technologie w ratownictwie. 

BUNA: przygotowanie prezentacji związanej z tematyką semestru 6 (tematy przedstawia wykładowca, jak w 

semestrach poprzednich) 

 

Ćwiczenia 

UNA: 

1. Farmakoterapia w NZK i w wybranych stanach zagrożenia życia.  

2. MCR w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego.  

3. Analgezja i sedacja podczas transportu.  

4. Postępowanie ratunkowe  w zagrożeniach położniczych, odebranie porodu nagłego. 

5. Postępowanie z pacjentem z zaburzeniami i psychicznymi. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego.  

6. Postepowanie w ostrej niewydolności oddechowej, metody tlenoterapii, wentylacja zastępcza Ambu i 

mechaniczna z użyciem  respiratora transportowego.  

7. Wstępne postępowanie ratunkowe w zatruciach, ocena wg ABCDE, odtrutki,  drożność dróg oddechowych- 

profilaktyka zachłyśnięcia, pozycja bezpieczna 

8. Zatrucie tlenkiem węgla CO, zasady kierowania do komory hiperbarycznej 

9. Stosowanie nowych technologii w ratownictwie ( hydrożele, środki hemostatyczne, gotowe zestawy ratunkowe,  

sprzęt do unieruchomienia złamań , sprzęt monitorujący, defibrylatory dwufazowe, respiratory, system łączności 

) 

10. Rozwiązywanie scenariuszy klinicznych dotyczących stanów zagrożenia zdrowotnego 

BUNA: opracowanie tematu z zakresu ćwiczeń , przedstawienie ustne lub prezentacja multimedialna (do 10 

slajdów) 

Zajęcia praktyczne 

UNA: 

Farmakoterapia w stanach zagorzenia zdrowotnego i podczas NZK. Wykonywanie zleceń lekarskich dotyczących 

farmakoterapii,  w różnych przypadkach klinicznych. Wykonywanie iniekcji domięśniowych i podawanie leków 

dożylnie pod nadzorem personelu medycznego. Przygotowanie pompy infuzyjnej strzykawkowej. Interpretacja 

podstawowych zmian w EKG. 

Wykonywanie badań gazometrycznych za pomocą analizatora parametrów krytycznych. 

 

BUNA: przedstawienie opisu  wybranych środków farmakologicznych, wskazania i p/wskazania, możliwe działania  

niepożądane. Obliczenie dawki leku podawanego we wlewie ciągłym za pomocą pompy infuzyjnej. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, 

społecznych i filozoficznych uwarunkowań zdrowia i patologii, rozumie istotę 

funkcjonalności i dysfunkcjonalności, normy i patologii. 

W_02 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania ratunkowego w określonych 

stanach zagrożenia życia niezależnie od wieku pacjenta/poszkodowanego. 

W_03 Zna i rozumie mechanizmy działania określonych grup leków, ich losy w 

ustroju i wzajemne interakcje, potrafi wymienić i scharakteryzować leki 

reprezentatywne dla poszczególnych grup.  

 

 

– Egzamin pisemny (wykłady -

test) 

– Egzamin z ćwiczeń (ocena 

zadania) 

– Kolokwium pisemne i/lub 

ustne po każdym semestrze 

(wykłady) 

– Tzw. wejściówka pisemna 

lub ustna, przed 

przystąpieniem do ćwiczeń 

– Opracowanie zagadnienia -

odpowiedź ustna lub 

wykonanie czynności  

Umiejętności – Obserwacja i ocena 
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U_01 Potrafi wykonać ocenę stanu pacjenta wg skal AVPU, ABCDE, VAS, NRS.  

U_02 Potrafi przeprowadzić wywiad wg schematu SAMPLE. 

U_03 Potrafi wykonać bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

U_04 Podejmuje i prowadzi podstawową resuscytację krążeniowo-oddechowej 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

U_05 Umie wykonać defibrylację zautomatyzowaną. 

U_06 Potrafi wykonać monitorowanie czynności układu oddechowego. 

U_07 Potrafi wykonać monitorowanie czynności układu krążenia metodami 

nieinwazyjnymi. 

U_08 Potrafi wykonać pomiar temperatury głębokiej. 

U_09 Potrafi wykonać zapis EKG. 

U_10 Potrafi wstępnie zaopatrzyć ranę powierzchowną. 

U_11 Potrafi tamować krwawienia zewnętrzne. 

U_12 Potrafi doraźnie unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie. 

U_13 Potrafi zastosować sprzęt  ratunkowy w celu unieruchomienia doraźnego 

kręgosłupa, w tym kręgosłupa szyjnego. 

U_14 Potrafi układać pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub 

odniesionych obrażeń. 

U_15 Potrafi przygotować pacjenta do transportu i sprawować opiekę medyczną 

podczas transportu. 

U_16 Potrafi wykonać dostęp obwodowy dożylny.  
U_17 Potrafi pobrać krew żylną i włośniczkową do badan diagnostycznych. 

U_18 Potrafi podawać leki różnymi drogami. 

U_19 Podejmuje i prowadzi zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechowej 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną na symulatorze. 

U_20 Potrafi wykonać przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg 

oddechowych na symulatorze z zastosowaniem w szczególności: rurki ustno-

gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, przyrządów nadgłośniowych, konikopunkcji. 

U_21 Potrafi wykonać odsysanie dróg oddechowych. 

U_22 Potrafi wykonać techniki tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub 

sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem 

tlenu lub powietrza, w tym asystuje personelowi medycznemu podczas wentylacji 

mechanicznej z użyciem respiratora. 

U_23 Potrafi wykonać intubację dotchawiczą na symulatorze (fantomie) i prowadzić 

wentylację nieinwazyjną w nagłym zatrzymaniu krążenia. 

U_24 Potrafi wykonać defibrylację manualną na symulatorze (fantomie) na 

podstawie zapisu EKG lub zapisu z kardiomonitora. 

U_25 Potrafi wykonać na symulatorze (fantomie) przezskórną elektrostymulację 

serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. 

U_26 Potrafi wykonać na symulatorze (fantomie) kardiowersję w tachyarytmiach, w 

przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. 

U_27 Potrafi zinterpretować zapis EKG podczas ćwiczeń na symulatorze.  

U_28 Potrafi wykonać dojście doszpikowe przy użyciu gotowego zestawu na 

fantomie. 

U_ 29 Potrafi wykonać odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej 

na symulatorze. 

U_30 Potrafi oznaczyć parametry krytyczne z użyciem dostępnego sprzętu. 

U_31 Potrafi wykonać segregację medyczną pierwotną i wtórną podczas ćwiczeń. 

U_32 Potrafi przygotowywać, rozcieńczać i podawać leki wymienione w tabeli 

(załącznik nr 1) obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia pod nadzorem 

starszego personelu medycznego. 

U_33 Potrafi wykonać przyjęcie porodu na symulatorze 

U_34 Potrafi wykonać intubację dotchawiczą z użyciem środków zwiotczających na 

symulatorze, asystuje lekarzowi podczas wykonywania intubacji w SOR. 

U_35 Potrafi asystować przy drobnych zabiegach chirurgicznych pod nadzorem 

lekarza. 

umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego 

samodzielnie i grupowo  

 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy studenta  

jako lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Posiada świadomość poziomu  swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

K_02 Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych środowiskach i 

na różnych poziomach życia społecznego 

K_03 Wykazuje szacunek dla człowieka, zwłaszcza w chorobie, odmienności 

kulturowej i religijnej oraz poszanowania zwłok i ciała ludzkiego. 

K_04 Stosuje zasady holistycznego podejścia do działań ratowniczych. 

K_05 Potrafi współpracować z osobami w różnych strukturach ratowniczych i na 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych 

mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania 

do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 
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różnych poziomach odpowiedzialności zawodowej. 

K_06 Posiada świadomość i wykazuje umiejętności dążenia do ciągłego 

samorozwoju w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie wiedzy medycznej.  

K_07 Zna i stosuje się do zasad poszanowania prawa w wykonywaniu zawodu 

ratownika medycznego oraz poszanowania praw pacjenta. 

 

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

Egzamin końcowy (semestr VI, po zaliczeniu końcowym przedmiotu) 

 

Zaliczenie każdego semestru: 

⎯ Wykłady (W): zaliczenie z oceną  

⎯ Ćwiczenia (C): zaliczenie z oceną   

⎯ Zajęcia praktyczne (ZP): zaliczenie - ocena punktowa  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

1. Ocena z kolokwium po każdym semestrze (UNA) 

2. Opracowanie zagadnienia pisemne lub odpowiedź ustna - samodzielna praca studenta (BUNA) 

Ocena z wykładów = ocena z kolokwium x 0,70 + ocena z opracowanych zagadnień x 0,30 

 

Ćwiczenia 

1. Ocena wiedzy i umiejętności:  

- tzw. wejściówki (ustne lub pisemne) przed zajęciami, sprawdzające przygotowanie studenta do ćwiczeń,  

- zaliczenie umiejętności rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz wdrożenie postępowania 

ratunkowego dla wybranych przypadków  

(Z1) =średnia ważona ocen cząstkowych za wykonane zadania (UNA)  

(Z2) = ocena za samodzielne przygotowanie zagadnienia prezentowane jako odpowiedź ustna i/lub zaliczenie 

umiejętności (BUNA)  

2. Ocena kompetencji społecznych: ocena 360° - obserwacja samodzielnej praca studenta jako lidera oraz pracy w 

grupie ćwiczeniowej, jego zaangażowania w wykonywanie zadań i wyciąganie wniosków z wykonanych czynności, 

ze strony kolegów, nauczyciela i samooceny studenta (Z3) 

3. Ocena końcowa z ćwiczeń jest przeliczana wg wzoru: 

OC = ocena (Z1) x 0,50 + x  (Z2) 0,25 + (Z3) x 0,25 

OC – ocena z ćwiczeń 

 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 
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⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena A stanowi ocenę końcową z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej A na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć 

praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczone ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OC x ECTSC / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSC – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSP – liczba ECTS z wykładów i ćwiczeń  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

Student przystępuje do egzaminu z przedmiotu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu, co najmniej 

oceny dostatecznej (3.0) z wykładów i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, i/lub pytania 

otwarte).  

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-68% - dostateczny (3.0) 

69-76% - dostateczny plus (3.5) 

77-84% - dobry (4.0) 

85-92% - dobry plus (4.5) 

93-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa z modułu przedmiotowego jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny 

końcowej A z przedmiotu i 40% oceny B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie 

nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) Student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

MEDYCYNA RATUNKOWA  

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04, K1_W06, K1_W16 P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K1_W02, K1_W03, K1_W04 P6S_WG, P6S_WK 

W_03 K_W04, K_W05, K_W10 P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K_U01, K_U23, K_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_02 K_U01 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_03 K_U04 P6S_UW 

U_04 K_U03 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  
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P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_05 K_U11 P6S_UW 

U_06 K_U09  P6S_UW 

U_07 K_U09 P6S_UW 

U_08 K_U09 P6S_UW 

U_09 K_U09 P6S_UW 

U_10 K_U16   P6S_UW 

U_11 K_U16 P6S_UW 

U_12 K_U16 P6S_UW 

U_13 K_U17 P6S_UW 

U_14 K_U02   P6S_UW 

U_15 K_U19 P6S_UW 

U_16 K_U07 P6S_UW 

U_17 K_U15 P6S_UW 

U_18 K_U08 P6S_UW 

U_19 K_U03 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_20 K_U04 P6S_UW 

U_21 K_U04 P6S_UW 

U_22 K_U37 P6S_UW 

U_23 K_U05 P6S_UW 

U_24 K_U11 P6S_UW 

U_25 K_U38 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_26 K_U38 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_27 K_U09 P6S_UW 

U_28 K_U07 P6S_UW 

U_29 K_U10 P6S_UW 

U_30 K_U14 P6S_UW 

U_31 K_U20 P6S_UO 

U_32 K_U08 P6S_UW 

U_33 K_U18 P6S_UW 

U_34 K_U05, K_U04 P6S_UW 

U_35 K_U41 P6S_UW 

K_01 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

K_02 K_ K01, K_ K02, K_ K06, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_03 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 

K_04 K_ K01, K_ K02, K_ K04, K_ K06, K_K08 , 

K_K09 

P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_05 K_ K06, K_K09, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UO 

K_06 K_ K03, K_K09, K_K10 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

K_07 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. *Andres J., Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016. 

2. Atkinson P. et al: Medycyna ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław 2012.  

3. Brongel L : Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR ,PZWL 2017 

4. Cambell J: International Trauma Life Support - Ratownictwo przedszpitalne w urazach, wyd. Kraków 2017. 

5. Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

6. Flake F., Runggaldier K.: Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, (red. wyd. pol. Maślanka M.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.  

7. Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC resuscytacji, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016. 

8. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

9. Kleszczynski J: Leki w ratownictwie medycznym, PZWL, Warszawa 2017. 

10. Kleszczyński J: Stany nagle u dzieci, PZWL, Warszawa 2017. 

11. Smereka J. (red. wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013. 
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12. Wranicz JK.: ABC elektrokardiografii klinicznej, Górnicki Wydanie Medyczne, Wrocław 2009. 

13. Zawadzki A. (red) Medycyna ratunkowa i katastrof, podręcznik dla studentów uczelni medycznych, wyd. 

PZWL, 2011. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Aoki B : Dziecko w stanie zagrożenia życia, mo. Kraków 1999 

2. Aehlert B.: RAPID: zabiegi ratujące życie, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław 2012. 

3. Barcikowska M.: Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014.  

4. Brongel L : Złota godzina, wyd. med. Kraków 2007. 

5. Chapleau W.: Ratownictwo medyczne: poradnik kieszonkowy, (red. wyd. pol. Smereka J.), Wydawnictwo 

Medyczne Górnicki, Wrocław 2009. 

6. Cejnajek-Musioł D., Okulicz-Kozaryn I, Grześkowiak M., Stany zagrożenia życia - postępowanie lecznicze i 

leki stosowane w ratownictwie medycznym., AM Poznań 2004. 

7. Cline D.M., Ma John.: Medycyna Ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) Wydawnictwo Medyczne 

Urban & Partner. Wrocław 2003. 

8. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

9. Łukasik-Głębocka M : Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2018. 

10. Sefrin P., Schua R.: Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) 

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2007.  

 

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej: http://www.prc.krakow.pl 

 

Autor programu: 

dr Ewa Raniszewska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 33. Opis przedmiotu kształcenia – medycyna katastrof 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego  

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot: 
dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Ewa Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia: dr L. Zwolakiewicz 

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □      6 x                

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  
MEDYCYNA KATASTROF 

Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ 

przedmiotu:  

obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do 

kolokwium 

   6 

Ćwiczenia  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

   10 

Razem przedmiot  18  32 2 

Metody dydaktyczne 

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

 

Cel przedmiotu 

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad postępowania w sytuacji wypadku, wypadku masowego i 

katastrofy z uwzględnieniem różnych czynników masowego rażenia. 

C2. Kształcenie umiejętności szybkiej oceny sytuacji pod kątem bezpieczeństwa własnego oraz miejsca zdarzenia o 

charakterze masowym oraz sprawnego przeprowadzenia segregacji medycznej. 

C3. Kształcenie umiejętności odpowiedzialnego postępowania terapeutyczno-transportowego w sytuacji 
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nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i katastrof. 

C4. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, członków ZRM, oraz poszkodowanych w 

zdarzeniu masowym. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Definicje i rodzaje zdarzeń masowych i katastrof. 

2. Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach. 

3. Triage - segregacja medyczna. 

4. Czynniki masowego rażenia: rodzaje, objawy, skutki działania. 

5. Współpraca międzynarodowa w zdarzeniach masowych i katastrofach. 

6. Rola i zadania szpitalnego oddziału ratunkowego w warunkach wypadku masowego i katastrofy. 

7. Bioterroryzm. 

8. Psychologiczne następstwa zdarzenia masowego i katastrofy. 

BUNA: 

Zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych. 

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Koordynowanie działań medycznych na miejscu zdarzenia masowego i katastrofy. 

2. Podstawy oceny stanu ofiar podczas segregacji medycznej dorosłych i dzieci. 

3. Ćwiczenie segregacji medycznej na miejscu wypadku masowego lub katastrofy, zakwalifikowanie 

poszkodowanych do odpowiedniej grupy kolejności udzielania pomocy, zgodnie z kryteriami oceny stanu 

poszkodowanych osób dorosłych i dzieci. 

BUNA:  

System segregacji dorosłych i dzieci, różnice w ocenie poszkodowanych i kwalifikowaniu do grupy, w 

jakiej kolejności zostanie udzielana pomoc.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna rodzaje, objawy 

i skutki działania 

czynników masowego 

rażenia. 

W_02 Zna zasady 

postępowania w sytuacji 

zdarzenia masowego i 

katastrofy oraz zasady 

segregacji medycznej.  

 

– Kolokwium pisemne i/lub 

ustne (wykłady) 

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna 

i/lub pisemna 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

I. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru / odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna 

(UNA)(Z1) 

Ocena umiejętności i kompetencji społecznych: 

samodzielna praca studenta, opracowanie zagadnienia 

poprzez zaplanowanie procedury działań ratowniczych 

w wypadku masowym. (Z2)  

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ćwiczenia 

Ocena wiedzy i umiejętności i kompetencji 

społecznych: zaliczenie umiejętności rozpoznania 

stanu zagrożenia zdrowotnego, przeprowadzenia 

segregacji medycznej dla wybranych przypadków 

zdarzenia masowego– ocenę końcową daje suma 

punktów uzyskanych za aktywność na ćwiczeniach: 

3 pkt – 5.0 

2 pkt – 4.0 

1 pkt – 3.0 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych 

ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS 

wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + Oc x ECTSc / ECTSP 

Umiejętności 

U_01 Dokona oceny 

sytuacji oraz identyfikuje 

zagrożenia dla 

poszkodowanych i 

członków służb 

ratunkowych na miejscu 

wypadku masowego i 

katastrofy.  

U_02 Wykona pierwotną i 

wtórną segregację 

medyczną. Potrafi 

koordynować działania 

medyczne na miejscu 

katastrofy. 

U_03 Potrafi prezentować 

w formie ustnej i pisemnej 

efekty własnych działań 

ratowniczych, 

relacjonować zmiany w 

stanie zdrowia 

poszkodowanych.   

 

– Opracowanie zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna 

lub wykonanie czynności 

(zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy studenta  

jako lidera 
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Kompetencje społeczne  

K_01 Okazuje szacunek 

wobec pacjenta/ 

poszkodowanego, 

przestrzega tajemnicy 

zawodowej. 

K_02 Potrafi 

współpracować z 

przedstawicielami 

jednostek systemu i 

jednostek 

współpracującymi z 

systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne.  

K_03 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego.  

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych 

mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania 

do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

 

 

OKP– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSc – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych 

zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co najmniej 

dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu 

innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności 

uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania 

przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

MEDYCYNA KATASTROF 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W05, K1_W10 P6S_WG, P6S_WK 

W02 K1_W05, K1_W13 P6S_WG, P6S_WK 

U01 K1_U23,  P6S_UW, P6S_UO, P6S_UU 

U02 K1_U20 P6S_UW 

U03 K1_U22, K1_U23, K1_U28 P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO 

K01 K1_K02 P6S_KR, P6S_KK 

K02 K1_K06 P6S_KR, P6S_KK 

K03 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Briggs M.(red.) Wczesne medyczne postępowanie w katastrofach. PZWL, Warszawa 2007. 

2. Ciećkiewicz J. (red.) Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 

Wrocław 2010. 

3. Goniewicz M.(red.) Medycyna katastrof. Problemy organizacyjno-diagnostyczne. WSEiP Kielce 2012. 

4. Zawadzki A. (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, Warszawa 2011. 

 

B. Literatura Uzupełniająca 

1. Guła P., Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach. MP Kraków 2009r. 

2. Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. PZWL Warszawa 2015r. 

3. Stoy W., Platt T., Lejeune D.A., Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2013r 

4. Chomiczewski K., Gall W., Grzybowski J., Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Alfa Medica Press, 

Bielsko – Biała 2001. 

5. Chomiczewski K, Kocik J., Szkoda T., Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego PZWL Warszawa 

2002. 

6. Hetherington A. Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych, GWP 2004. 
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7. Janiak M, Wójcik A.,(red.) Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych. PZWL Warszawa 2005.   

8. Jakubaszko J. Rys A. (red.) Ratownictwo Medyczne w Polsce. Ustawa o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. Zdrowie i Zarządzanie Sp. Z o.o. Kraków 2002. 

9. Klukowski K. (red.) Medycyna wypadków w transporcie. PZWL Warszawa 2005. 

10. Kowalczyk M, Rump S, Kołaciński Z. Medycyna Katastrof chemicznych. PZWL Warszawa 2004. 

11. Latalski M (red.) Medycyna Katastrof. AM Lublin  2001. 

 

Program przygotowała: 

dr Ewa Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 34. Opis przedmiotu kształcenia – kwalifikowana pierwsza pomoc 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

                                                          krystyna.z@gmail.com 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr Krystyna Ziółkowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr K. Ziółkowska 

seminaria: 

ćwiczenia: dr K. Ziółkowska  

zajęcia praktyczne: dr E. Raniszewska, dr J. Gwoździewicz, dr L. Zwolakiewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 x      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  KWALIFIKOWANA PIERWSZA 

POMOC 

Liczba punktów 

ECTS: 5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy X       kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  50 2,5 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Przygotowanie do egzaminu    20 

Ćwiczenia  15  40 1,5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do ćwiczeń    15 

Przygotowanie do zaliczenia    10 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  46  99 5 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy 

⎯ ćwiczenia: metoda problemowa, metoda przypadków, mikronauczanie, metoda sytuacyjna z wykorzystaniem 

symulatorów i sprzętu ratowniczego, praca w grupach, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) - giełda 

pomysłów "burza mózgów", dyskusja, rozwiązywanie zadań, praca samodzielna i praca w grupach 
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⎯ zajęcia praktyczne: praca z poszkodowanym – osobą dorosłą, dzieckiem i rodzicem/opiekunem - pokaz, 

ćwiczenia, dyskusja, praca samodzielna i praca w grupach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, pierwsza pomoc 

B. Wymagania wstępne: znajomość anatomii kośćca, interpretacja podstawowych parametrów i umiejętność 

podtrzymania funkcji życiowych, oceny świadomości poszkodowanego wg AVPU, wykonywania podstawowych 

zabiegów resuscytacji BLS z AED. 

Cel przedmiotu 

Nabycie przez studenta wiedzy i doskonalenie umiejętności kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnego rodzaju 

urazach i obrażeniach ciała u dorosłych, dzieci i ciężarnych:  

C4. znajomość zasad rozpoznania i umiejętność formułowania diagnozy ratowniczej,  

C5. wykonanie czynności z kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami,  

C6. zastosowanie zdobytej wiedzę i umiejętności do zapewnienia sobie i osobom ratowanym bezpieczeństwa,  

C7. współpraca w zespole wielozadaniowym w stanach nagłych urazowych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Organizacja ratownictwa w Polsce - akty prawne: 

⎯ Państwowe Ratownictwo Medyczne 

⎯ Jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia: 

⎯ Bezpieczeństwo w czasie akcji ratunkowej 

⎯ Zasady dezynfekcji sprzętu. Postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi i odpadami 

⎯ Bezpieczeństwo poszkodowanego w zagrożeniu wewnętrznym i zewnętrznym 

⎯ Zestawy ratownicze niezbędne w kwalifikowanej pierwszej pomocy 

⎯ Sprzęt dodatkowy -kamizelka KED, nosze podbierakowe, szyny próżniowe 

3. Wstępna oraz szczegółowa ocena poszkodowanego, przyrządowe nadkrtaniowe metody 

drożności dróg oddechowych, odsysanie dróg oddechowych, tlenoterapia bierna i czynna -

wentylacja workiem samorozprężalnym i maską twarzową 

4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym na miejscu zdarzenia. 

5. Wstrząs -rozpoznanie i postępowanie ratownicze. 

6. Urazy mechaniczne i obrażenia - rozpoznanie i postępowanie na miejscu zdarzenia: 

⎯ Energia i mechanizm urazu 

⎯ Cele i etapy postępowania ratowniczego 

⎯ Rodzaje obrażeń -postępowanie ratownicze 

⎯ Złamanie, zwichnięcie, stłuczenie  

⎯ Urazy głowy i kręgosłupa (rdzenia kręgowego i części kostnej kręgosłupa)  

⎯ Urazy klatki piersiowej -odma otwarta (ssąca),wiotka klatka piersiowa, tkwiące ciało obce  

⎯ Urazy brzucha i miednicy 

⎯ Specyficzne urazy wśród dzieci 

⎯ Postępowanie ratownicze z ciężarną po urazie 

7. Zagrożenia środowiskowe -postępowanie ratownicze 

8. Taktyka działań ratowniczych: 

⎯ Założenia taktyczne w ratownictwie -procedury i znaczenie 

⎯ Pojęcie zdarzenia pojedynczego, mnogiego i masowego 

⎯ Segregacja osób poszkodowanych podczas wypadku o charakterze masowym 

⎯ Ewakuacja ze strefy zagrożenia 

 

BUNA: 

1. Stany zagrożenia zdrowotnego -rozpoznanie i postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia: 

zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, drgawki, cukrzyca, zatrucia, podtopienie. 

2. Psychologiczne aspekty wsparcia: 

⎯ Pierwsza pomoc psychologiczna wobec poszkodowanego, 

⎯ Rola wsparcia psychologicznego dla ratownika. 

 

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia, ocena wstępna ABCD poszkodowanego, badanie 

wstępne urazowe wg BTLS, badanie powtórne 

2. Zasady i sposoby stabilizacji kręgosłupa szyjnego różnymi metodami, bezpiecznego przenoszenia  
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i ułożenia poszkodowanego w zależności od rodzaju urazu/ów, zasady bezpiecznego kwalifikowanego 

transportu: 

⎯ Stabilizacja kręgosłupa - ręczna, kołnierz ortopedyczny, krótka deska stabilizacyjna (KED), deska 

ortopedyczna 

⎯ Przetaczanie poszkodowanego leżącego na plecach, leżącego na brzuchu - stabilizacja na desce 

ortopedycznej. 

⎯ Unieruchomienie stojącego poszkodowanego za pomocą deski ortopedycznej 

⎯ Ułożenie poszkodowanego w zależności od obrażeń, przygotowanie do kwalifikowanego transportu 

3. Metody i techniki udrażniania dróg oddechowych: 

⎯ Techniki udrażniania dróg oddechowych bezprzyrządowe - przypomienie 

⎯ Techniki udrażniania dróg oddechowych przyrządowe -zakładanie rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-

gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowe 

⎯ Technika odsysania dróg oddechowych  

4. Metody tlenoterapii: 

⎯ Tlenoterapia czynna -technika wentylacji workiem samorozprężalnym i maską twarzową 

⎯ Tlenoterapia bierna -technika zastosowania maski tlenowej i butli tlenowej z reduktorem 

5. Postępowanie ratownicze w urazach mechanicznych i obrażeniach: 

⎯ Zakładanie szyn, w tym też wyciągowych do stabilizacji w obrażeniach kończyn 

⎯ Wykorzystanie dostępnych metod stabilizacji miednicy -technika zakładania stabilizatora 

⎯ Technika zakładania opatrunku osłaniającego na różne okolice ciała (kończyny, głowę powłoki brzuszne) 

⎯ Technika stabilizacji ciała obcego w ranie (ciało obce tkwiące w powłokach brzusznych, klatce piersiowej) 

⎯ Technika zakładania opatrunku uciskowego na kończyny 

⎯ Technika zastosowania opaski uciskowej, stazy CAT  

⎯ Zabezpieczenie odmy otwartej (opatrunek wentylowy) i wiotkiej klatki piersiowej  

6. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym  

7. Postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie wg uniwersalnych zasad: 

⎯ Przerwanie czynników wywołujących wstrząs 

⎯ Regularna kontrola ABC 

⎯ Tlenoterapia 

⎯ Komfort termiczny 

⎯ Pozycja ciała 

⎯ Wsparcie psychiczne 

8. Postępowanie ratownicze z ciężarną po urazie: 

⎯ Technika zastosowania ręcznego przesunięcia ciężarnej macicy -płodu 

⎯ Technika ułożenia ciężarnej po urazie na desce ortopedycznej 

 

BUNA: 

1. Postępowanie ratownicze w stanach zagrożenia zdrowotnego -zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, drgawki, 

cukrzyca, zatrucia, podtopienie. 

2. Segregacja wstępna poszkodowanych i ewakuacja z miejsca zagrożenia w warunkach symulowanych. 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną podczas przyjęcia poszkodowanego do szpitala. 

2. Zapoznanie z przypadkami klinicznymi pacjentów urazowych - ocena podstawowych funkcji życiowych, 

badanie ITLS poszkodowanego w każdym wieku. 

3. Stabilizacji kręgosłupa różnymi metodami, bezpieczne przenoszenie i układanie poszkodowanego w zależności 

od rodzaju urazu/ów i odniesionych obrażeń ciała, bezpieczny kwalifikowany transport. 

4. Udrażnianie dróg oddechowych i tlenoterapia w zależności od stanu poszkodowanego.  

5. Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z poszkodowanym w zależności od wieku.  

BUNA: 

Wartości podstawowych parametrów życiowych: dorosły, dziecko, niemowlę. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat przyczyn, rozpoznawania i 

postępowania w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w 

wybranych obrażeniach ciała, wywołanych urazem. 

W_02 Zna zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 

w zależności od rodzaju, rozległości i ciężkości urazu.  

W_03 Zna procedury dotyczące triage, ewakuacji 

poszkodowanych  i zakwalifikowania do szybkiego transportu lub 

 

– Egzamin pisemny (wykłady) 

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (ćwiczenia) 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna i/lub pisemna 
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działania na miejscu.  

Umiejętności 

U_01 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i formułuje własne 

wnioski w zakresie oceny i badania poszkodowanego, 

interpretowania wyników podstawowych funkcji życiowych, 

oceni stan świadomości poszkodowanego wg znanych skal.   

U_02 Potrafi rozpoznać zagrożenie zdrowia i życia 

poszkodowanego, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy w 

fazie przedszpitalnej, w zależności od ciężkości i rozległości 

obrażeń. Udokumentuje prowadzone czynności ratownicze.  

U_03 Przywróci i zabezpieczy drożność dróg oddechowych 

przyrządowymi metodami nadkrtaniowymi. 

U_04 Potrafi obsługiwać aparaturę oraz sprzęt potrzebny do 

prowadzenia akcji ratunkowej oraz stabilizacji różnego rodzaju 

urazów i obrażeń ciała. 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i 

grupowo  

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna lub wykonanie 

czynności (zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  

jako lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Dba o bezpieczeństwo własne, kolegów (członków zespołu) 

i poszkodowanych. Okazuje szacunek i zrozumienie. 

K_02 Zna poziom swoich kompetencji, formułuje diagnozę 

ratowniczą, samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie 

postępowania ratowniczego w urazach i ciężkich obrażeniach 

ciała. Jest zaangażowany w wykonywanie powierzonych mu 

zadań.   

K_03 Potrafi kierować pracą zespołu, ocenić pracę własną i 

kolegów. Jest kreatywny i dąży do perfekcyjnego wykonywania 

powierzonych mu funkcji. Bierze odpowiedzialność za własne 

decyzje i pracę kolegów.  

K_04 Ma świadomość własnej wiedzy, rozumie konieczność 

ciągłego dokształcania. Jest gotowy do korzystania z pomocy 

ekspertów, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i 

uregulowaniami prawnymi. 

 

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin 

⎯ Zaliczenie z oceną z ćwiczeń  

⎯ Zaliczenie bez oceny – ocena punktowa z zajęć praktycznych  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

1. Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna 

(UNA)(Z1) 

2. Ocena umiejętności i kompetencji społecznych: przygotowanie do wykładów (aktywność na wykładach) – 

oceniana punktowo (Z2) 

       3 pkt – ocena 5.0 

       2 pkt – ocena 4.0 

       1 pkt – ocena 3.0 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

Ćwiczenia 

1. Wiedza i umiejętności: zaliczenie  czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w wybranych 

przypadkach (średnia ważona ocen cząstkowych z każdego zadania -przypadku urazowego) (Z1) 

2. Kompetencje społeczne: ocena 360° - obserwacja samodzielnej pracy studenta jako lidera w grupie ćwiczeniowej, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, wyciąganie wniosków, oceny dokonuje sam student, koledzy, nauczyciel 

(Z2). 

Ocena z ćwiczeń jest przeliczana wg wzoru: 

OC = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OC – ocena z ćwiczeń  

 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  
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Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocenę A stanowi ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń oraz pozytywnego  

zaliczenia zajęć praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OĆ x ECTSĆ / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSĆ – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSP – liczba ECTS za wykłady i ćwiczenia (razem)   

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

 

Student może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu pozytywnych ocen, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z 

wykładu i ćwiczeń symulacyjnych. 

Egzamin pisemny  - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru i/lub otwarte (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny). 

 

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa z modułu przedmiotowego jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny 

końcowej A i 40% oceny B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 
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Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W02, K1_W03, K1_W04, K1_W05 P6S_WG 

W02 K1_W05, K1_W07, K1_W15, P6S_WG, P6S_WK 

W03 K1_W05 P6S_WG 

U01 K1_U01, K1_U09  P6S_WK 

U02 K1_U01, K1_U07, K1_U08, K1_U09, K1_U10, 

K1_U16, K1_U17, K1_U19, K1_U22, K1_U23, 

K1_U34  

P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO, P6S_UU 

U03 K1_U01, K1_U07, K1_U08, K1_U09, K1_U10, 

K1_U16, K1_U17, K1_U19  

P6S_UW 

U04 K1_U04 P6S_UW 

K01 K1_K02 P6S_KK, P6S_KR 

K02 K1_K04, K1_K05 P6S_UK 

K03 K1_K06, K1_K09 P6S_KK, P6S_KR 

K04 K1_K08, K1_K10 P6S_KK, P6S_KR 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć 

1. *Anders. J. Wytyczne Resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016. 

2. Brzozowska-Mańkowska S. i wsp. Kwalifikowana pierwsza pomoc: wiedza i umiejętności ratownika /red. nauk. 

Konieczny J., Paciorek P., Wydawnictwo Kunke Poligrafia, Inowrocław 2014. 

3. Campbell John Emory, Basic Trauma Life Support: dla paramedyków i ratowników medycznych, Medycyna 

Praktyczna 2006. 

4. Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), 

Medycyna Praktyczna 2009. 

5. Szarpak Ł. (red. nauk.) Kwalifikowana pierwsza pomoc -atlas procedur, Makmed, Lublin 2016. 

6. Witt M., Dąbrowska A., Dąbrowski M., Ratownictwo medyczne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Uniwersytet 

Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2014. 

7. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz.U. 2006, nr 191, poz. 1410 z 

późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy (Dz.U. 2007, nr 60, poz. 408). 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Flake F., Runggaldier K.: Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, (red. wyd. pol. Maślanka M.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.  

2. Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. PZWL, Warszawa 2015. 

3. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

4. Wiśniewski B., Lepka K., Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika, Wydawnictwo Na Ratunek 

2017. 

5. Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013. 

6. Wójcik G., Durowicz D., Kuźnicki M., Stan wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy, BiTP Vol. 45 Issue 1, 2017, pp. 102–110, doi: 

10.12845/bitp.45.1.2017.8; 

7. Pilip S., Wójcik A., Michalak G., Gałązkowski R., Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 

osób zatrudnionych w wybranych jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, BiTP Vol. 38 Issue 2, 2015, pp. 133–140, doi: 10.12845/bitp.38.2.2015.12; 

8. Szarpak Ł., Kurowski A., Madziała M., Assessment of knowledge of firefighters In the field of qualified first aid 

as part of affecting the national security, Mil Phar Med., 2013, 4:33-38; 

9. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym 

http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/8698/tytul/international-trauma-life-support-ratownictwo-przedszpitalne-w-urazach-itls-emory-campbell-medycyna-praktyczna
http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/8698/tytul/international-trauma-life-support-ratownictwo-przedszpitalne-w-urazach-itls-emory-campbell-medycyna-praktyczna
javascript:LoadWebPg('wo_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=179704&zm=sl_slowa&numer=');
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systemie ratowniczo-gaśniczym, Warszawa 2013, http://www.straz.gov.pl/download/1854  

10. Singletary E.M., Charlton N.P., Epstain J.L. i wsp. Part 15: First Aid: 2015 American Heart Association and 

American Red Cross Guidelines Update for First Aid. Circulation 2015, 132(18 Suppl 2):S574-89. doi: 

10.1161/CIR.0000000000000269 

11. Bruera E, de Stoutz N, Velasco-Leiva A, Schoeller T, Hanson J. Effects of oxygen on dyspnoea in hypoxaemic 

terminal-cancer patients. Lancet. 1993;342:13–14. 

12. Booth S, Kelly MJ, Cox NP, Adams L, Guz A. Does oxygen help dyspnea in patients with cancer? Am J Respir 

Crit Care Med. 1996;153:1515– 1518. doi: 10.1164/ajrccm.153.5.8630595 

13. Rawles JM, Kenmure AC. Controlled trial of oxygen in uncomplicated myocardial infarction. BMJ. 

1976;1:1121–1123. 

14. Nicholson C. A systematic review of the effectiveness of oxygen in reducing acute myocardial ischaemia. J Clin 

Nurs. 2004;13:996–1007. 

15. Austin M, Wood-Baker R. Oxygen therapy in the pre-hospital setting for acute exacerbations of chronic 

obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2006;3:CD005534. 

16. International Federation of Red Corss and Red Crescent Societies, International first aid and resuscitatin 

guidelines 2016, Geneva 2016. 

17. Eruopean Resuscitation Council, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, 

Resuscitatin 2015, 95:1-312. 

18. Greif R, Rajek A, Laciny S, Bastanmehr H, Sessler DI. Resistive heating is more effective than metallic-foil 

insulation in an experimental model of accidental hypothermia: a randomized controlled trial. Ann Emerg Med. 

2000;35:337–345. 

19. Steele MT, Nelson MJ, Sessler DI, Fraker L, Bunney B, Watson WA, Robinson WA. Forced air speeds 

rewarming in accidental hypothermia. Ann Emerg Med. 1996;27:479–484. 

20. Singletary EM, Zideman DA, De Buck EDJ, Chang WT, Jensen JL, Swain JM, Woodin JA, Blanchard IE, 

Herrington RA, Pellegrino JL, Hood NA, Lojero-Wheatley LF, Markenson DS, Yang HJ; on behalf of the First 

Aid Chapter Collaborators. Part 9: first aid: 2015 International Consensus on First Aid Science With Treatment 

Recommendations. Circulation. 2015;132(suppl 1):S269–S311. doi: 10.1161/CIR.0000000000000278 

21. Dąbrowski M., Dąbrowska A., Sip M., i in., Badanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień resuscytacji u 

ratowników PSP, studentów medycyny i lekarzy stażystów., „Nowiny Lekarskie” 2012, 81(6), 647–665. 

 

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej: http://www.prc.krakow.pl 

 

Program przygotowała: 

dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

  

http://www.straz.gov.pl/download/1854
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
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Tabela 35. Opis przedmiotu kształcenia – badanie fizykalne w stanach nagłych 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr M.I. Pirski 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M.I. Pirski 

seminaria: 

ćwiczenia: dr M.I. Pirski 

zajęcia praktyczne: dr Ewa Raniszewska, L. Zwolakiewicz, dr J. Gwoździewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 x      4 □     5 □     6 □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  BADANIE FIZYKALNE W STANACH 

NAGŁYCH 

Liczba 

punktów 

ECTS: 3,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □    kliniczny niezabiegowy □  kliniczny zabiegowy X 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Ćwiczenia   12  26 1,5 

Opracowanie zagadnień    6 

Przygotowanie do ćwiczeń    10 

Przygotowanie do zaliczenia     10 

Zajęcia praktyczne  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do zajęć    6 

Razem przedmiot  37  51 3,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny 

⎯ ćwiczenia: pokaz, ćwiczenia, symulacje, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, giełda 

pomysłów, „burza mózgów” – praca na symulatorach 

⎯ zajęcia praktyczne: praca z pacjentem - pokaz, ćwiczenie, analiza i interpretacja wyników, dyskusja, praca 

samodzielna i praca w grupach  
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, traumatologia narządu ruchu, chirurgia, choroby 

wewnętrzne 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 

ustrojowych wywołanych chorobą lub urazem, stanów zagrażających życiu poszkodowanego wymagających 

natychmiastowej interwencji. 

Cel przedmiotu 

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie 

wykonania badania przedmiotowego i oceny stanu pacjenta/poszkodowanego, ustalenia wstępnej diagnozy 

ratowniczej.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Ocena stanu pacjenta  

2. Badanie skóry 

1. Badanie głowy: oglądanie, obmacywanie i opukiwanie, badanie oczu, uszu, jamy ustnej. 

2. Badanie szyi: ruchomość, przepełnienie żył szyjnych, tętnienie tętnic szyjnych.  

3. Układ ruchu: kończyny, kręgosłup . 

4. Klatka piersiowa  

– układ oddechowy: ocena oddychania, ruchomość oddechowa, odgłosy opukowe, szmery oddechowe. 

– układ krążenia: uderzenie koniuszkowe, uderzenie (tętnienie) sercowe, tony serca. 

5. Układ naczyniowy – badanie tętnic i żył. 

6. Brzuch: kształt, powiększenie/zmniejszenie, napięcie, perystaltyka jelit i szmery, objawy otrzewnowe, 

badanie narządów.  

7. Wybrane objawy neurologiczne: zaburzenia równowagi (próba Romberga), zborność ruchów, objawy 

rozciągowe (korzeniowe), odruch podeszwowy (odruch Babińskiego), objawy oponowe.  

BUNA: 

1. Ramowe zasady badania przedmiotowego. 

2. Badanie ofiar zagrożeń środowiskowych.  

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Zebranie wywiadu wg schematu SAMPLE– badanie podmiotowe. 

2. Badanie fizykalne pacjenta/poszkodowanego. 

3. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych 

4. Odrębności w badaniu niemowląt i dzieci. 

5. Ocena stanu psychicznego pacjenta. 

BUNA: 

Ocena stanu ofiar wypadków masowych i katastrof. 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

UNA: 

1. Zebranie wywiadu wg schematu SAMPLE– badanie podmiotowe. 

2. Badanie fizykalne pacjenta/poszkodowanego. 

3. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych. 

4. Odrębności w badaniu niemowląt i dzieci. 

5. Ocena stanu psychicznego pacjenta. 

 

BUNA: 

1. Przygotowanie pacjenta do badania w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Zna zasady  prowadzenia badania   podmiotowego 

wedługg schematu SAMPLE (W,Ć,ZP) 

W_02 Zna techniki badania fizykalnego pacjenta 

/poszkodowanego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 

(W,Ć,ZP) 

W_03 Wie, jakie znaczenie mają wyniki badania 

podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu diagnozy 

ratowniczej i ich udokumentowanie (W,Ć,ZP) 

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (wykłady) 

 

– Tzw. wejściówki pisemne lub ustne przed 

przystąpieniem do ćwiczeń 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna i/lub pisemna 
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Umiejętności 

U_01 Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy 

dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych), badania 

fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia 

pacjenta/poszkodowanego i sformułowania diagnozy 

ratowniczej (Ć,ZP) 

U_02 Przeprowadza badanie przedmiotowe 

pacjenta/poszkodowanego, analizuje i interpretuje wyniki dla  

potrzeb diagnozy ratowniczej i jej dokumentowania (Ć,ZP) 

U_03 Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w 

badaniu noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku 

geriatrycznym (ZP) 

U_04 Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny 

fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy,   klatki  

piersiowej,  w tym  układu   sercowo-naczyniowego,   układu  

oddechowego, jamy brzusznej, obwodowego układu krążenia, 

układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego (Ć,ZP) 

 

– Obserwacja i ocena umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i grupowo 

wg Check listy 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna praca 

studenta)-odpowiedź ustna lub wykonanie czynności 

(zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy studenta  

jako lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01  Posiada świadomość poziomu  swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego 

i zawodowego. (W,Ć,ZP) 

K_02 Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej w 

różnych środowiskach i na różnych poziomach życia 

społecznego. (W,Ć,ZP) 

K_03 Wykazuje szacunek dla człowieka, zwłaszcza w chorobie, 

odmienności kulturowej i religijnej oraz poszanowania zwłok i 

ciała ludzkiego. (Ć,ZP) 

K_04 Stosuje zasady holistycznego podejścia do działań 

ratowniczych. (Ć,ZP) 

K_05 Potrafi współpracować z osobami w różnych strukturach 

ratowniczych i na różnych poziomach odpowiedzialności 

zawodowej. (Ć,ZP) 

K_06 Posiada świadomość i wykazuje umiejętności  dążenia do 

ciągłego samorozwoju w celu świadczenia usług na 

najwyższym poziomie wiedzy medycznej. (W,Ć,ZP) 

 

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

- Egzamin 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

1. Ocena z kolokwium: test jednokrotnego wyboru i/lub odpowiedzi otwarte (UNA) 

2. Opracowanie zagadnienia pisemne lub odpowiedź ustna - samodzielna praca studenta (BUNA) 

Ocena z wykładów = ocena z kolokwium x 0,70 + ocena z opracowanych zagadnień x 0,30 

 

Ćwiczenia 

Ocena wiedzy i umiejętności:  

- tzw. wejściówki (ustne lub pisemne) przed zajęciami, sprawdzające przygotowanie studenta do ćwiczeń,  

- zaliczenie umiejętności rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz wdrożenie postępowania 

ratunkowego dla wybranych przypadków  

(Z1) =średnia ważona ocen cząstkowych za wykonane zadania (UNA)  

(Z2) = ocena za samodzielne przygotowanie zagadnienia prezentowane jako odpowiedź ustna i/lub zaliczenie 

umiejętności (BUNA)  

Ocena kompetencji społecznych: ocena 360° - obserwacja samodzielnej praca studenta jako lidera oraz pracy w 

grupie ćwiczeniowej, jego zaangażowania w wykonywanie zadań i wyciąganie wniosków z wykonanych czynności, 

ze strony nauczyciela i kolegów  (Z3) 

Ocena końcowa z ćwiczeń jest przeliczana wg wzoru: 

OC = ocena (Z1) x 0,50 + x  (Z2) 0,25 + (Z3) x 0,25 

OC – ocena z ćwiczeń 

 

Zajęcia praktyczne 
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Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć 

praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OC x ECTSC + OZP x ECTSZP / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSC – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSZP – liczba ECTS zajęcia praktyczne 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na ocenianych zajęciach. 

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

Student przystępuje do egzaminu z przedmiotu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu, co najmniej 

oceny dostatecznej (3.0) z wykładów i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, i/lub pytania 

otwarte).  

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-68% - dostateczny (3.0) 

69-76% - dostateczny plus (3.5) 

77-84% - dobry (4.0) 

85-92% - dobry plus (4.5) 

93-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa z modułu przedmiotowego jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny 

końcowej A z przedmiotu i 40% oceny B z egzaminu.  
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OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub z powodu innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego 

przedmiotem ćwiczeń i zajęć praktycznych w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na 

wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny 

co najmniej dostatecznej (3.0) Student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

BADANIE FIZYKALNE W STANACH NAGŁYCH 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04,  P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K1_W02, K1_W04 P6S_WG, P6S_WK 

W_03 K1_W02, K_W04, K_W05 P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K_U01, K_U23, K_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_02 K_U01, K_U23, K_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_03 K_U01, K_U23, K_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW; 

P6U_U,P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_04 K_U01, K_U23, K_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

K_01 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

K_02 K_ K01, K_ K02, K_ K06, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_03 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 

K_04 K_ K01, K_ K02, K_ K04, K_ K06, K_K08, 

K_K09 

P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_05 K_ K06, K_K09, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UO 

K_06 K_ K03, K_K09, K_K10 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

K_07 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 

K_08 K_ K03, K_ K05, K_ K06, K_K07, K_K09 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

K_09 K_K09 P6S_UO 

K_10 K_K10 P6S_UO, P6S_KR, P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), 

Medycyna Praktyczna, Wrocław 2017. 

2. Dacre J., Kopelman P. Badanie kliniczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002. 

3. Obuchowicz A. (red.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2007.  
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4. Zaborowski P., Moczulska M., Kubiak M. i wsp. Podstawy badania klinicznego, MediPage Sp. z o.o., 

Warszawa 2015. 

Literatura uzupełniająca:    

1. Gregory P., Mursell I., (Smereka J. red. wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. 

Procedury zabiegowe, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2013. 

2. Jakubaszko J., Ratownik medyczny. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2010. 

Program przygotował/a: 

dr MI. Pirski, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 36. Opis przedmiotu kształcenia – medyczne czynności ratunkowe 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu,  

Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 

dr J. Gwoździewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr J. Gwoździewicz, dr E. Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia: dr K. Ziółkowska, dr L. Zwolakiewicz, dr M.I. Pirski 

zajęcia praktyczne: dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz, dr J. Gwoździewicz 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II x     III x        

Semestr:    

1 □     2 x      3 x      4 x     5 x     6 x 

Nazwa modułu/przedmiotu:  MEDYCZNE CZYNNOŚCI 

RATUNKOWE  

Liczba punktów 

ECTS: 29,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □     kliniczny niezabiegowy □     kliniczny zabiegowy X 

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych Szpitalny Oddział Ratunkowy 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

WYKŁADY      

Semestr 2  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    11 

Semestr 3  9  16 1 

Opracowanie zagadnień     6 

Przygotowanie do kolokwium    10 

Semestr 4  15  23 1,5 

Opracowanie zagadnień     8 

Przygotowanie do kolokwium    15 

Semestr 5  15  10 1 

Opracowanie zagadnień     5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Semestr 6  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    3 

Przygotowanie do egzaminu    7 

Razem wykłady  63  75 5,5 

ĆWICZENIA      
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Semestr 2   30  45 3 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do ćwiczeń    30 

Przygotowanie do zaliczenia     10 

Semestr 3   30  20 2 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do ćwiczeń    10 

Przygotowanie do zaliczenia     5 

Semestr 4   60  65 5 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do ćwiczeń    40 

Przygotowanie do zaliczenia     15 

Semestr 5   60  40 4 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do ćwiczeń    20 

Przygotowanie do zaliczenia     15 

Semestr 6   48  53 4 

Opracowanie zagadnień    13 

Przygotowanie do ćwiczeń    25 

Przygotowanie do egzaminu     15 

Razem ćwiczenia  

 

 228  223 18 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE      

Semestr 2  32  18 2 

Opracowanie zagadnień    8 

Przygotowanie do zajęć    10 

Semestr 3  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Semestr 4  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Semestr 5  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Semestr 6  16  9 1 

Opracowanie zagadnień    4 

Przygotowanie do zajęć    5 

Razem zajęcia praktyczne   96  54 6 

Razem przedmiot  387  352 29,5 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z książką 

⎯ ćwiczenia: pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia indywidualne i w grupach, rola kierownika 

zespołu, symulacje przypadków, analiza przypadków, dyskusja  

⎯ zajęcia praktyczne: praca z pacjentem – badanie podmiotowe i przedmiotowe, praca z wykorzystaniem 

aparatury medycznej, analiza dokumentacji medycznej, interpretacja wyników, dyskusja, praca samodzielna i 

praca w grupach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, choroby 

wewnętrzne, chirurgia, traumatologia narządu ruchu, badanie fizykalne w stanach zagrożenia, pediatria, medycyna 

ratunkowa (przedmioty wymagane w zależności od semestru). 

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i 

ustrojowych wywołanych chorobą, stanów zagrażających życiu pacjenta wymagających natychmiastowej 

interwencji. 

Cel przedmiotu 

Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie:  



149 

 

C1. zrozumienia aktualnych problemów w ocenie stanów nagłych zagrażających życiu pacjenta/poszkodowanego,  

C2. umiejętności rozpoznania objawów klinicznych świadczących o zagrażającej niewydolności układu 

oddechowego, krążenia oraz ośrodkowego układu nerwowego 

C3. umiejętności opisania tych objawów i wykorzystania ich podczas planowania schematu oceny wstępnej,  

C4. wykonanie badania podmiotowego i przedmiotowego,  

C5. oceny parametrów krytycznych przy użyciu dostępnego sprzętu,  

C6. postawienia wstępnej diagnozy i podjęcie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowia i życia pacjentów/pszkodowanych,  

C7. prowadzenia dokumentacji medycznej/karty medycznych czynności ratunkowych, 

C8. ukształtowania profesjonalnej postawy wobec pacjentów systemu ratownictwa medycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem wrażliwości na potrzeby innych, dyskrecji i poszanowania praw pacjenta. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

SEMESTR 2. Techniki zabiegów medycznych 

Wykłady 

UNA: 

1. Wyjaśnienie pojęć: stan nagłego zagrożenia życia, ratownictwo medyczne, ratownik medyczny, medyczne 

czynności ratunkowe. 

2. Rozpoznanie zagrażającej niewydolności oddechowej: częstość oddechów, wysiłek oddechowy, symetria 

ruchów oddechowych, charakterystyka u dorosłych, dzieci i niemowląt – metody pomiaru. 

3. Rozpoznanie zagrażającej niewydolności układu krążenia: częstość akcji serca, wydolność krążenia -tętno, 

przepływ, ciśnienie krwi – charakterystyka dorosły, dziecko, niemowlę – metody pomiaru. 

4. Rozpoznanie zagrażającej niewydolności ośrodkowego układu nerwowego: stan świadomości, ułożenie ciała, 

źrenice. 

5. Zasadnicze elementy badania wstępnego podczas oceny pacjenta w stanach nagłych wg schematu ABCDE, 

innych skal: AVPU (PGBN), Glasgow (GCS).  

6. Zgłębnikowanie żołądka - wskazania do wykonania, możliwość wystąpienia powikłań. 

7. Cewnikowanie pęcherza moczowego – wskazania do wykonania, możliwość wystąpienia powikłań, diureza. 

8. Dokumentacja medyczna pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych.   

BUNA: 

      Charakterystyka nieprawidłowych rytmów oddechowych (oddechów patologicznych). 

Ćwiczenia 

UNA 

1. Postępowanie aseptyczne, antyseptyczne, higieniczne i chirurgiczne mycie rąk. 

2. Pomiar, ocena i różnicowanie podstawowych parametrów życiowych: tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddechy, 

temperatura zewnętrzna i głęboka u osoby dorosłej. 

3. Ocena stanu pacjenta wg schematu ABCDE, skali AVPU (PGBN) oraz Glasgow (GCS).  

4. Badanie szerokości i reakcji źrenic na światło. 

5. Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) u osoby dorosłej. 

6. Wykonanie zgłębnikowania żołądka u osoby przytomnej i nieprzytomnej.   

7. Wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego u kobiety i mężczyzny.  

8. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego - karta medycznych czynności ratunkowych. 

BUNA 

Elektrokardiogram - technika wykonania badania w celu uwidocznienia prawej komory serca oraz tylnej ściany 

serca. 

Zajęcia praktyczne 

UNA 

1. Zapoznanie z topografią i obszarami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). 

2. Zapoznanie z dokumentacją medyczną prowadzoną w SOR, . 

3. Praca w obszarze segregacji medycznej i obszarze obserwacji:  

⎯ higieniczne mycie rąk, 

⎯ ocena stanu pacjenta wg schematu ABCDE, stanu świadomości wg skali AVPU (PGBN), 

⎯ pomiar i ocena podstawowych parametrów życiowych: tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddechy, 

temperatura zewnętrzna i głęboka u osoby dorosłej i dziecka, 

⎯ ocena stanu pacjenta wg schematu ABCDE, stanu świadomości wg skali AVPU (PGBN) oraz 

Glasgow (GCS). 

⎯ badanie szerokości i reakcji źrenic na światło, 

⎯ wykonanie badania EKG 

⎯ dokumentowanie parametrów pacjenta. 

4. Praca w obszarze terapii natychmiastowej: asystowanie przy drobnych zabiegach medycznych pod nadzorem 

lekarza systemu. 
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BUNA 

1. Wpływ niedostatecznej wentylacji na czynność innych narządów (częstość akcji serca, zabarwienie skóry, stan 

świadomości. 

2. Wpływ upośledzenia wydolności krążenia na inne narządy (układ oddechowy, skóra, stan świadomości). 

SEMESTR 3. Techniki zabiegów medycznych 

Wykłady 

UNA 

1. Wstrzyknięcia: podskórne, domięśniowe, doszpikowe, nakłucia żylne - istota i cel, powikłania. 

2. Pompa infuzyjna - istota i cel stosowania.  

3. Pomiar glukozy przy użyciu glukometru. 

4. Zabiegi medyczne: odsysanie dróg oddechowych, konikopunkcja, odbarczenie odmy, istota i cel, powikłania.  

5. Leki stosowane przez ratownika medycznego samodzielnie i pod nadzorem lekarza, metody obliczania dawek i 

stężeń. 

6. Dokumentacja medyczna pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych.   

BUNA 

1. Miejsca wykonania wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, miejsca wykonania nakłucia żylnego w stanach 

nagłych u dorosłych i dzieci. 

2. Dojście doszpikowe u dorosłych i dzieci. 

Ćwiczenia 

UNA 

1. Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, technika posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku, zgodnie 

z zasadami aseptyki i antyseptyki.  

2. Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki. Obliczanie dawek i stężeń leków do 

wstrzyknięć, infuzji.  

3. Wstrzyknięcie podskórne - wybór miejsca wykonania wstrzyknięcia, zasady aseptyki i antyseptyki podczas 

wykonania wstrzyknięcia.  

4. Pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu gleukometru. 

5. Wstrzyknięcie domięśniowe – wybór miejsca wykonania wstrzyknięcia, zasady aseptyki i antyseptyki podczas 

wykonaniu wstrzyknięcia domięśniowego. 

6. Nakłucie żylne – wybór miejsca wykonania kaniulacji, zasady zakładania dostępu do łożyska naczyniowego, 

podawania leków i wlewów kroplowych drogą dożylną, zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonania 

czynności. Podłączenie pompy infuzyjnej. 

7. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu – wybór miejsca, zasady zakładania dojścia 

doszpikowego, zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonania czynności. 

8. Odsysanie dróg oddechowych. 

9. Odbarczenie odmy prężnej przy użyciu gotowego zestawu. 

10. Wykonanie konikopunkcji przy użyciu gotowego zestawu.  

11. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego – karta medycznych czynności ratunkowych. 

BUNA 

1. Obliczanie dawek i stężeń leków do wstrzyknięć, infuzji.  

Zajęcia praktyczne 

UNA 

2. Praca w obszarze terapii natychmiastowej – sala zabiegowa i obszarze obserwacji. 

3. Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, technika posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku, zgodnie 

z zasadami aseptyki i antyseptyki.  

4. Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki. Obliczanie dawek i stężeń leków do 

wstrzyknięć, infuzji.  

5. Wstrzyknięcie podskórne - wybór miejsca wykonania wstrzyknięcia, zasady aseptyki i antyseptyki podczas 

wykonania wstrzyknięcia.  

6. Pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu gleukometru. 

7. Wstrzyknięcie domięśniowe – wybór miejsca wykonania wstrzyknięcia, zasady aseptyki i antyseptyki podczas 

wykonaniu wstrzyknięcia domięśniowego. 

8. Nakłucie żylne – wybór miejsca wykonania kaniulacji, zasady zakładania dostępu do łożyska naczyniowego, 

podawania leków i wlewów kroplowych drogą dożylną, zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonania 

czynności. Podłączenie pompy infuzyjnej. 

9. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu – wybór miejsca, zasady zakładania dojścia 

doszpikowego, zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonania czynności. 

10. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych pod nadzorem lekarza. 

BUNA 

      Obliczanie dawek i stężeń leków do wstrzyknięć, infuzji.  

SEMESTR 4. MCR w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego 
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Wykłady 

UNA: 

1. Wywiad wg schematu SAMPLE. 

2. Zapis EKG w rytmach nagłego zatrzymania krążenia, podstawowych rytmach zaburzeniach przewodzenia i 

rytmu serca, w zawale serca z uniesieniem odcinka ST i bez uniesienia odcinka ST. 

3. Zapobieganie wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu krążenia. 

4. Resuscytacja przedszpitalna. 

5. Resuscytacja wewnątrzszpitalna. 

6. Elektroterapia: defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja. 

7. Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T. 

8. Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia, działanie, dawka, rozcieńczenie, droga podania. 

9. Leki stosowane w zaburzeniach rytmu, działanie, dawka, rozcieńczenie, droga podania. 

10. Algorytmy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłego wg obowiązujących zaleceń ERC: 

⎯ w rytmach defibrylacyjnych 

⎯ w rytmach niedefibrylacyjnych 

⎯ w częstoskurczach   

⎯ w bradykardii.  

11. Ostre zespoły wieńcowe: podział, czynniki ryzyka zawału serca, powikłania, zapis EKG, działania 

diagnostyczno-terapeutyczne w fazie przedszpitalnej i szpitalnej wg obowiązujących zaleceń ESC i ERC, 

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ w zakresie podawania leków przez ratownika medycznego. 

12. Udary mózgu: podział, czynniki ryzyka, przedszpitalne postepowanie, ocena kliniczna i leczenie w warunkach 

stanu naglącego. 

13. Podjęcie lub odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych. Etyka działań ratowniczych.  

BUNA: 

1. Decyzje o rozpoczęciu resuscytacji, jej kontynuacji oraz zakończeniu. 

2. Zasady kończenia resuscytacji a etyka. 

Ćwiczenia 

UNA: 

1. Ocena pacjenta wg dostępnych skal AVPU i ABCDE, GCS, VAS. 

2. Wywiad wg schematu SAMPLE. 

3. Technika, dawki, drogi podawania leków i płynów w resuscytacji. 

4. Analiza rytmów serca na podstawie zapisu EKG.  

5. Elektroterapia: defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja. 

6. Farmakoterapia: dobór leków, dawkowanie i przygotowywanie w zależności od stanu pacjenta. 

7. Płynoterapia: dobór leków, dawkowanie i przygotowywanie w zależności od stanu pacjenta.  

8. Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych: intubacja dotchawicza i zabezpieczenia alternatywne. 

9. Tlenoterapia bierna oraz tlenoterapia wspomagana w NZK. 

10. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T. 

11. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w asystolii i rozkojarzeniu elektromechanicznym, według zaleceń ERC. 

12. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w migotaniu komór i częstoskurczu bez tętna, według zaleceń ERC.  

13. Postępowanie w częstoskurczu komorowym z tętnem, według zaleceń ERC. 

14. Postępowania w bradykardii, według zaleceń ERC. 

15. Kierowanie zespołem resuscytacyjnym, obserwacja i ocena medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych przez kolegów podczas ćwiczeń według opracowanej Check listy.  

16. Postępowania w OZW według obowiązujących zaleceń ERC i ESC: badanie podmiotowe wg schematu 

SAMPLE, badanie przedmiotowe pacjenta, interpretacja zapisu EKG, farmakoterapia w fazie przedszpitalnej 

wg obowiązujących zaleceń ESC i obowiązującym Rozporządzeniem MZ w zakresie podawania leków przez 

ratownika medycznego. 

17. Postępowanie w udarze mózgu według obowiązujących zaleceń AHA i ASA, badanie podmiotowe wg 

SAMPLE, badanie przedmiotowe pacjenta, interpretacja zapisu EKG, farmakoterapia w fazie przedszpitalnej 

wg obowiązujących zaleceń MZ w zakresie podawania leków przez ratownika medycznego. 

18. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, formułowanie diagnozy ratowniczej. 

BUNA: 

1. Techniki i urządzenia do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

2. Opracowanie scenariusza zatrzymania krążenia i Check listy do wybranego scenariusza. 

Zajęcia praktyczne 

UNA: 

1. Praca w obszarze resuscytacyjno-zabiegowym, intensywnej terapii i obszarze obserwacji. 

2. Rozpoznanie rytmów nagłego zatrzymania krążenia. 

3. Rozpoznanie podstawowych zaburzeń przewodzenia i rytmów serca.  

4. Rozpoznanie uniesienia i/lub obniżenia odcinka ST w zapisie EKG. 

5. Badanie podmiotowe wg schematu SAMPLE, badanie przedmiotowe pacjenta, interpretacja zapisu EKG, 

postawienie diagnozy ratowniczej, zastosowanie farmakoterapii wg obowiązujących zaleceń MZ w zakresie 
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podawania leków przez ratownika medycznego. 

6. Wdrożenie postępowania ratowniczego w NZK, zgodnie z postawioną diagnozą ratowniczą i zaleceniami 

Europejskiej Rady Resuscytacji.  

BUNA: 

Przygotowanie wybranego przypadku, obserwacja i ocena medycznych czynności ratunkowych wykonywanych 

przez studentów według wcześniej samodzielnie opracowanej Check listy.  

SEMESTR 5 

Wykłady: 

UNA: 

1. Postępowanie w przypadku tonięcia. 

2. Zagrażająca życiu hipotermia i hipertermia. 

3. Postępowanie w przypadku zaostrzenia astmy oskrzelowej. 

4. Postępowanie w przypadku anafilaksji. 

5. Postępowanie w przypadku oparzenia. 

6. Zatrzymanie krążenia spowodowane urazem. 

7. Zatrzymanie krążenia w przebiegu ciąży. 

8. Postępowanie w przypadku zatruć. 

9. Choroba wysokościowa -postępowanie ratunkowe. 

10. Zasypanie przez lawinę -postępowanie ratunkowe. 

11. Porażenie piorunem i urazy elektryczne.  

BUNA: 

     Przygotować wybrane przypadki zatrzymania krążenia w placówkach ochrony zdrowia. 

Ćwiczenia: 

UNA: 

1. Ocena pacjenta wg dostępnych skal AVPU i ABCDE, GCS, VAS. 

2. Wywiad wg schematu SAMPLE 

3. Modyfikacje zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w zakresie czasu prowadzenia resuscytacji, 

zabezpieczenia dróg oddechowych i wentylacji, elektroterapii, farmakoterapii, płynoterapii, w sytuacjach 

szczególnych wg obowiązujących zaleceń ERC: 

⎯ tonięcie, 

⎯ hipotermia i hipertermia, 

⎯ astma, 

⎯ anafilaksja, 

⎯ oparzenie, 

⎯ NZK spowodowane urazami, 

⎯ NZK w przebiegu ciąży, 

⎯ zatrucia, 

⎯ porażenie prądem. 

4. Etyka działań ratowniczych. 

5. Kierowanie zespołem: obserwacja i ocena medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez zespół 

studentów zgodnie z Check listą. 

6. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, formułowanie diagnozy ratowniczej. 

BUNA: 

Samodzielne opracowanie Check listy dla wybranych przypadków.  

Zajęcia praktyczne: 

UNA: 

1. Rozpoznanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia zewnętrznego i w sytuacjach szczególnych, 

postawienie diagnozy ratowniczej. 

2. Podjęcie lub odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych. 

3. Wdrożenie wstępnego postępowania ratowniczego zgodnie z postawioną diagnozą ratowniczą i obowiązującymi 

zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji.  

4. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych pod nadzorem lekarza. 

BUNA: 

Samodzielne opracowanie Check listy dla wybranych przypadków.  

SEMESTR 6 

Wykłady: 

UNA: 

1. Wywiad wg schematu SAMPLE z dzieckiem, rodzicem lub opiekunem prawnym. 

2. Elektroterapia: wybór energii do defibrylacji w zależności od wagi ciała. 

3. Udrożnienie dróg oddechowych metodami zaawansowanymi: intubacja dotchawicza, metody nadkrtaniowe. 
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4. Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T. 

5. Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci, działanie, dawka, rozcieńczenie, droga podania. 

6. Algorytmy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia, różnice w postępowaniu u dziecka, niemowlęcia i 

noworodka wg obowiązujących zaleceń ERC: 

⎯ w rytmach defibrylacyjnych 

⎯ w rytmach niedefibrylacyjnych 

7. Modyfikacje zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci w zakresie: zabezpieczenia dróg 

oddechowych i wentylacji, elektroterapii, farmakoterapii, płynoterapii, we wstrząsie anafilaktycznym według 

obowiązujących zaleceń ERC. 

BUNA: 

     Obliczanie dawki leków podawanych dzieciom w zależności od masy ciała. 

 

Ćwiczenia: 

UNA: 

1. Prowadzenie wywiadu wg schematu SAMPLE z dzieckiem, rodzicem lub opiekunem. 

2. Farmakoterapia i płynoterapia: dobór leków, dawkowanie i przygotowywanie w zależności od masy dziecka. 

3. Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych:  

⎯ dobór rurki intubacyjnej i wykonanie intubacji dotchawiczej, 

⎯ dobór maski lub rurki krtaniowej, założenie i zabezpieczenie. 

4. Odsysanie dróg oddechowych. 

5. Tlenoterapia bierna oraz tlenoterapia wspomagana w NZK. 

6. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T. 

7. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w asystolii i rozkojarzeniu elektromechanicznym (PEA), według 

obowiązujących zaleceń ERC. 

8. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w migotaniu komór (VF) i częstoskurczu bez tętna (VT), według 

obowiązujących zaleceń ERC.  

9. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, według 

obowiązujących zaleceń ERC. 

BUNA: 

    Samodzielne opracowanie Check listy dla wybranych przypadków. 

 

Zajęcia praktyczne: 

UNA: 

1. Rozpoznanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci, postawienie diagnozy ratowniczej. 

2. Wdrożenie wstępnego postępowania ratowniczego zgodnie z postawioną diagnozą ratowniczą i obowiązującymi 

zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji.  

BUNA: 

      Samodzielne opracowanie Check listy dla wybranych przypadków. 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę w zakresie higieny i epidemiologii chorób, oraz 

metod zapobiegania ich szerzeniu i przenoszeniu. 

W_02 Posiada wiedzę na temat rozwoju narządów, budowy 

i funkcji organizmu człowieka. 

W_03 Posiada wiedzę na temat metod diagnostyki, oceny i pomiarów 

stosowanych w ratownictwie medycznym. 

W_04 Zna wartości fizjologiczne wyników badań diagnostycznych 

sosowanych w ratownictwie oraz zakresy fizjologii, patologii i 

zagrożenia życia dla poszczególnych grup wiekowych.  

W_05 Rozumie zależności pomiędzy wynikami diagnostycznymi a 

funkcjami organizmu człowieka. 

W_06 Zna i rozumie procesy fizykochemiczne i biologiczne, 

metaboliczne, w tym zjawiska homeostazy, regulacji hormonalnej, 

gospodarki wodnoelektrolitowej, procesy starzenia się i śmierci. 

W_07 Posiada wiedzę w zakresie działania wyrobów 

farmaceutycznych, ich przeznaczenia, interakcji, dróg podawania, oraz 

skutków niepożądanych działania leków. 

W_08 Zna procesy fizjologiczne, patologie i zagrożenia okresu ciąży i 

porodu. 

W_09 Posiada wiedzę w zakresie przyczyn umieralności 

spowodowanych czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 

– Kolokwium pisemne i/lub ustne (wykłady) 

 

– Tzw. wejściówki pisemne lub ustne przed 

przystąpieniem do ćwiczeń 

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna 

praca studenta)-odpowiedź ustna i/lub 

pisemna 
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Umiejętności 

U_01 Potrafi wykonać ocenę stanu pacjenta wg skal AVPU, ABCDE, 

VAS.  

U_02 Potrafi przeprowadzić wywiad wg schematu SAMPLE. 

U_03 Potrafi wykonać bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg 

oddechowych. 

U_04 Podejmuje i prowadzi podstawową resuscytację krążeniowo-

oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

U_05 Umie wykonać defibrylację zautomatyzowaną. 

U_06 Potrafi wykonać monitorowanie czynności układu oddechowego. 

U_07 Potrafi wykonać monitorowanie czynności układu krążenia 

metodami nieinwazyjnymi. 

U_08 Potrafi wykonać pomiar temperatury głębokiej. 

U_09 Potrafi wykonać zapis EKG. 

U_10 Potrafi wstępnie zaopatrzyć ranę powierzchowną. 

U_11 Potrafi tamować krwawienia zewnętrzne. 

U_12 Potrafi doraźnie unieruchomić złamanie, zwichnięcie i skręcenie. 

U_13 Potrafi zastosować sprzęt  ratunkowy w celu unieruchomienia 

doraźnego kręgosłupa, w tym kręgosłupa szyjnego. 

U_14 Potrafi układać pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta 

lub odniesionych obrażeń. 

U_15 Potrafi przygotować pacjenta do transportu i sprawować opiekę 

medyczną podczas transportu. 

U_16 Potrafi wykonać dostęp obwodowy dożylny.  
U_17 Potrafi pobrać krew żylną i włośniczkową do badan 

diagnostycznych. 

U_18 Potrafi podawać leki różnymi drogami. 

U_19 Podejmuje i prowadzi zaawansowaną resuscytację krążeniowo-

oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną na symulatorze. 

U_20 Potrafi wykonać przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie 

drożności dróg oddechowych na symulatorze z zastosowaniem w 

szczególności: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, 

przyrządów nadgłośniowych, konikopunkcji. 

U_21 Potrafi wykonać odsysanie dróg oddechowych. 

U_22 Potrafi wykonać techniki tlenoterapii czynnej lub wspomagania 

oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i 

przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym asystuje 

personelowi medycznemu podczas wentylacji mechanicznej z użyciem 

respiratora. 

U_23 Potrafi wykonać intubację dotchawiczą na symulatorze 

(fantomie) i prowadzić wentylację nieinwazyjną w nagłym 

zatrzymaniu krążenia. 

U_24 Potrafi wykonać defibrylację manualną na symulatorze 

(fantomie) na podstawie zapisu EKG lub zapisu z kardiomonitora. 

U_25 Potrafi wykonać na symulatorze (fantomie) przezskórną 

elektrostymulację serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów 

niestabilnych hemodynamicznie. 

U_26 Potrafi wykonać na symulatorze (fantomie) kardiowersję w 

tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie. 

U_27 Potrafi zinterpretować zapis EKG podczas ćwiczeń na 

symulatorze.  

U_28 Potrafi wykonać dojście doszpikowe przy użyciu gotowego 

zestawu na fantomie. 

U_ 29 Potrafi wykonać odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy 

opłucnowej na symulatorze. 

U_30 Potrafi oznaczyć parametry krytyczne z użyciem dostępnego 

sprzętu. 

U_31 Potrafi wykonać segregację medyczną pierwotną i wtórną 

podczas ćwiczeń. 

U_32 Potrafi wykonać cewnikowanie pęcherza moczowego, procedurę 

ćwiczy na symulatorze oraz asystuje personelowi medycznemu 

podczas wykonywania cewnikowania pęcherza moczowego u pacjenta. 

U_33 Potrafi przygotowywać, rozcieńczać i podawać leki wymienione 

w tabeli (załącznik nr 1) obowiązującego rozporządzenia Ministra 

– Obserwacja i ocena umiejętności 

praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego samodzielnie i 

grupowo  

 

– Opracowanie zagadnienia (samodzielna 

praca studenta)-odpowiedź ustna lub 

wykonanie czynności (zadania) 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej pracy 

studenta  jako lidera 
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Zdrowia pod nadzorem starszego personelu medycznego. 

U_34 Potrafi wykonać przyjęcie porodu na symulatorze 

U_35 Potrafi wykonać intubację dotchawiczą z użyciem środków 

zwiotczających na symulatorze, asystuje lekarzowi podczas 

wykonywania intubacji w SOR. 

U_36 Potrafi wykonać zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka 

na fantomie, asystuje personelowi medycznemu podczas zakładania 

sondy żołądkowej u osoby nieprzytomnej po zabezpieczeniu drożności 

dróg oddechowych. 

U_37 Potrafi asystować przy drobnych zabiegach chirurgicznych pod 

nadzorem lekarza. 

Kompetencje społeczne  

K_01  Posiada świadomość poziomu  swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

K_02 Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych 

środowiskach i na różnych poziomach życia społecznego. 

K_03 Wykazuje szacunek dla człowieka, zwłaszcza w chorobie, 

odmienności kulturowej i religijnej oraz poszanowania zwłok i ciała 

ludzkiego. 

K_04 Stosuje zasady holistycznego podejścia do działań ratowniczych. 

K_05 Potrafi współpracować z osobami w różnych strukturach 

ratowniczych i na różnych poziomach odpowiedzialności zawodowej. 

K_06 Posiada świadomość i wykazuje umiejętności  dążenia do 

ciągłego samorozwoju w celu świadczenia usług na najwyższym 

poziomie wiedzy medycznej.  

K_07 Zna i stosuje się do zasad poszanowania prawa w wykonywaniu 

zawodu ratownika medycznego oraz poszanowania praw pacjenta. 

 

 

–  Obserwacja i ocena zaangażowania studenta 

w wykonywanie powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania do samodzielnej 

pracy studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości wykonywanych zadań 

 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

Egzamin końcowy (semestr VI, po zaliczeniu końcowym przedmiotu) 

 

Zaliczenie każdego semestru: 

⎯ Wykłady (W): zaliczenie z oceną  

⎯ Ćwiczenia (C): zaliczenie z oceną   

⎯ Zajęcia praktyczne (ZP): zaliczenie - ocena punktowa  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

⎯ Ocena z kolokwium po każdym semestrze (UNA) 

⎯ Opracowanie zagadnienia pisemne lub odpowiedź ustna - samodzielna praca studenta (BUNA) 

Ocena z wykładów = ocena z kolokwium x 0,70 + ocena z opracowanych zagadnień x 0,30 

 

Ćwiczenia 

1. Ocena wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych:  

- tzw. wejściówki (ustne lub pisemne) przed zajęciami, sprawdzające przygotowanie studenta do ćwiczeń,  

- zaliczenie umiejętności rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz wdrożenie postępowania 

ratunkowego dla wybranych przypadków według załączonej tabeli.  

- ocena 360° - obserwacja samodzielnej praca studenta jako lidera oraz pracy w grupie ćwiczeniowej, jego 

zaangażowania w wykonywanie zadań i wyciąganie wniosków z wykonanych czynności, ze strony kolegów, 

nauczyciela i samoocena studenta.  

(Z1) =średnia ważona ocen cząstkowych za wykonane zadania (UNA)  

(Z2) = ocena za samodzielne przygotowanie zagadnienia prezentowane jako odpowiedź ustna i/lub zaliczenie 

umiejętności (BUNA)  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

28-30 

bdb (5.0) 

przestrzega zasad, 

technika i 
kolejność 

wykonania 

czynności bez 
żadnych uwag  

czynności 

wykonuje pewnie, 
energicznie 

 

 

uwzględnia 

sytuację pacjenta 
i aktualne 

możliwości 

wykonania 
określonych 

planuje i 

wykonuje 
działania 

całkowicie 

samodzielnie 
 

komunikowanie 

spontaniczne, 
konstruktywne i 

samodzielne, 

dobór treści 
adekwatny do 

potrafi ocenić i 

analizować 
postępowanie 

własne, 

współpracuje z 
zespołem 



156 

 

 czynności, osiąga   oczekiwań 
odbiorcy   

terapeutycznym, 
widoczna 

identyfikacja z rolą 

zawodową  

26-27 
db plus 

(4.5) 

przestrzega 

zasady po 

wstępnym 
ukierunkowaniu, 

technika i 

kolejność 
czynności bez 

żadnych uwag 

czynności 

wykonuje pewnie, 

ale po krótkim 
zastanowieniu 

 

 
 

przejawia troskę 

o uwzględnienie 

sytuacji 
zdrowotnej 

pacjenta, osiąga 

cel 
 

 

czasami wymaga 

przypomnienia w 

podejmowanych 
działaniach 

 

 

komunikowanie 

prawidłowe, ale 

wymaga niekiedy 
ukierunkowania  w 

doborze metod 

komunikowania 
się 

 

wykazuje starania 

w zakresie 

postępowania, 
dobra współpraca z 

zespołem 

terapeutycznym, 
zauważalna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

23-25 
db (4.0) 

przestrzega 

zasady, po 
ukierunkowaniu 

wykonuje 

czynności 
poprawnie 

 

czynności 

wykonuje w 
tempie 

zwolnionym 

 
 

 

zwykle zwraca 

uwagę na 
indywidualną 

sytuację pacjenta, 

osiąga cel 
 

 

 

czasami wymaga 

przypominania i 
ukierunkowania 

w 

podejmowanych 
działaniach 

potrafi nawiązać i 

utrzymać kontakt 
werbalny i 

pozawerbalny z 

pacjentem 
 

 

wykazuje 

nieporadność w 
zakresie oceny i 

analizy własnego 

postępowania, 
współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 
identyfikuje się z 

rolą zawodową  

21-22 

dst plus 
(3.5) 

 

przestrzega 
zasady, po 

ukierunkowaniu 

wykonuje 
czynności w 

miarę poprawnie 

 
 

 

czynności 
wykonuje 

niepewnie, 

niekiedy wymaga 
wsparcia i 

poczucia 

pewności w 
podejmowanych 

działaniach 

nie zawsze 
uwzględnia 

indywidualną 

sytuację 
zdrowotna 

pacjenta, po 

wstępnym 
ukierunkowaniu 

osiąga cel 

często wymaga 
przypominania i 

ukierunkowania 

w 
podejmowanych 

działaniach 

 

potrafi nawiązać i 
utrzymać kontakt 

werbalny z 

pacjentem 
 

 

 

podejmuje 
wysiłek, by 

analizować i 

ocenić własne 
postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 
terapeutycznym, 

zwykle 

identyfikuje się z 
rolą zawodową 

18-20 

dst (3.0) 

nie zawsze 

przestrzega zasad, 
wymaga nadzoru, 

chaotycznie 

wykonuje 
czynności, proste 

czynności 

wykonuje bez 
uwag 

czynności 

wykonuje 
niepewnie, bardzo 

wolno, zawsze 

wymaga  
wsparcia i 

poczucia 

pewności w 
podejmowanych 

działaniach 

rzadko 

uwzględnia 
indywidualną 

sytuację 

zdrowotna 
pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 
działania 

 

 

wymaga ciągłego 

naprowadzania i 
przypominania w 

zakresie 

wykonywania 
złożonych 

czynności 

 
 

podejmuje 

kontakt, ale nie 
potrafi 

utrzymywać 

dalszej 
komunikacji z 

pacjentem 

 
 

 

nie zawsze potrafi 

analizować i 
ocenić własne 

postępowanie, 

czasami podejmuje 
współpracę z 

zespołem 

terapeutycznym, w 
miarę swoich 

możliwości 

identyfikuje się z 
rolą zawodową  

 

SKALA OCEN: 

28-30 punktów - bdb       (5.0) 

26-27 punktów - db plus (4.5) 

23-25 punktów - db         (4.0) 

21-22 punktów - dst plus (3.5) 

18-20 punktów - dst         (3.0) 

poniżej 18 punktów -ndst (2,0) 

 

3. Ocena końcowa z ćwiczeń jest przeliczana wg wzoru: 

OC = ocena (Z1) x 0,70 + x  (Z2) 0,30 + (Z3) x 0,25 

OC – ocena z ćwiczeń 

 

Zajęcia praktyczne 

Zaliczenie zajęć praktycznych (każdego semestru) student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów 

(powyżej 60%) z:  

Pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Pozytywnego zaliczenia za przygotowanie zleconego zadania (prezentacja ustna/pisemna) - samodzielną pracę 

studenta (BUNA)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 
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⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena A stanowi ocenę końcową z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej A na podstawie uzyskanych ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć 

praktycznych.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS wyliczone ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + OC x ECTSC / ECTSP 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

OZP – ocena  zajęć praktycznych 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSC – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSP – liczba ECTS z wykładów i ćwiczeń  

 

Ocenę B stanowi ocena z egzaminu 

Terminy egzaminu oraz egzaminu poprawkowego zostaną ustalone ze studentami na pierwszych zajęciach. 

Student przystępuje do egzaminu z przedmiotu po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu, co najmniej 

oceny dostatecznej (3.0) z wykładów i ćwiczeń oraz zaliczenia zajęć praktycznych.  

Egzamin pisemny: test (pytania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, i/lub pytania 

otwarte).  

Ocena z egzaminu jest przeliczana według kryteriów: 

60-68% - dostateczny (3.0) 

69-76% - dostateczny plus (3.5) 

77-84% - dobry (4.0) 

85-92% - dobry plus (4.5) 

93-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena końcowa z modułu przedmiotowego jest wyliczana na podstawie procentowego udziału 60% oceny 

końcowej A z przedmiotu i 40% oceny B z egzaminu.  

OKM= A x 60 + B x 40/100 

OKM– ocena końcowa z modułu 

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub z powodu innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego 

przedmiotem ćwiczeń i zajęć praktycznych w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania 

na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku 

oceny co najmniej dostatecznej (3.0) Student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z 

konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

MEDYCYNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE  

Numer  (symbol)  Odniesienie do efektów kształcenia  Odniesienie  do charakterystyki drugiego 
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efektu kształcenia dla programu stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04, K1_W06, K1_W16 P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K1_W02, K1_W03, K1_W04 P6S_WG, P6S_WK 

W_03 K_W04, K_W05, K_W10 P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K_U01, K_U23, K_U24 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_02 K_U01 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_03 K_U04 P6S_UW 

U_04 K_U03 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_05 K_U11 P6S_UW 

U_06 K_U09  P6S_UW 

U_07 K_U09 P6S_UW 

U_08 K_U09 P6S_UW 

U_09 K_U09 P6S_UW 

U_10 K_U16   P6S_UW 

U_11 K_U16 P6S_UW 

U_12 K_U16 P6S_UW 

U_13 K_U17 P6S_UW 

U_14 K_U02   P6S_UW 

U_15 K_U19 P6S_UW 

U_16 K_U07 P6S_UW 

U_17 K_U15 P6S_UW 

U_18 K_U08 P6S_UW 

U_19 K_U03 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_20 K_U04 P6S_UW 

U_21 K_U04 P6S_UW 

U_22 K_U37 P6S_UW 

U_23 K_U05 P6S_UW 

U_24 K_U11 P6S_UW 

U_25 K_U38 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_26 K_U38 P6U_U, P6S_UW, P6S_UW;  

P6U_U, P6S_UO, P6S_UO; 

P6U_U, P6S_UU, P6S_UW; 

U_27 K_U09 P6S_UW 

U_28 K_U07 P6S_UW 

U_29 K_U10 P6S_UW 

U_30 K_U14 P6S_UW 

U_31 K_U20 P6S_UO 

U_32 K_U13 P6S_UW 

U_33 K_U08 P6S_UW 

U_34 K_U18 P6S_UW 

U_35 K_U05, K_U04 P6S_UW 

U_36 K_U12 P6S_UW 

U_37 K_U41 P6S_UW 

K_01 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

K_02 K_ K01, K_ K02, K_ K06, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_03 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 

K_04 K_ K01, K_ K02, K_ K04, K_ K06, K_K08 , 

K_K09 

P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_05 K_ K06, K_K09, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UO 

K_06 K_ K03, K_K09, K_K10 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

U_38 K_U22 P6S_UK, P6S_UO 

K_01 K_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UO 

K_02 K_ K01, K_ K02, K_ K06, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_03 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 
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K_04 K_ K01, K_ K02, K_ K04, K_ K06, K_K08 , 

K_K09 

P6S_KR, P6S_KK, P6S_UK, P6S_UO 

K_05 K_ K06, K_K09, K_K10 P6S_KR, P6S_KK, P6S_UO 

K_06 K_ K03, K_K09, K_K10 P6S_KO, P6S_KR, P6S_KK 

K_07 K_ K01, K_ K02, K_ K07 P6S_KR, P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. *Andres J. Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016. 

2. Atkinson P. et al: Medycyna ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław 2012.  

3. Campbell JE, Alson RL, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), 

Medycyna Praktyczna, Wrocław 2017.  

4. Campbell John Emory, Basic Trauma Life Support dla paramedyków i ratowników medycznych, Medycyna 

Praktyczna, Wrocław 2006.  

5. Cejnajek-Musioł D., Okulicz-Kozaryn I, Grześkowiak M., Stany zagrożenia życia - postępowanie lecznicze i 

leki stosowane w ratownictwie medycznym., AM Poznań, 2004. 

6. Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

7. Flake F., Runggaldier K.: Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, (red. wyd. pol. Maślanka M.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.  

8. Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015. 

9. Hryniewiecki T.: Stany nagłe, Wydawnictwo Medical Tribune, Warszawa 2009.  

10. Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC ciężkich urazów, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016. 

11. Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC resuscytacji, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016. 

12. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

13. King Christopher, Henreting Fred M. (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Podręczny atlas zabiegów ratunkowych 

u dzieci, Urban & Partner., Wrocław, 2003.  

14. Muller P. (red. wyd. pol.) Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014. 

15. Smereka J. (red. wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013. 

16. Wranicz JK.: ABC elektrokardiografii klinicznej, Górnicki Wydanie Medyczne, Wrocław 2009. 

17. Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013. 

Literatura uzupełniająca:    

1. Aehlert B.: RAPID: zabiegi ratujące życie, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław 2012. 

2. Barcikowska M.: Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014.  

3. Blady W.: Medycyna wypadków w transporcie (red. wyd. pol. Klukowski K.), Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2005. 

4. Brongel L. Duda K.: Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała., Wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa, 2001. 

5. Chapleau W.: Ratownictwo medyczne: poradnik kieszonkowy, (red. wyd. pol. Smereka J.), Wydawnictwo 

Medyczne Górnicki, Wrocław 2009. 

6. Cline D.M., Ma John.: Medycyna Ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) Wydawnictwo Medyczne 

Urban & Partner. Wrocław 2003. 

7. Driscoll P.: ABC postępowania w urazach (red. wyd. pol. Kamiński B.), Wydawnictwo Medyczne Górnicki, 

Wrocław 2003. 

8. Ferber J., Wytyczne leczenia zachowawczego ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych u dorosłych, Urban & 

Partner., Wrocław 2003. 

9. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

10. Kołodziej.:  Urazy klatki piersiowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL., Warszawa, 2003. 

11. Kózka M. i in.: Pielęgniarstwo ratunkowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.  

12. Plantz S.,  Adler J.: Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław, 2007.  

13. Pousada L., Osborrn H.H., Levy D.B.: Medycyna ratunkowa. (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo 

Medyczne Urban & Partner., Wrocław 2004.  

14. Sefrin P., Schua R.: Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) 

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2007.  

15. Zaleska-Dorobisz U.: ABC radiologii w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 

2009. 

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej: http://www.prc.krakow.pl 

Autor programu: 

dr Krystyna Ziółkowska, dr Jacek Gwoździewicz 

Akceptacja:  
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Tabela 37. Opis przedmiotu kształcenia – ratownictwo wodne 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
mgr K. Gerke 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: 

ćwiczenia: mgr K. Gerke 

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III X        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □     6 X         

Nazwa modułu/przedmiotu:  RATOWNICTWO WODNE Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  6  19 1 

Opracowanie zagadnień    7 

Przygotowanie do kolokwium    12 

Ćwiczenia  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do zajęć    5 

Razem przedmiot  21  29 2 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny 

⎯ zajęcia praktyczne: praca z poszkodowanym- pokaz, ćwiczenia, analiza i interpretacja wyników, dyskusja, 

praca samodzielna i praca w grupach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc  

B. Wymagania wstępne: umiejętność pływania  

Cel przedmiotu 

Zapoznać studentów z: 

1. zasadami kształtowania sprawności fizycznej z zastosowaniem wybranych form aktywności ruchowej,  
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2. podstawowymi zasadami ratownictwa wodnego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Wymogi MSW na stopień ratownika wodnego.  

2. Przyczyny i proces tonięcia, pierwsza pomoc – ratowanie tonącego.  

3. Sprzęt ratowniczy.  

4. Techniki skoków i pływania ratowniczego.  

5. Techniki holowania. Pierwszy wdech w wodzie. Techniki wynoszenia i transportu. Taktyka ratowania przy 

masowych tonięciach. 

6. Akcja - skuter z platformą ratowniczą.  

7. Prawo przepisy krajowe i słupskie, etyka. Przepisy Ustawa o bezpieczeństwie nad wodą 2011 z załączonymi 

rozporządzeniami. Prawo - konsekwencje. Etyka ratownika. 

BUNA: 

1. Stopnie WOPR. Schemat stopni ratowniczych za granicą ILS.  

2. Dokumentacja i regulaminy dotyczące pracy ratownika.  

3. Wybór miejsca kąpieliska i organizacja  pracy służb ratowniczych.  

4. Zakres czynności i obowiązków ratowników. Prowadzenie podstawowej dokumentacji. 

ĆWICZENIA 

UNA: 

7. Nauka nawrotów i startu do poszczególnych stylów pływackich. 

8. Doskonalenie techniki poznanych stylów pływackich. 

9. Podstawowe elementy ratownictwa wodnego. 

10. Nauka i doskonalenie scyzoryka. 

11. Nauka i doskonalenie holowania tonącego. 

12. Nauka skoków ratowniczych.  

 

BUNA: 

       Doskonalenie techniki poznanych stylów pływackich  (kraul AB, klasyk). 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna objawy, przebieg i 

sposoby postępowania 

ratowniczego, w określonych 

jednostkach chorobowych i w 

stanach zagrożenia życia 

pochodzenia spowodowanego 

tonięciem. 

 

• Kolokwium pisemne, 

• Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

J. Formy i kryteria zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach jest 

obowiązkowa. Do ćwiczeń studenci przystępują 

przygotowani. Stopień przygotowania studenta jest 

sprawdzany przez nauczyciela prowadzącego 

ćwiczenia; brak przygotowania do zajęć 

jest równoznaczny z ich niezaliczeniem. 

Wykłady:  

• Ocena z kolokwium (ustne lub pisemne, pytania 

otwarte/zamknięte jednokrotnego wyboru) -

UNA (Z1) 

• Opracowanie zagadnień - samodzielna praca 

studenta – BUNA (Z2) 

 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Ćwiczenia 

Średnia ważona ocen za każde zadanie, zaliczenie 

praktyczne testów sprawnościowych. 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych 

ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS 

wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + Oc x ECTSc / ECTSP 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi zastosować 

techniki ratowania tonącego 

(poszkodowanego), holowania,  

wynoszenia, transportu i 

zastosować sprzęt ratunkowy.  

U_02 Potrafi wykonać pierwszy 

wdech w wodzie, ocenić stan 

pacjenta wg algorytmu ABCD, 

skali GCS i innych dostępnych 

skal, wdrożyć resuscytację 

krążeniowo-oddechową, ułożyć 

pacjenta w pozycji właściwej 

dla stanu zdrowia pacjenta lub 

odniesionych obrażeń u 

poszkodowanego i przygotować 

do transportu kwalifikowanego.  

 

⎯ Zadania wykonywane 

indywidualnie i grupowo 

 

⎯ Obserwacje i ocena 

umiejętności praktycznych 

studenta 

 

⎯ Ocena zaangażowania w 

dyskusji 
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Kompetencje społeczne  

K_01 Posiada umiejętność 

działania w warunkach 

niepewności i stresu. 

K_02 Potrafi zdecydować o 

podjęciu lub odstąpieniu 

od medycznych czynności 

ratunkowych. 

K_03 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego. 

• Ocena zaangażowania 

studenta w wykonanie 

zadania indywidualnie  

i grupowo 

 

OK P– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OZP – ocena  ćwiczeń 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSc – liczba ECTS ćwiczeń 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe 

jedynie w przypadku choroby studenta 

udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub 

innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia oraz 

zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca 

prowadzący zajęcia. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

RATOWNICTWO WODNE 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W03, K_W04,  K_W05,  P6S_WG  

U_01 K_ U03,  P6S_UW  

U_02 K_U01, K_U02,  K_U16,  K_U17,  K_U19, 

K_U23,  K_U24,  K_U25 

P6S_UW,  P6S_UU 

 

K_01 K_K05 P6S_KR  

K_02 K_K07 P6S_KK  

K_03 K_K08 P6S_KK  

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Błasik P, Kurek K ,ChadajM  „Ratownictwo wodne” Wydawnictwo Pruszyński i S-ka 2009. 

2. Dybińska E., Wójcicki A.: Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. AWF Katowice 2010. 

3. Karpiński R.” Ratownictwo wodne- podręcznik dla studentów i ratowników wodnych’ AWF Katowice 2005. 

4. Waade B. (red.): Pływanie sportowe i ratunkowe. Teoria i metodyka. AWF Gdańsk 2003. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Dybińska E.: Uczenie się i nauczanie pływania Zagadnienia wybrane.Wyd. AWF Kraków 2009. 

2. Karpiński R. Pływanie Sport, zdrowie, rekreacja. AWF Katowice wyd I 2008. 

3. Karpiński R.: Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. Wyd. CeBud Sp. z o.o. 2009. 

4. Laughlin T.: „ Pływanie dla każdego”. Buk Rower 2007. 

5. Witkowski M.  „Ratowanie tonących” Wydawnictwo AWF 1983. 

 

Program przygotował/a: 

mgr K. Gerke 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 38. Opis przedmiotu kształcenia – propedeutyka prawa 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr K. Morawska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr K. Morawska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □          III □        

Semestr:    

1 x       2 □      3 □           4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  PROPEDEUTYKA PRAWA, PRAWO 

MEDYCZNE 

Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjnyX  kliniczny niezabiegowy □  kliniczny zabiegowy □          

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  41 2 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza ustaw i rozporządzeń    10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Przygotowanie do kolokwium    11 

Razem przedmiot  9  41 2 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z podstaw wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie 

Cel przedmiotu 

Zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu propedeutyki prawa, wskazanie na jego związki z 

ewolucją oraz funkcjonowaniem społeczeństw i państw na przestrzeni dziejów, a także na konieczność 

przestrzegania obowiązującego porządku prawnego w celu zapewnienia społeczeństwu polskiemu poczucia 

bezpieczeństwa w personalnym wymiarze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 
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1 Pojęcie państwa, jego forma, funkcje i zadania. 

2 System organów państwowych i ich rola w stanowieniu prawa w Polsce. 

3 Pojęcie prawa i normy prawnej. Ewolucja państwa i prawa. 

4 Źródła, funkcje i zadania prawa. 

5 Przestrzeganie a stosowanie prawa. Status jednostki w państwie. 

6 Inicjatywa ustawodawcza, przebieg procesu legislacyjnego, rola Prezydenta w tym zakresie. 

7 Prawa i wolności obywatelskie w ustawodawstwie polskim i międzynarodowym. 

8 Organizacja i funkcjonowanie ZOZ-ów w świetle przepisów Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 r. 

9 Prawna ochrona danych osobowych, w tym danych medycznych. 

10 Zarządzanie własnością intelektualną. 

11 Podstawy prawne i formy wykonywania zawodów medycznych.. 

12 Prawa pacjenta. 

13 Prawa członków zespołów ratownictwa medycznego. 

14 Organizacja i zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. 

BUNA: 

1. Zadania Państwa w zakresie ochrony zdrowia. 

2. Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia. 

3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

4. Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego po zmianach ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W01 Zna strukturę i organizację 

systemu ochrony zdrowia na 

poziomie krajowym i globalnym. 

W02 Zna i rozumie zasady 

ochrony własności intelektualnej 

i prawa autorskiego. 

W03 Zna prawne, organizacyjne i 

etyczne uwarunkowania 

wykonywania zawodu ratownika 

medycznego. 

W04 Zna zasady tworzenia i 

obowiązywania norm prawnych, 

ich związek z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i porządku 

mieszkańcom naszego kraju. 

– Kolokwium pisemne 

– Ocena zaangażowania  

w dyskusji 

 

 Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady:  

1. Ocena z kolokwium (ustne lub pisemne, 

pytania otwarte/zamknięte jednokrotnego 

wyboru) -UNA (Z1) 

2. Ocena zaangażowania w dyskusji: opracowanie 

zagadnień - samodzielna praca studenta – 

BUNA (Z2) 

 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Brak możliwości odrabiania wykładu 

Kryteria oceniania 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 93%-100%; 

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 85%-92%; 

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści 

kształcenia na poziomie 77%-84%; 

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale ze znacznymi 

niedociągnięciami - wykazuje znajomość treści 

kształcenia na poziomie 69%-76%; 

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami - 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 60%-68%; 

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia poniżej 60%. 

 

Umiejętności: 

U01   Potrafi omówić strukturę 

organizacyjną systemu ochrony 

zdrowia w Polsce i umiejscowi 

ratownictwo medyczne. 

Scharakteryzuje i zróżnicuje 

zarządzanie na poziomie 

państwowych i prywatnych 

jednostek ochrony zdrowia.                                                                    

U02  Rozróżnia funkcje 

ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych w Polsce oraz 

organizacje tym się parające. 

Wykorzysta posiadaną wiedzę do 

przeprowadzenia analizy i doboru 

ubezpieczyciela świadczeń w 

zależności od ich przeznaczenia i 

kontraktowania świadczenia w 

zakresie ratownictwa 

medycznego. Wskaże źródła 

finansowania opieki zdrowotnej 

w Polsce, w tym – ratownictwa 

medycznego. 

U03  Interpretuje i stosuje 

– Ocena zadania wykonanego 

samodzielnie lub grupowo 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 
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przepisy prawne i etyczne 

związane z pacjentem i przepisy 

regulujące postępowanie z ciałem 

osoby zmarłej i transplantologią. 

Umie zastosować zasady nadzoru 

sanitarno-epidemiologicznego w 

pracy zawodowej.                                          

Kompetencje społeczne: 

K01 Przestrzega praw pacjenta, 

okazuje pacjentowi/ 

poszkodowanemu szacunek i 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych oraz 

kulturowych, przestrzega zasad 

tajemnicy zawodowej. 

K02 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego.                                                 

K03  Odważnie przekazuje 

własne poglądy i system wartości 

w sferze zawodowej i 

pozazawodowej w zakresie praw 

i wolności człowieka i obywatela; 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonanie i 

terminowość 

powierzonych mu zadań 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PROPEDEUTYKA PRAWA, PRAWO MEDYCZNE 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W01 P6S_WK  

W02 K1_W08 P6S_WK  

W03 K1_W11 P6S_WK  

W04 K1_W16 P6S_WK  

U01 K1_U32 P6S_UO  

U02 K1_U33 P6S_UO  

U03 K1_U35 P6S_UW  

K01 K1_K02 P6S_KK, P6S_KR, P6S_UK   

K02 K1_K08 P6S_KK  

K03 K1_K09 P6S_UO  

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r.  

2. Krukowski J. „Wstęp do nauk o państwie i prawie”, Lublin 2004. 

3. Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepisy z wprowadzeniem, Wydawnictwo 

Woters Kluwer, Warszawa 2008. 

4.  Poździoch S., Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Wolters Kluwer 2013. 

5. Nesterowicz M.: Prawo medyczne, Dom Organizatora TNOiK Toruń  2013. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Łopatka A.  „Prawoznawstwo”, Wa-wa 2000. 

2. Stawecki T., Winczorek T.  „Wstęp do prawoznawstwa”, Wa-wa 2003. 

3. Kubiak R., Prawo medyczne, C.H.Beck, Warszawa 2014. 

4. M. du Vall: Prawo patentowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

5. Darmorost E., Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Wydanie 1-ebook, LexisNexis 

2013. 

6. Ustawa z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej 

7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

8. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

9. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

10. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Program przygotował/a: 

dr K. Morawska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 39. Opis przedmiotu kształcenia – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
mgr K. Kostro 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: mgr K. Kostro 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □          III □        

Semestr:    

1 x       2 □      3 □           4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA 

ZDROWOTNA 

Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  41 2 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza ustaw i rozporządzeń    10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Przygotowanie do kolokwium    11 

Razem przedmiot  9  41 2 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: brak 

Cel przedmiotu 

C1. Student uzyska wiedzę, dotyczącą planowania działań promocji zdrowia w środowisku lokalnym.  

C2. Kształtowanie modelu zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom w rodzinie i społeczności lokalnej.  

C3. Uświadomienie znaczenia realizacji programów edukacji zdrowotnej.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 
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UNA: 

1. Zdrowie i jego determinanty. 

2. Promocja zdrowia a profilaktyka chorób – założenia, cele, podobieństwa i różnice. 

3. Obszary działań promocji zdrowia. 

4. Edukacja zdrowotna, modele. 

5. Styl życia jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie człowieka. 

6. Uwarunkowania i kształtowanie zachowań zdrowotnych. 

7. Rola ochrony zdrowia w kształtowaniu prawidłowego stylu życia. 

8. Rola instytucji publicznych w promocji i edukacji zdrowotnej. Finansowanie programów promujących 

zdrowie. 

9. Organizacje międzynarodowe uczestniczące w tworzeniu i realizacji programów zdrowotnych.  

10. Projektowanie działań promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym. 

11. Tworzenie programu promocji zdrowia z uwzględnieniem: założeń, koncepcji, ewaluacji 

12. Programy promocji zdrowia a kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i społeczności lokalnej. 

BUNA: 

1. Lokalne programy promocji zdrowia realizowane w kraju i na świecie. 

2. Najważniejsze zagrożenia zdrowotne.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01. Student zna zasad 

promocji zdrowia i 

zdrowego stylu życia w 

profilaktyce chorób 

społecznych 

W_02. Zna terminologię 

stosowaną w projektowaniu 

programów zdrowia 

publicznego, rozumie jej 

znaczenie i zastosowanie w 

obrębie nauk 

interdyscyplinarnych 

W_03. Zna społeczne i 

ekonomiczne 

uwarunkowania wpływające 

na stan zdrowi populacji. 

  

– Kolokwium pisemne 

– Ocena zaangażowania  

w dyskusji 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

K. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady:  

• Kolokwium ustne lub pisemne, pytania 

otwarte/zamknięte jednokrotnego wyboru (60% 

poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do 

uzyskania pozytywnej oceny) -UNA (Z1) 

• Ocena zaangażowania w dyskusji: opracowanie 

zagadnień - samodzielna praca studenta – BUNA 

(Z2) 

 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

 

Brak możliwości odrabiania wykładu 

 

Kryteria oceniania 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 93%-100%; 

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 85%-92%; 

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia 

na poziomie 77%-84%; 

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale ze znacznymi 

niedociągnięciami - wykazuje znajomość treści 

kształcenia na poziomie 69%-76%; 

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami - 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 60%-68%; 

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia poniżej 60%. 

 

Umiejętności 

U_01. Potrafi zdiagnozować 

procesy społeczne i 

demograficzne wpływającą 

na sytuację zdrowotną. 

U_02. Umie przedstawić 

nabytą wiedzę w formie 

prezentacji multimedialnej. 

U_03. Znajduje niezbędną 

wiedzę dotyczącą 

projektowania programów 

zdrowotnych w literaturze 

fachowej. 

 

– Ocena zadania 

wykonanego samodzielnie 

lub grupowo 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01. Ma świadomość 

własnej wiedzy, rozumie 

konieczność ciągłego 

dokształcania. Jest gotowy 

do korzystania z pomocy 

ekspertów, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej i 

uregulowaniami prawnymi. 

K_02. Rozpoznaje problemy, 

które są poza zakresem jego 

kompetencji i wie do kogo 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonanie i 

terminowość 

powierzonych mu zadań 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji  
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zgłosić się o pomoc, z 

uwzględnieniem 

umiejętności współpracy w 

zespole 

interdyscyplinarnym. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W06, K1_W13 P6S_WK   

W02 K1_W09, K1_W11 P6S_WK   

W03 K1_W14 P6S_WK 

U01 K1_U23, K1_U31 P6S_UW 

U02 K1_U26, K1_U29 P6S_UW, P6S_UO 

U03 K1_U24 P6S_UW, P6S_UO 

K01 K1_K08, K1_K09 P6S_KK  

K02 K1_K09, K1_K10 P6S_KK, P6S_UO 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Andruszkiewicz Anna, Banaszkiewicz Mariola. Promocja zdrowia Tom 1 -Teoretyczne podstawy promocji 

zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Wydawnictwo Czelej, 

Lublin 2008. 

2. Bulska J. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008. 

3. Cianciara D. Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 

4. Ciechaniewicz W. Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 

2008. 

5. Czupryna A. (red.). Zdrowie Publiczne, tom I i II. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 

2000, 2001. 

6. Sygit M.: Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. 

7. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012. 

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Lwow F., Milewicz A.: Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych, Wydawnictwo 

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004. 

2. Karski J.B. Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008. 

3. Karski J.B. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 

2009. 

4. Karski J.B. Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 

2009. 

5. Korporowicz V. Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości. Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2008. 

6. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r. (Dz 

U 2016, poz. 1492). 

7. Nowakowska H. Edukacja zdrowotna. Jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzycą zasad samoopieki. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.  

8. Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 1999. 

9. Pike S., Forster D. (red.). Promocja zdrowia dla wszystkich. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998. 

10. Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2009. 

Program przygotował/a: 

mgr K. Kostro, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 40. Opis przedmiotu kształcenia – metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Ewa Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia: dr Ewa Raniszewska, dr Krystyna Ziółkowska 

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □      6 x                

Nazwa modułu/przedmiotu:  METODYKA NAUCZANIA 

PIERWSZEJ POMOCY I 

KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ 

POMOCY 

Liczba punktów 

ECTS: 2,5 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy □        

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  12  13 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do kolokwium    3 

Ćwiczenia  15  20 1,5 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do zaliczenia    10 

Razem przedmiot  27  33 2,5 

Metody dydaktyczne: 

• wykład: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną 

• ćwiczenia: metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna z wykorzystaniem symulatorów i sprzętu 

ratowniczego, praca w grupach, dyskusja, prowadzenie szkolenia, kursu 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi: 

A. Wymagania formalne: przedmioty pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy pedagogiki, 

dydaktyka.  

B. Wymagania wstępne: uzyskanie zaliczenia z w/w przedmiotów 
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Cele przedmiotu: 

C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie metodyki nauczania pierwszej pomocy, podstaw dydaktyki i 

pedagogiki. 

C2. Kształcenie umiejętności prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.  

C3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za edukację zdrowotną społeczności.  

C4. Rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz pracy w zespole. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Podstawy nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy różnych grup społeczeństwa.  

2. Nauczanie pierwszej pomocy w programach edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.  

3. Techniczne środki kształcenia.  

4. Baza dydaktyczna, wymagania sprzętowe. 

5. Dydaktyka. Podział dydaktyki. Nauczanie. Uczenie się. Rodzaje uczenia się. 

6. Uczenie się w relaksie. Wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu pierwszej pomocy. 

7. Kształcenie. Podział kształcenia. Cele kształcenia. Podział celów kształcenia. Cele kształcenia ogólnego. Cele 

kształcenia zawodowego. 

8. Nauczanie pierwszej pomocy – zalecenia metodyczne. Metodyka prowadzenia zajęć. Procedury osiągania celów 

edukacyjnych. 

9. Metody nauczania. Dobór metod nauczania. Klasyfikacja metod nauczania. Funkcje metod nauczania. Konspekt 

zajęć. 

10. Zasady nauczania wg Europejskiej Rady Resuscytacji.  

11. Rodzaje szkoleń oraz zasady nabywania uprawnień instruktorskich w ramach ERC.  

12. Szkolenia w ramach Amarican Heart Asociation oraz WOSP.  

13. Nauczanie dzieci - cechy charakterystyczne kursu/ lekcji dla młodszych grup wiekowych. 
 

BUNA: 

Prezentacja multimedialnej na dowolny temat związany z pierwszą pomocą lub kwalifikowaną pierwszą pomocą dla 

wybranej grupy wiekowej. 

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Konspekt zajęć. Scenariusz lekcji. Opracowanie programu kursu, podział materiału kursu. Opracowanie celów 

realizacji tematów kursu w zakresie wiedzy, umiejętności i motywacji. 

2. Strategie aktywnego nauczania. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów. Podsumowanie 

zajęć. 

3. Scenariusze lekcji z pierwszej pomocy. Wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania. 

4. Instruktor BLS/AED Provider - zasady nabywania uprawnień oraz przeprowadzanie szkoleń BLS/AED 

Provider. Metoda czterech kroków. 

5. Kurs pierwszej pomocy - zakres materiału, jego podział, planowanie zajęć z poszczególnych zagadnień. 

6. Prowadzenie przez studentów wykładu z prezentacja multimedialną. 

7. Ćwiczenia symulacyjne – studenci prowadzą szkolenie praktyczne w zakresie pierwszej pomocy lub 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, np. RKO osoby dorosłej, udzielanie pierwszej pomocy w zadławieniu u 

osoby dorosłej lub dziecka itp. 

 

BUNA:  

Przygotowanie projektu szkolenia lub kursu pierwszej pomocy dla wybranej grupy społecznej i wiekowej.   

Przygotowanie konspektu do ćwiczeń. 

  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat 

przyczyn, rozpoznawania i 

udzielenia pierwszej pomocy w 

NZK osoby dorosłej, kobiety w 

ciąży i dziecka. Wie, jak ułożyć 

osobę nieprzytomną w pozycji 

bocznej. 

W_02 Zna zasady udzielania 

pierwszej pomocy osobie 

dorosłej i dziecku w przypadku 

ciała obcego w drogach 

 

- Kolokwium pisemne 

(W). 

- Prezentacja 

multimedialna lub esej 

(W,C). 

- Przygotowanie 

konspektu do ćwiczeń 

(C) 

- Przygotowanie projektu 

szkolenia do (C)   

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

L. Formy i kryteria zaliczenia 

Wykłady  

• Ocena wiedzy: kolokwium - test jednokrotnego 

wyboru / odpowiedzi otwarte lub odpowiedź ustna 

(60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do 

uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

• Ocena umiejętności i kompetencji społecznych: 

samodzielna praca studenta, przygotowanie 
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oddechowych.  

W_03 Zna procedury udzielania 

pierwszej pomocy 

poszkodowanym nieprzytomnym 

(omdleniu, hipo- i hiperglikemii, 

napadzie padaczkowym, udarze 

cieplnym),  ostrych zespołach 

wieńcowych, różnego rodzaju 

obrażeniach ciała pochodzenia 

zewnętrznego, wewnętrznego i 

amputacjach urazowych, 

oparzeniach, hipotermii i 

odmrożeniach,                     we 

wstrząsie i różnego rodzaju 

zatruciach.  

 

prezentacji multimedialnej. (Z2)  

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,70 + ocena  

z opracowanych zagadnień (Z2) x 0,30 

Ćwiczenia 

• Prowadzenie przez studenta zajęć teoretycznych 

(dostosowanie prezentacji do grupy wiekowej, 

umiejętność przekazania wiedzy) (Z1) 

• Prowadzenie zajęć praktycznych -praca studenta 

jako lidera w grupie ćwiczeniowej (zaangażowanie 

w wykonywanie zadań, wyciąganie wniosków) (Z2) 

  

Ocena z ćwiczeń wyliczana jest wg wzoru: 

Oc = ocena (Z1) x 0,50 + ocena  (Z2) x 0,50 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ustalenie oceny końcowej na podstawie uzyskanych 

ocen pozytywnych z wykładu i ćwiczeń.  

Wagami są przypisane im liczby punktów ECTS 

wyliczona ze wzoru:   

OKP =OW  x ECTSW + Oc x ECTSc / ECTSP 

OKP– ocena końcowa z przedmiotu  

OW – ocena z wykładów  

OC - ocena z ćwiczeń 

ECTSW – liczba ECTS wykłady 

ECTSc – liczba ECTS ćwiczenia 

ECTSP – liczba ECTS za przedmiot (ogółem)  

 

Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Studenta obowiązuje 60% obecność na wykładach, 

100% frekwencja na ćwiczeniach. 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej 

zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie nieobecności 

dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego 

jak i student powtarzający rok, ma obowiązek 

uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do 

egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu 

w danym roku oceny co najmniej dostatecznej (3.0) 

student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu 

może być zwolniony z konieczności uczęszczania na 

zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

 

Umiejętności 

U_01 Potrafi rozpoznać NZK, 

udrożnić drogi oddechowe, 

wykonać RKO- bezprzyrządowe, 

zgodnie z algorytmem BLS i 

AED u osoby dorosłej, kobiety w 

ciąży i dziecka.  

U_02 Udzieli pierwszej pomocy i 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy w przypadku 

niedrożności dróg oddechowych 

spowodowanej ciałem obcym u 

osoby dorosłej i dziecka. 

U_03 Organizuje i prowadzi 

zajęcia z zakresu pierwszej 

pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy i edukacji dla 

bezpieczeństwa dla różnych grup 

wiekowych oraz w ramach 

różnych organizacji 

nadzorujących. 

U_04 Dobiera odpowiednie 

metody nauczania z zakresu 

pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, edukacji dla 

bezpieczeństwa w zależności od 

wieku uczniów, treści nauczania, 

celów i zadań pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

organizacji i środków, które 

zamierza użyć w trakcie 

szkolenia dopasowując je d o 

poziomu wiedzy i umiejętności  

uczniów/ kursantów 

 

 

Zadania wykonywane 

indywidualnie i grupowo. 

 

Obserwacje i ocena 

umiejętności 

praktycznych studenta. 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Dba o bezpieczeństwo 

własne, uczestników szkoleń, 

kursów, okazuje szacunek i 

zrozumienie 

dla wielokulturowości. 

K_02 Zna poziom swoich 

kompetencji, aktualizuje wiedzę i 

doskonali umiejętności 

zawodowe związane z 

prowadzonymi kursami/ 

szkoleniami  

K_03 jest kreatywny i 

 

Obserwacja postaw i 

zachowań studenta. 

 

Ocena zaangażowania i 

terminowości 

powierzonych zadań. 
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konsekwentny w realizacji zadań, 

związanych z przekazywaniem 

wiedzy podczas kursów szkoleń z 

pierwszej pomocy, 

kwalifikowanej pierwszej 

pomocy  

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

METODYKA NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY I KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W15 P6S_WG2, P6S_WG1, P6S_WK1, 

P6S_WK5, 

W_02 K_W05, K_W07 P6S_WG2, 

W_03 K_W05,  P6S_WG2, 

U_01 K_U01, K_U09  P6S_UW2, 

U_02 K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U16, K_U17, K_U19, K_U22, K_U23  

P6S_UW2, P6S_UW1, P6S_UK1, 

U_03 K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U16, K_U17, K_U19, K_U34,  

P6S_UW2, P6S_UW1, P6S_UO1, 

U_04 K_U04 P6S_UW2, 

K_01 K_K02 P6S_KR1, 

K_02 K_K04, K_K05 P6S_UK, P6S_UO2, 

K_03 K_K06, K_K09, K_K10 P6S_UO2, P6S_KK2 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć 

1. *Andres J. (red. wyd. pol.) Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016. 

2. Ciechaniewicz W.: Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych. PZWL, Warszawa 2000. 

3. Buehl D.: Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. Wydawnictwo 

Edukacyjne, Kraków 2004. 

4. *Grejf R., Lockey AS., Conaghan P., at al. Nauczanie i implementacja resuscytacji, W: Wytyczne 

Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016. 

5. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

6. *Perkins GD., Handley AJ., Koster EW., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych I 

automatyczna defibrylacja zewnętrzna, W: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres 

J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.  

7. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna - podręcznik do kursu -

 Europejska Rada Resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji, 2006, wyd. 2   

8. Wasyluk J.: Podręcznik dydaktyki medycznej. CMSzP, Warszawa 1998. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Boucher F., Avard J.: Podręcznik skutecznego uczenia się: słuchanie, notowanie, czytanie, zapamiętywanie, 

pisanie prac, zdawanie egzaminów: ćwiczenie koncentracji, kontrolowanie emocji, gospodarowanie czasem. 

Klub dla Ciebie, Warszawa 2006. 

2. Campbell J.E. (red.): International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna 

Praktyczna, Kraków 2009. 

 

* http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html 

Program przygotowała: 

dr Ewa Raniszewska, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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3.3.5 Przedmioty do wyboru  

Przedmioty do wyboru – typ 1 

Tabela 41. Opis przedmiotu kształcenia – komunikacja interpersonalna w ratownictwie 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
mgr K. Pakulska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: mgr K. Pakulska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II  □      III □        

Semestr:    

1 x     2 □      3  □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  KOMUNIKACJA 

INTERPERSONALNA W 

RATOWNICTWIE 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  41 2 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza piśmiennictwa    20 

Przygotowanie do kolokwium    11 

Razem przedmiot  9  41 2 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: ogólna wiedza o człowieku i procesach psychicznych związanych z jego 

psychospołecznym funkcjonowaniem 

Cel przedmiotu 

1. Zapoznanie studentów z ogólnymi prawidłowościami zachowania i podstawowymi  mechanizmami 

funkcjonowania społecznego człowieka z uwzględnieniem jego zadań rozwojowych. 

2. Nabycie umiejętności praktycznej komunikacji oraz zastosowań  oddziaływań terapeutycznych w pracy z 
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pacjentem w obliczu urazu i procesie  interwencji w specyfice relacji pacjent – ratownik medyczny.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

5. Podstawowe style komunikacji: styl agresywny, styl pasywny, styl asertywny. 

6. Zasady komunikacji  i bariery komunikacyjne z pacjentem w obliczu urazu .  

7. Komunikacja w miejscu pracy – cechy, zasady, uwarunkowania.  

8. Komunikowanie w zespole terapeutycznym oraz z pracownikami służb i organizacji powołanych do 

niesienia pomocy, rodziną pacjenta, mediami i świadkami zdarzenia. 

9. Komunikacja wspierająca  i terapeutyczna z osobami poszkodowanymi. 

10. Komunikacja perswazyjna.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

BUNA: 

1. Zachowania i reakcje ludzi w sytuacji zagrożenia. 

2. Komunikacja z pacjentem  na miejscu zdarzenia. 

3. Psychologiczna pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia. 

4. Zasoby pacjenta ułatwiające kontakt i komunikację. 

5. Zasoby ratownika ułatwiające komunikację. 

6. Czynniki zakłócające i utrudniające relacje terapeutyczną na miejscu zdarzenia. 

7. Podstawowe umiejętności terapeutyczne w kontakcie z osobą poszkodowaną. 

8. Podstawowe techniki terapeutyczne w kontakcie z osobą poszkodowaną. 

9. Wsparcie emocjonalne i informacyjne. 

10. Wsparcie społeczne i jego znaczenia. 

11. The briefing  

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

WIEDZA 

 W_01 Zna i rozumie 

podstawowe pojęcia psychologii  

i stany psychiczne człowieka, 

modele i style komunikacji 

W_02 Zna problemy w 

komunikacji wynikające z 

niepełnosprawności i/lub stanu 

nagłego zagrożenia życia i 

zdrowia. 

 

 

Kolokwium pisemne (W). 

Prezentacja multimedialna lub 

esej. 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach jest 

obowiązkowa. Wykłady:  

• Ocena z kolokwium (ustne lub pisemne, pytania 

otwarte/zamknięte jednokrotnego wyboru) -

UNA (Z1) 

• Ocena zaangażowania w dyskusji: opracowanie 

zagadnień - samodzielna praca studenta – BUNA 

(Z2) 

 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

 

Brak możliwości odrabiania wykładu 

 

Kryteria oceniania 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 93%-100%; 

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 85%-92%; 

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia 

na poziomie 77%-84%; 

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale ze znacznymi 

niedociągnięciami - wykazuje znajomość treści 

kształcenia na poziomie 69%-76%; 

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami - 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi interpretować 

zachowania jednostki w celu 

diagnozy i podtrzymania 

właściwego kierunku procesu 

pracy z pacjentem w kryzysie i 

w obliczu traumy 

U_02. Potrafi wykorzystać 

właściwe techniki komunikacji 

interpersonalnej,  motywacji w 

celu wypracowywania 

właściwych wzorców 

postępowania i zabezpieczenia 

pacjenta 

U_03. Potrafi zaprezentować i 

zintegrować właściwe kanały 

komunikacji w relacji z 

pacjentem trudnym będącym  w 

kryzysie 

 

 

Zadania wykonywane 

indywidualnie i grupowo, 

Obserwacje i ocena 

umiejętności włączenia się do 

dyskusji. 

 

KOMPETENCJE 

K_01. Nawiązuje relacje dawca 

biorca pomocy  z pacjentem w  

sposób profesjonalny z 

poszanowaniem granic i empatią 

 

Obserwacja postaw i 

zachowań studenta, 

Ocena zaangażowania i 

terminowości powierzonych 
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i szacunkiem wobec jednostki. 

K_02. Potrafi rzetelnie 

przedstawić swoje zadanie i  

sprawnie posługiwać się 

zasadami komunikacji oraz 

działać w sytuacji silnego stresu 

i napięcia. 

 

zadań. 

 

 

wykazuje znajomość treści kształcenia na 

poziomie 60%-68%; 

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje znajomość 

treści kształcenia poniżej 60%. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RATOWNICTWIE 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04, K1_W17 P6S_WG, P6S_WK 

W_02 K1_W05 P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K1_U22 P6S_UK, P6S_UO 

U_02 K1_U23, K1_U36 P6S_UW, P6S_UK 

U_03 K1_ U26 P6S_UW, P6S_UO 

K_01 K1_ K05 P6S_UO 

K_02 K1_K06 P6S_KK, P6S_KR, P6S_UO 

Wykaz literatury  

B. Literatura podstawowa: 

1. Hetherington A.: Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2004. 

2. Kliszcz J. Psychologia w ratownictwie. Difin, Warszawa 2012. 

3. Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem. Czelej, Lublin 2012. 

4. Myerscough RP., Ford M. Jak rozmawiać z pacjentem. GWP, Gdańsk 2001.  

5. Markowski A., Kulus M., Doroszewski J. Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja. Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Bryant, Harvey Zespół ostrego stresu. PWN. 2013. 

2. Butcher (in) (2015). Psychologia zaburzeń,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. 

3. Freyberger J;In. Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. PZWL. Warszawa 

2005. 

4. Grzesiuk L. Psychoterapia .Problemy pacjentów. Eneteia. 2011.  

5. Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. PWN. 2007. 

6. Jakubowska-Winiecka A. Psychologia w praktyce medycznej. PZWL. Warszawa 2007. 

7. Motyka M. Psychoterapia elementarna w praktyce ogólnomedycznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2002. 

8. Sęk H., Cieślik R. (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN. 2004. 

 

 

Program przygotował/a: 

mgr K. Pakulska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 42. Opis przedmiotu kształcenia – deontologia w ratownictwie medycznym 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr J. Braun 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr J. Braun 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  DEONTOLOGIA W 

RATOWNICTWIE MEDYCZNY 

Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □       kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  41 2 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Analiza ustaw i rozporządzeń    10 

Przygotowanie do kolokwium    11 

Razem przedmiot  9  41 2 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający z wykorzystaniem środków audiowizualnych, wykład problemowy, wykład 

informacyjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak  

B. Wymagania wstępne: umiejętność dostrzegania zjawisk społecznych, uwrażliwienie na zachodzące procesy 

społeczne. 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studenta z powinnościami i obowiązkami wynikającymi z wykonywania zawodu medycznego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 
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UNA: 

1. Podstawy etyki i deontologii, autonomia i prawa pacjenta.  

2. Obowiązek udzielania pomocy.  

3. Zasady pracy zespołowej.  

4. Etyczne standardy zachowań w pracy ratownika medycznego.  

BUNA: 

1. Problem korupcji w ochronie zdrowia.  

2. Podstawowe zagadnienia bioetyki (biogeneza, bioterapia, tanatologia). 

3. Sposoby kształcenia podyplomowego ratowników medycznych. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna znaczenie zasad 

prawnych, etycznych  i 

deontologicznych w 

postępowaniu z Pacjentem / 

poszkodowanym oraz  w 

analizowaniu zagadnień moralno- 

medycznych niezbędnych w pracy 

ratownika medycznego. 

– Kolokwium pisemne 

końcowe  

– Przygotowanie 

prezentacji lub 

projektu (samodzielna 

praca studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

1. Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna 

(rozwiązywanie problemu) lub zaliczenie ustne 

(Z1) 

2. Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji / przeprowadzenie badań 

i prezentacja ich wyników (pisemna/ ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (100%) na 

ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi zastosować przepisy 

prawa, etyki, zasady deontologii 

podczas prowadzenia akcji 

ratunkowych oraz posiada 

zdolność rozpoznawania 

etycznych wymiarów decyzji 

medycznych w postępowaniu z 

pacjentem/poszkodowanym.  

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności udziału w 

dyskusji 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Przestrzega i postępuje 

zgodnie z zasadami kultury, 

kodeksu etyki ratownika 

medycznego, praw pacjenta 

podczas działań ratunkowych oraz 

podczas postępowania z 

pacjentem/poszkodowanym. 

 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

DEONTOLOGIA W RATOWNICTWIE MEDYCZNY 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W11, K1_W16 P6S_WK 

U01 K1_U35 P6S_UW 

K01 K1_K02 P6S_KK, P6S_KR, P6S_UK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa: 

1. *Biesaga T. Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta. Medycyna Praktyczna. 2005. 

2. Łuków P., Pasierski T.: Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydaw. PZWL. 2014.  

3. Nesterowicz M. Prawo medyczne. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013. 

4. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku z późn. zm. 

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, 

które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego    

6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych  

7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie doskonalenia dyspozytorów medycznych 

http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo5.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo6.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo6.htm
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8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Szewczyk K.: Bioetyka. Medycyna na granicach życia. Warszawa: Wydaw. PWN; 2009, T.1.  

2. Szewczyk K.: Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydaw. PWN. 2009, T.2.  

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora 

medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 

5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - centrum powiadamiania ratunkowego 

6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie centrum urazowego 

7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia - w sprawie centrum urazowego dla dzieci 

 

*https://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/27224,podmiotowosc-osobowa-i-moralna-pacjenta 

Autor programu:  

dr J. Braun 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

  

http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo5.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo5.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo6.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo5.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo5.htm
http://www.ratownik-medyczny.za.pl/prawo/prawo5.htm
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Tabela 43. Opis przedmiotu kształcenia – radiologia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
lek. med. A. Kosedowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: lek. med. A. Kosedowska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 X      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  RADIOLOGIA Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Razem przedmiot  15  10 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający z wykorzystaniem środków audiowizualnych, demonstracja obrazów USG, radiogramów, 

obrazów TK i NMR. Prezentacje filmów z badań radiologicznych dynamicznych i badań endoskopowych. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: : podstawy wiedzy z zakresu anatomii  

B. Wymagania wstępne: brak 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z metodami diagnostycznymi, technik obrazowania z wykorzystaniem promieni X. 

Przydatność badań radiologicznych w diagnostyce schorzeń oraz stanów pourazowych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Rodzaje promieniowania jonizującego. 

2. Wpływ promieniowania na materię, dawki promieniowania, działania somatyczne i genetyczne 

promieniowania na komórkę. 
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3. Zastosowanie współczesnych metod diagnostycznego obrazowania w wybranych dziedzinach klinicznych. 

4. Diagnostyka radiologiczna – rodzaje, wskazania do badań radiologicznych.  

5. Podstawowe elementy diagnostyki narządów klatki piersiowej, serca i dużych naczyń, przewodu 

pokarmowego, układu moczowego, układu kostno – stawowego. 

BUNA: 

1. Wskazania do wykonania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI) w stanach 

nagłych. 

2. Przygotowanie chorego do badań radiologicznych. 

3. Podstawowe metody ochrony przed promieniowaniem. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna fizyczne podstawy 

nieinwazyjnych i inwazyjnych 

metod obrazowania.  

W_02 Posiada wiedzę z 

zakresu diagnostyki 

radiologicznej. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie 

projektu 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi, 

dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) 

lub zaliczenie ustne (Z1) 

Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu 

lub prezentacji (pisemna/ ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) na 

ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Oceni szkodliwość 

dawki promieniowania 

jonizującego i zastosuje się do 

zasad ochrony radiologicznej. 

U_02 Przygotuje pacjenta/ 

poszkodowanego do badania. 
 

– Obserwacja i ocena  

udziału w dyskusji 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego. 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

RADIOLOGIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W05 P6S_WG 

W02 K1_W05 P6S_WG 

U01 K1_U25  P6S_UW 

U02 K1_U25  P6S_UW 

K01 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa: 

1. Bowra J., , Re McLaughlin, red. wyd. pol. Dąbrówka Sokołowska, Ultrasonografia w stanach nagłych - TO 

PROSTE., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007  

2. Herring W. Radiologia. Podręcznik dla studentów. Urban & Partner, Wrocław 2014. 

3. Otto Ch.: ABC radiologii w medycynie ratunkowej. Wydawnictwo Górnicki 2009. 

4. Pruszyński B.: Radiologia. Diagnostyka obrazowa. TK, USG, MR, medycyna nuklearna. PZWL, Warszawa, 

2008. 

5. Zaleska-Dorobisz U., ABC radiologii w medycynie ratunkowej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 

2009. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Pruszyński B. (red.) Wskazania do badań obrazowych. PZWL 2011. 

Autor programu:  

lek. med. A. Kosedowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 44. Opis przedmiotu kształcenia – podstawy zdrowia środowiskowego 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr D. Jaworska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: mgr D. Jaworska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 X      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  PODSTAWY ZDROWIA 

ŚRODOWISKOWEGO 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający z wykorzystaniem środków audiowizualnych, dyskusja  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: wiedza z obszaru nauk podstawowych 

Cel przedmiotu 

⎯ zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami w zakresie podstaw zdrowia środowiskowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Środowisko naturalne człowieka. 

2. Pojęcie zdrowia środowiskowego, zakres, priorytety, mierniki stanu zdrowia, czynniki kształtujące stan 

zdrowia środowiskowego.  

3. Źródła i rodzaje oddziaływań egzogennych na organizm ludzki - czynniki fizyczne (w tym hałas), 

chemiczne i biologiczne obecne w żywności, glebie, wodzie (pitna, rekreacyjna) i powietrzu 
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atmosferycznym.  

4. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania stanu zdrowia.  

5. Wpływ systemu ochrony zdrowia i stanu ekonomii na zdrowie środowiskowe. Analiza koncepcji „krajów 

szczęśliwych” wg Forbesa.  

6. Czynniki fizyczne a zdrowie środowiskowe. Wypadki i urazy w Polsce i na świecie.  

7. Infekcja wirusem HIV jako przykład globalizacji zagrożeń – zdrowie środowiskowe czynnikiem 

dynamicznej zmiany w XXI wieku 

BUNA: 

1. Globalne problemy zanieczyszczenia środowiska – wody (w tym dostęp i jakość wody pitnej), powietrza, 

gleby. 

2. Ksenobiotyki – definicja, przykłady, endogenna reakcja ustroju na ksenobiotyki. 

3. Elementy modyfikowalne wpływające na rozpowszechnienie chorób zakaźnych w środowisku. Elementy 

modyfikowalne wpływające na rozpowszechnienie schorzeń metabolicznych i cywilizacyjnych w 

środowisku.  

4. Analiza manipulacyjna wpływu reklam żywności na odbiór społeczny a problem otyłości w Polsce i 

wybranych krajach Europy. 

5. Demograficzne uwarunkowania stanu zdrowia zbiorowości.  

6. Najważniejsze zagrożenia stanu zdrowia jednostki, rodziny, grupy społecznej i populacji.  

7. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i inne niekorzystne zjawiska związane z klimatem i 

zanieczyszczeniem środowiska. 

8. Biometeorologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Rozumie strukturę i organizację 

systemu ochrony zdrowia na poziomie 

krajowym i globalnym 

W_02 Zna zagrożenia ze strony 

czynników środowiskowych i sposobów 

ochrony przed ich niekorzystnym 

wpływem na organizm 

W_03 Zna zasady i sposoby interpretacji 

informacji z piśmiennictwa, możliwości 

wyciągania wniosków z badań 

naukowych i własnych obserwacji 

– Kolokwium 

– Przygotowanie 

projektu 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna 

(rozwiązywanie problemu) lub zaliczenie ustne 

(Z1) 

Wykonanie pracy zaliczeniowej: 

przygotowanie projektu lub prezentacji 

(pisemna/ ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi dokonać analizy wpływu 

czynników szkodliwych na przebieg 

procesów życiowych 

U_02  Omówi metody promocji zdrowia 

ze szczególnym uwzględnieniem 

edukacji zdrowotnej 

– Ocena 

zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Posiada umiejętność działania w 

warunkach niepewności stresu 

K_02 Posiada świadomość poziomu 

swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PODSTAWY ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K_W01 P6S_WK   

W_02 K_W03 P6S_WG 

W_03 K_W09 P6S_WK   
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U_01 K_U25 P6S_UW 

U_02 K_U31 P6S_UW 

K_01 K_U05 P6S_KO 

K_02 K_U08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. Denys A. (red.). Zagrożenia zdrowia publicznego. Cz. 1 i 2. Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2014.  

2. Jethon Zbigniew, Grzybowski Andrzej (red.). Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.  

3. Jędrychowski W., Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków, 2010. 

4. Kolarzyk E. (red.). Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2008. 

5. Kulik T.B.,  Pacian A. (red.). Zdrowie publiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 

6. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.  

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Bąk-Romaniszyn L. (red.). Choroby społeczne i cywilizacyjne – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2013. 

2. Korzeniowski P. Zasady prawne ochrony środowiska.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.  

3. Kulik T. B., Latalski M. (red.). Zdrowie Publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych. Wydawnictwo  Czelej, Lublin  2002. 

4. Nosko J., (red.). Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce. Oficyna Wydawnicza Instytutu 

Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2004.  

5. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe  PWN, Warszawa 

2007. 

6. Sobczyk W. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 

2003.  

7. Strus D. Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Oficyna 

Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013. 

8. Sygit M. Zdrowie Publiczne. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.  

9. Wolański N. Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1-2. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa, 2006 - 2012. 

Autor programu:  

mgr D. Jaworska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 45. Opis przedmiotu kształcenia – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Z. Rudasz 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Z. Rudasz 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 X      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I 

ZDROWOTNE 

Liczba 

punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: brak 

Cel przedmiotu 

⎯ Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

z obowiązującymi zasadami ubezpieczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Pojęcie i funkcje zabezpieczenia społecznego. 

2. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych i źródła ich finansowania w Polsce. 

3. Rodzaje świadczeń:  

– świadczenia emerytalne i rentowe. 
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– świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.  

– świadczenia wypadkowe. 

4. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych: 

– pracownicze programy emerytalne. 

– indywidualne konta emerytalne 

– indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. 

5. Ubezpieczenia zdrowotne – zakres, organizacja i finansowanie świadczeń zdrowotnych. 

6. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawa ich wymiaru. 

7. Obowiązki płatników składek. Sankcje za niewykonywanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń     

a. społecznych. 

8.  Podstawy wymiaru składek oraz terminy rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

9.  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

BUNA: 

1. Zgłoszenia do ubezpieczenia i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych. Zbieg różnych tytułów ubezpieczeń. 

2.  Obowiązki ubezpieczonych. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.  

3.  Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

4.  Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne.  

5.  Zapewnienie równego dostępu do świadczeń. Narodowy Fundusz Zdrowia 

6.  Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej. 

7. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia zdrowotnego. Administracja systemu finansowania 

świadczeń.    

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna na poziomie podstawowym 

problematykę ubezpieczeń zdrowotnych 

i społecznych. 

W_02 Zna i rozumie organizację 

struktur ochrony zdrowia w Polsce i w 

Unii Europejskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem organizacji 

ratownictwa medycznego. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie 

projektu  

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

1. Pisemne zaliczenie - pytania zamknięte 

(60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje 

do uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

2. Opracowanie zagadnień - samodzielna praca 

studenta, prezentacja lub esej (zaliczenie 

pisemne lub ustne) (Z2) 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 0,60 

+ ocena  z opracowanych zagadnień (Z2) x 

0,40 

 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Opisuje strukturę organizacyjną 

systemu ochrony zdrowia i miejsce 

ratownictwa medycznego w systemie 

ochrony zdrowia 

U_02 Wskazuje możliwości stosowania 

odpowiedzialności zawodowej, karnej i 

cywilnej w zakresie funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia i udzielania 

świadczeń zdrowotnych. 

U_03 Potrafi wskazać źródła 

finansowania poszczególnych jednostek 

organizacyjnych służby zdrowia w 

Polsce w tym ratownictwa medycznego 

– Ocena 

zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Systematycznie wzbogaca wiedzę 

zawodową, doskonali umiejętności 

dążąc do profesjonalizmu. 

K_02 Posiada świadomość 

współodpowiedzialności za korzystanie 

ze środków finansowania publicznego. 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W14 P6S_WK   

W_02 K_W01 P6S_WK 
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U_01 K_U32 P6S_UO 

U_02 K_U32 P6S_UO 

U_03 K_U33 P6S_UO 

K_01 K_U06,  P6S_KK,  P6S_KO 

K_02 K_U10 P6S_KK,  P6S_KO 

Wykaz literatury  

A. Literatura podstawowa 

1. Akty prawne - aktualnie obowiązujące. 

2. Flisek A. (red.). Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym.Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 

2013. 

3. Kucka E. (red.). Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2009. 

4. Suchecka J. Ekonomia zdrowa i opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016. 

5. Zysnarska M., Maksymiuk T. Zdrowie publiczne w zarysie. Wydawnictwo Uniwerstetu Medycznego w 

Poznaniu. Poznań 2015. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Chałupczak G.:, Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech i w Polsce: analiza prawno - porównawcza, Oficyna 

Wydawnicza Verba, Lublin 2006. 

2. *Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2013. 

3. Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2011.  

4. Kluszczyńska Z., Szpor G. (red.). System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo 

LexisNexis, Warszawa 2011.  

5. Leowski J. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010. 

6. Muszalski W. Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008.  

7. Siwiecka A. i inni:, Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Wydawnictwo Ubezpieczeń, Warszawa 2005. 

Autor programu:  

dr Z. Rudasz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

  

http://ksiegarnia.pwn.pl/kategoria/125023,31095/wydawca/cedewu.html
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Tabela 46. Opis przedmiotu kształcenia – ratownictwo specjalistyczne 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr E. Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □     6 x         

Nazwa modułu/przedmiotu:  RATOWNICTWO 

SPECJALISTYCZNE 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa 

B. Wymagania wstępne: posiada wstępną wiedzę w zakresie zagrożeń podczas różnego rodzaju zdarzeń i 

postepowania na miejscu zdarzenia 

Cel przedmiotu 

⎯ Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa 

specjalistycznego 

⎯ Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych 

⎯ Rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz pracy w zespole.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 
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14. Organizacja i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczeego (KSRG), rola Państwowej Straży Pożarnej 

w systemie KSRG. 

15. Bezpieczeństwo działań ratowniczych. Taktyka działań ratowniczo–gaśniczych. 

16. Dekontaminacja oraz bezpieczeństwo w trakcie działań na miejscu zdarzenia. 

17. Fizykochemia spalania i podstaw rozwoju pożaru. Mechanizm procesu gaszenia pożarów. 

18. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – struktura i zadania. 

BUNA: 

1. Postępowanie ratownicze w przypadku pożaru. Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, rola 

ratownika medycznego. Współdziałanie służb ratowniczych. 

2. Centrum Zarządzania Kryzysowego – struktura i zadania. 

3. Ratownictwo techniczne. Wypadki i katastrofy w transporcie drogowym. Zasady prowadzenia działań 

ratowniczych, rola ratownika medycznego oraz współdziałanie służb ratowniczych. 

4. Medycyna pola walki – ratownictwo taktyczne.  

5. Ratownictwo chemiczno – ekologiczne.  

6. HEMS. 

7. Zasady organizacji i prowadzenia nietypowych akcji ratowniczych. 

8. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – meldunki meteorologiczne oraz meldunki o uwolnieniu 

substancji niebezpiecznej. Struktura i formatowanie meldunki CBRN oraz meteorologicznego. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna rodzaje, objawy i skutki 

działania czynników masowego 

rażenia.  

W_02 Rozróżnia pojęcia związane 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

ochroną przeciwpożarową, ochroną 

środowiska. 

W_03 Zna i rozróżnia zestawy 

ratunkowe, ich przeznaczenie, 

możliwości wykorzystania i zasady 

użycia.  

– Kolokwium 

– Przygotowanie zadania 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Kolokwium: test jednokrotnego wyboru 

(pytania zamknięte) lub test z pytaniami 

(zadaniami) otwartymi, dłuższa wypowiedź 

pisemna lub zaliczenie ustne (Z1) 

Przygotowanie zagadnień (zaliczenie pisemne 

lub ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje frekwencja (80%) na 

ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Współpracuje w zespole z 

innymi członkami jednostek 

systemu i jednostek 

współpracujących z systemem 

PRM.  

U_02 Wykonuje pierwotną i wtórną 

segregację medyczną.  

U_03 Potrafi koordynować 

działania medyczne na miejscu 

zdarzenia. 

U_04 Wykonuje wstępną 

dekontaminację poszkodowanych. 

U_05 Przygotowuje 

poszkodowanego do transportu i 

zapewnia opiekę medyczną 

podczas transportu. 

U_06 Popularyzuje wiedzę z 

zakresu pierwszej pomocy i 

kwalifikowanej pierwszej pomocy 

oraz motywuje ludzi do 

zapobiegania zagrożeniom 

ekologicznym. 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Jest świadomy własnych 

ograniczeń. 

K_02 Potrafi radzić sobie ze 

stresem. 

K_03 Przewiduje skutki 

podejmowanych działań i ponosi 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu zadań  
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za nie odpowiedzialność. 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

RATOWNICTWO SPECJALISTYCZNE 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K_W03, K_W05 P6S_WG   

W_02 K_W10 P6S_WK 

W_03 K_W10 P6S_WK 

U_01 K_U22 P6S_UK 

U_02 K_U20 P6S_UW 

U_03 K_U20, K_U22, K_U25, K_U26 P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO 

U_04 K_U20 P6S_UW 

U_05 K_U19 P6S_UW 

U_06 K_U34 P6S_UW, P6S_UK 

K_01 K_K06, K_U08 P6S_KR, P6S_KK 

K_02 K_K05 P6S_UO 

K_03 K_K10 P6S_KK, P6S_UO 

Wykaz literatury  

A. Literatura podstawowa 

1. Campbell J.E. (red.): International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna 

Praktyczna. Kraków 2009. 

2. Goniewicz M. (red.): Medycyna katastrof: problemy organizacyjno–diagnostyczne. Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Ekonomii i  Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego. Kielce 2012. 

3. Zawadzki A. (red.): Medycyna ratunkowa i katastrof. PZWL, warszawa 2011. 

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Abramowicz M., Adamski R.G.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej, Warszawa 2002. 

2. Briggs SM, Kathryn H., Brinsfield KH: Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla 

ratowników medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

Autor programu:  

dr Ewa Raniszewska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 47. Opis przedmiotu kształcenia – podstawy kontraktowania świadczeń zdrowotnych 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr L. Zwolakiewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr L. Zwolakiewicz 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 x     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  PODSTAWY 

KONTRAKTOWANIA 

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Liczba 

punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: brak 

Cel przedmiotu 

⎯ Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zasadami 

kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. System ochrony zdrowia w Polsce –cele i zasady funkcjonowania. 

2. Koncepcja kontraktowania świadczeń zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej. 

3. Tryby postępowań w sprawie zawarcia umów z NFZ 
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4. Ogólne warunki zawierania oraz realizacji umów na świadczenia opieki zdrowotnej. 

5. Zakres aktualnych regulacji prawnych w Polsce. 

6. Środki odwoławcze świadczeniodawcy w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. 

7. Wykorzystanie narzędzi i danych publikowanych przez NFZ w procesie kontraktowanie świadczeń. 

BUNA: 

1. Zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

2. Kryteria oceny ofert.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat 

finansowania i kontraktowania 

poszczególnych rodzajów świadczeń 

zdrowotnych 

W_02 Zna i rozumie organizację 

struktur ochrony zdrowia w Polsce. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie 

zagadnień 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

3. Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna lub 

zaliczenie ustne (Z1) 

4. Przygotowanie zagadnień (zaliczenie 

pisemne lub ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Opisuje strukturę organizacyjną 

systemu ochrony zdrowia i miejsce 

ratownictwa medycznego w systemie 

ochrony zdrowia 

U_02 Scharakteryzuje i zróżnicuje 

zarządzanie na poziomie państwowych i 

prywatnych jednostek ochrony zdrowia. 

U_03 Potrafi wskazać źródła 

finansowania poszczególnych jednostek 

organizacyjnych służby zdrowia w 

Polsce w tym ratownictwa medycznego. 

– Ocena 

zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Potrafi współpracować z innymi 

przedstawicielami jednostek 

finansujących służbę zdrowia. 

K_02 Posiada świadomość 

współodpowiedzialności za korzystanie 

ze środków finansowania publicznego.  

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PODSTAWY KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W14 P6S_WK   

W_02 K_W01 P6S_WK   

U_01 K_U32 P6S_ UO  

U_02 K_U32 P6S_UO 

U_03 K_U33 P6S_UO 

K_01 K_ K06 P6S_KK, P6S_KO 

K_02 K_K10 P6S_KK,  P6S_KO 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 

1. Lulka M., Kontraktowanie świadczeń przez NFZ: nowe zasady od 2015 roku. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 

Warszawa 2015. 

2. Pietraszewska-Macheta A., Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia - przepisy, praktyka i 

orzecznictwo. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca 

1. Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Komentarz do ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (rozdz. VI -Zawieranie umów) 

2. Gilewski D., Jednorodne grupy pacjentów, podstawy systemu, www.nfz.gov.pl/akademia/ 
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3. Kozierkiewicz A., Jednorodne grupy pacjentów, przewodnik po systemie, www.nfz.gov.pl/akademia/ 

Autor programu:  

dr L. Zwolakiewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

Tabela 48. Opis przedmiotu kształcenia – podstawy transplantologii 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr M.I. Pirski 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M.I. Pirski 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □    5 x     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  
PODSTAWY TRANSPLANTOLOGII 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □    kliniczny niezabiegowy □   kliniczny zabiegowy X        

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza 

zdarzeń krytycznych (przypadków), dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, komunikacja interpersonalna, deontologia w 

ratownictwie medycznym lub etyka w zawodzie.  

B. Wymagania wstępne: znajomość podstaw w zakresie chorób wewnętrznych. 



193 

 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z ogólną wiedzą na temat idei transplantologii w Polsce, procedur pobierania narządów i 

opieki nad dawcą i biorcą narządów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Aspekty prawne oraz Ustawa o pobieraniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów obowiązująca w Polsce.  

2. Rozpoznawanie śmierci mózgu.  

3. Przygotowanie dawcy i biorcy przeszczepu.  

4. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów.  

5. Żywi rodzinni dawcy narządów.  

6. Zasady leczenia immunosupresyjnego po transplantacjach narządowych.  

BUNA: 

3. Biologiczne i immunologiczne podstawy transplantacji komórek krwiotwórczych.  

4. Dobór dawcy komórek krwiotwórczych i organizacja komórek krwiotwórczych.  

5. Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych u dzieci i dorosłych.  

6. Etyka pobierania i przeszczepiania narządów.  

7. Promocja idei przeszczepiania narządów w społeczeństwie.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna w podstawowym 

zakresie problematykę 

transplantologii oraz jej miejsce 

we współczesnej medycynie. 

 

– Kolokwium 

– Przygotowanie zagadnień 

(samodzielna praca studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

5. Kolokwium: pytania (zadania) otwarte lub 

test jednokrotnego wyboru lub zaliczenie 

ustne (Z1) 

6. Przygotowanie zagadnień (zaliczenie 

pisemne lub wypowiedź ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. W przypadku 

nieobecności studenta na zajęciach z powodu 

choroby udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub zdarzenia losowego, 

usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia 

materiału będącego przedmiotem zajęć w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca 

prowadzący zajęcia. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi objąć opieką 

dawcę i biorcę przeszczepu 

narządu oraz jego rodzinę. 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Jest zorientowany w 

temacie transplantologii, 

dostrzega rolę społeczeństwa w 

tym zakresie. 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych 

mu zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PODSTAWY TRANSPLANTOLOGII 

Numer  (symbol)  Odniesienie  do efektów kształcenia  Odniesienie  do charakterystyki drugiego 
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efektu kształcenia dla programu stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W16 P6S_WK 

U_01 K_U35 P6S_UW 

K_01 K_K02 P6S_KK, P6S_KR 

Wykaz literatury  

C. Literatura podstawowa 

1. Immunogenetyczne podstawy doboru dawców oraz przeszczepiania komórek tkanek i narządów, J. 

Fabijańska-Mitek, J. Nowak, OINpharma, Warszawa, 2007. 

2. Transplantologia w zarysie. Red. Wojciech Dyszkiewicz, Marek Jemielity, Krzysztof Wiktorowicz. UM 

Poznań, 2009.  

3. Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych, Medycyna Praktyczna 2014. 

4. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

(Dz.U. 2005 Nr 169 poz. 1411) wraz nowelizacją z dnia 31 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 41 poz. 1149).  

5. Iwanczuk W. Śmierć mózgu, Wrocław, Cornetis Sp z o.o, 2010. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Gabriel M. Danovitch, Senatorski G., Paczek L.: Podręcznik transplantacji nerek. Lublin, Wydawnictwo Czelej, 

2006. 
 

Autor programu:  

dr M.I. Pirski 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 49. Opis przedmiotu kształcenia – zarządzanie zasobami ludzkimi w ratownictwie 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr W. Kozłowski 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr W. Kozłowski 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 x     5 □     6 □         

Nazwa 

modułu/przedmiotu:  

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

W RATOWNICTWIE 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X     kliniczny niezabiegowy □   kliniczny zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  35 2 

Opracowanie zagadnień    20 

Przygotowanie do kolokwium    15 

Razem przedmiot  15  35 2 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień ze zdrowia publicznego, psychologii, miejsca i roli 

ratownika medycznego w systemie organizacji 

Cel przedmiotu 

C1. Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i czynnikami warunkującymi planowanie  

i podejmowanie decyzji menadżerskich na różnych poziomach organizacyjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Przedmiot, cele, zakres i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. 

2. Koncepcje i modele zarządzania zasobami ludzkimi. 
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3. Kapitał ludzki i kapitał intelektualny organizacji. 

4. Proces kadrowy – struktura i interpretacja jego podstawowych elementów.  

5. Formy zatrudnienia. 

6. Audyt personalny. 

7. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 

BUNA: 

1. Zasady i metody planowania zatrudnienia. 

2. Opis stanowiska pracy. 

3. CV, list motywacyjny. 

4. Kierowanie ludźmi w organizacji – delegowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności. 

5. Metody oceny pracy i pracowników. 

6. Planowanie karier zawodowych.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna podstawowe 

terminy z dziedziny 

zarządzania zasobami 

ludzkimi  

W_02 Objaśnia istotę 

procesów zarządzania 

zasobami ludzkimi  

(procesy kadrowe). 

– Kolokwium 

– Przygotowanie zagadnień 

(samodzielna praca 

studenta)  

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

1. Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi lub test jednokrotnego wyboru lub 

zaliczenie ustne (Z1) 

2. Przygotowanie zagadnień (zaliczenie pisemne 

lub odpowiedź ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) na 

ocenianych zajęciach. 

Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału 

będącego przedmiotem ćwiczeń w okresie 

nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia. 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do zaliczenia z oceną z przedmiotu. 

Jedynie w przypadku uzyskania z przedmiotu w 

danym roku oceny co najmniej dostatecznej (3.0) 

student powtarzający rok z powodu innego 

przedmiotu może być zwolniony z konieczności 

uczęszczania na zajęcia i zaliczania z oceną 

przedmiotu. 

Umiejętności 

U_01 Analizuje potencjał 

ludzki organizacji.  

U_02 Sporządza podstawowe 

dokumenty kadrowe 

(aplikacyjne). 

 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Jest świadomy 

własnych ograniczeń. Jest 

zdolny do poruszania się 

po rynku pracy. 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W RATOWNICTWIE 
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Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W01 K1_W13, K1_W14 P6S_WK 

W02 K1_W13, K1_W14 P6S_WK 

U01 K1_U32 P6S_UO 

U02 K1_U32 P6S_UO 

K01 K1_K08, K1_K10 P6S_KK, P6S_UO P6S_KR 

Wykaz literatury 

Literatura podstawowa  

1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.  

2. Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010. 

3. Ściborek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Pocztowski A., Zarządzanie  zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007. 

2. Zarządzanie kadrami, praca zbiorowa pod red. T. Listwana, C.H. Beck, Warszawa 2006. 

Autor programu:  

dr W. Kozłowski, dr K. Ziółkowska 

 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Przedmioty do wyboru – typ 2 

Tabela 50. Opis przedmiotu kształcenia – człowiek a środowisko 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr K. Strzała - Osuch 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr K. Strzała - Osuch 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □   kliniczny niezabiegowy □   kliniczny zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    6 

Analiza piśmiennictwa    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: oparte na słowie (wykład, praca z książką), oparte na obserwacji i pomiarze 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak 

B. Wymagania wstępne: brak 

Cel przedmiotu 

Uzyskanie wiedzy z zakresu oddziaływań  człowieka, od czasów prehistorycznych na środowisko oraz oddziaływań 

obecnie antropogenicznie zmienionego środowiska na organizm ludzki oraz na wszelkie organizmy żywe.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Problematyka oddziaływań człowiek - środowisko 
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a. odpady  

b. zanieczyszczenia 

c. nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

2. Różne dziedziny życia człowieka a ich oddziaływanie na środowisko 

3. Oddziaływanie środowisko – człowiek  

4. Dobra i „antydobra” otrzymywane od natury 

5. Antropogeniczne zmiany w ekosystemach: 

a. aspekty biologiczne „+” oraz „-„ 

b. gatunki ginące i zagrożone wyginięciem 

c. gatunki chronione analiza chemiczna biocenoz naturalnych i zmienionych 

d. typy i metody analiz 

6. Podsumowanie aspektów środowiskowych w kontekście zdrowia publicznego: 

a. stan zdrowotny dzisiejszego  społeczeństwa – przyczyny ekologiczne prognoza na przyszłość. 

b. koszty społeczne degradacji środowiska – zdrowotne, ekonomiczne, środowiskowe. 

BUNA: 

Analiza przyczyn zachorowalności na poszczególne choroby bezpośrednio i pośrednio związane z poszczególnymi 

rodzajami zanieczyszczenia/degradacją/dewastacją środowiska. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

WIEDZA 

 W_01 zna problematykę relacji 

człowiek – środowisko społeczne  

 

Kolokwium pisemne (W). 

Praca zaliczeniowa, 

projekt  

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

praca semestralna /prezentacja/;  

aktywność; obecność     

UNA: ocena z kolokwium (ustne lub pisemne, 

pytania otwarte/zamknięte jednokrotnego wyboru) - 

(Z1) 

BUNA: ocena – praca zaliczeniowa, projekt (Z2) 

 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 charakteryzuje zakres 

interakcji społecznej i procesu 

socjalizacji oraz działanie 

lokalnych społeczności i 

ekosystemu. 

U_02. definiuje pojęcia grupy, 

organizacji, instytucji, populacji, 

społeczności i ekosystemu oraz 

zna zasady ich funkcjonowania  

 

Zadania wykonywane 

indywidualnie i grupowo 

 

KOMPETENCJE 

K_01. Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego.  

 

Obserwacja postaw i 

zachowań studenta, 

Ocena zaangażowania i 

terminowości powierzonych 

mu zadań. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W04 P6S_WG, P6S_WK 

U_01 K1_U24, K1_U25 P6S_UW; P6S_UO 

U_02 K1_U24, K1_U25 P6S_UW, P6S_UO 

K_01 K1_ K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa: 

1. Machnowski R., M. A. Rzętała, M. Rzętała „Globalne problemy środowiska przyrodniczego”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2014 

2. Marchwińska-Wyrwał M., M. Madej, K. Rusin, „Środowisko i zdrowie w Unii Europejskiej”, monografie 

Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2011 

3. Bzdęga J., A. Gębska-Kuczerowska, „Epidemiologia w zdrowiu publicznym”, Wyd. PZWK, Warszawa, 2010. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Lenart W., Świat, w którym żyjemy, WSiP, Warszawa 

2. Denys A., „Zagrożenia zdrowia publicznego, Wolters Kluwe, 2014 

Autor programu:  

dr K. Strzała - Osuch 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 51. Opis przedmiotu kształcenia – ekonomia zdrowia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr B. Pawłowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr B. Pawłowska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 x     2 □      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  EKONOMIA ZDROWIA Liczba punktów 

ECTS: 2 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  41 2 

Opracowanie zagadnień    10 

Analiza piśmiennictwa    10 

Analiza ustaw i rozporządzeń    10 

Przygotowanie do kolokwium    11 

Razem przedmiot  9  41 2 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: Wykład podający z wykorzystaniem środków audiowizualnych, wykład problemowy, wykład 

informacyjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Wymagania formalne: brak  

Wymagania wstępne: umiejętność dostrzegania zjawisk społecznych. 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami ekonomiki zdrowia oraz problematyką finasowania, kosztów i 

wydatków w sektorze ochrony zdrowia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 
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1. Koszty w ochronie zdrowia 

2. Przychody świadczeniodawców 

3. Podstawowe rodzaje analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia 

4. Wady i zalety różnych metod finansowania ochrony zdrowia, szczególnie ratownictwa medycznego 

5. Analiza podstawowych rodzajów kosztów w ochronie zdrowia na przykładach liczbowych 

BUNA: 

4. Sektor ochrony zdrowia. Jego uczestnicy i relacje między nimi 

5. Rynek w ochronie zdrowia, jego cechy i zawodność 

6. Finansowanie ochrony zdrowia. Wydatki i przychody sektora w Polsce i na świecie oraz ich determinanty 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę ogólną 

niezbędną do zrozumienia 

społecznych, ekonomicznych i 

prawnych uwarunkowań 

działalności dotyczącej procedur 

medycznych. 

– Kolokwium pisemne 

końcowe  

– Przygotowanie 

prezentacji lub 

projektu 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

• Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi, 

dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie 

problemu) lub zaliczenie ustne (Z1) 

• Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji / przeprowadzenie badań i 

prezentacja ich wyników (pisemna/ ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (100%) na 

ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Posiada umiejętność 

pozyskiwania informacji z 

literatury, baz danych oraz innych 

źródeł, integrowania tych 

informacji, interpretowania i 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania opinii. 

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności udziału 

w dyskusji 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i 

zawodowego. 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

EKONOMIA ZDROWIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W14 P6S_WK 

U01 K1_U24, K1_U32 P6S_UO 

K01 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa: 

1. Golinowska S. [red.], Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015. 

2. Suchecka J. Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer businnes, Kraków 2016. 

3. Getzen Thomas E. Ekonomika zdrowia. PWN. Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Folland S., Goodman A., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2011. 

2. Morris S., Devlin N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 

2011. 

Autor programu:  

dr B. Pawłowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Getzen-Thomas-E.,a,74112223
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Tabela 52. Opis przedmiotu kształcenia – żywienie człowieka 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: prof. dr hab. W. Łysiak-Szydłowska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 X      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  15  10 1 

Opracowanie zagadnień    5 

Przygotowanie do kolokwium    5 

Razem przedmiot  15  10 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający z wykorzystaniem środków audiowizualnych, demonstracja obrazów USG, radiogramów, 

obrazów TK i NMR. Prezentacje filmów z badań radiologicznych dynamicznych i badań endoskopowych. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: brak  

B. Wymagania wstępne: podstawy wiedzy z zakresu anatomii 

Cel przedmiotu 

1. Zapoznanie studentów z rolą składników pokarmowych,  

2. Określenie źródła składników pokarmowych,  

3. Przedstawienie pojęcia przemiany materii,  

4. Ocena stanu odżywienia osób dorosłych,  

5. Przedstawienie epidemiologii, przyczyn i powikłań otyłości,  

6. Zapoznanie studentów z problemem starzenia się społeczeństw,  

7. Przedstawienie roli suplementacji diety.  
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
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WYKŁADY 

UNA: 

1. Skutki nieprawidłowego żywienia:  

⎯ choroby związane z nieprawidłowym żywieniem,  

⎯ metody zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia. 

2. Wybrane problemy żywieniowe:  

⎯ żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej,  

⎯ żywienie osób niedożywionych,  

⎯ dieta wegetariańska. 

3. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. 

4. Interakcje między żywnością i suplementami diety a lekami. 

5. Substancje dodatkowe w żywności – aspekty zdrowotne. 

BUNA: 

7. Etykietowanie żywności. 

8. Higiena produkcji żywności. 

9. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób dietozależnych. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada zaawansowaną 

wiedzę w wybranych 

zagadnieniach związanych z 

żywieniem człowieka 

zdrowego.  

W_02 Posiada wiedzę 

dotyczącą bezpieczeństwa 

żywnościowo-żywieniowego w 

aspekcie regulacji prawnych na 

poziomie lokalnym, krajowym i 

europejskim.  
 

– Kolokwium 

– Przygotowanie projektu 

(samodzielna praca 

studenta) 

 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi, 

dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie 

problemu) lub zaliczenie ustne (Z1) 

Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji (pisemna/ ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,70 + (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) na 

ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi przygotować 

program profilaktyczny i program 

edukacyjny związany z 

żywieniem określonej grupy 

ludności  

U_02 Potrafi podejmować 

właściwe wybory żywieniowych 

oraz zidentyfikować rolę i 

zagrożenia ze strony 

suplementów diety.  

– Obserwacja i ocena  

udziału w dyskusji 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Wykorzystuje nabytą 

wiedzę w promocji 

prozdrowotnych zachowań w 

otoczeniu. 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W03 P6S_WG 

W02 K1_W06 P6S_WG, P6S_WK 

U01 K1_U22, K1_U24, K1_U31 P6S_UK, P6S_UO 

U02 K1_U22, K1_U24, K1_U31 P6S_UK, P6S_UO 

K01 K1_K08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa: 

1. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2014.  

2. Jarosz M. (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Wydawnictwo: Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 

2010.  
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3. Chojnacki J. (red. pol.), Dietetyka i żywienie kliniczne, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.  

Literatura uzupełniająca: 

1. Świderski F. (red.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Wydawnictwo-Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2003.  

2. Pertkiewicz M., Korta T. (red.), Standardy żywienia pozajelitowego i dojelitowego, Polskie Towarzystwo 

Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Krakowskie Wydawnictwo Scientyfica 2014. 

Autor programu:  

prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

  

https://edraurban.pl/ksiazka_medyczna/dietetyka-i-zywienie-kliniczne
https://edraurban.pl/ksiazka_medyczna/dietetyka-i-zywienie-kliniczne
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Tabela 53. Opis przedmiotu kształcenia – organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr M. Makowski 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr M. Makowski 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 X      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE  

W OCHRONIE ZDROWIA 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zdrowie publiczne 

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień ze zdrowia publicznego 

Cel przedmiotu 

⎯ Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i czynnikami warunkującymi 

planowanie i podejmowanie decyzji menadżerskich na różnych poziomach organizacyjnych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Czynniki oddziałujące na realizację opieki zdrowotnej i ich wpływ na zarządzanie. 

2. Specyfika zarządzania podmiotem leczniczym: ludzie, cele, struktura. 

3. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. 
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4. Planowanie i zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. 

5. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.  

BUNA: 

1. Aktualne problemy zarządzania w ochronie zdrowia.   

2. Uwarunkowania działania podmiotów leczniczych. 

3. Wybrane metody zarządzania w ochronie zdrowia. 

4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. 

5. Zarzadzanie zmianą w ochronie zdrowia. Procesy przekształceń.    

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat 

zarządzania w ochronie 

zdrowia.  

W_02 Wie na czym polega 

funkcjonowanie podmiotów 

sektora ochrony zdrowia oraz 

ich relacje z otoczeniem. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie projektu 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

1. Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna lub 

zaliczenie ustne (Z1) 

2. Przygotowanie projektu lub prezentacji 

(zaliczenie pisemne lub ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) na 

ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Charakteryzuje specyfikę 

rynku usług zdrowotnych. 

U_02 zastosuje w praktyce 

poznane metody organizacji i 

zarządzania. 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Jest świadomy własnych 

ograniczeń. Posiada 

elementarne umiejętności 

organizatorskie.  

 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K_W01, K_W13 P6S_WK   

W_02 K_W01, K_W13 P6S_WG 

U_01 K_U32 P6S_UO 

U_02 K_U32 P6S_UO 

K_01 K_U06, K_U08 P6S_KR, P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 

1. Dunkan J. W., GINTER P. M., Swayne L. E., Zarzadzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Wolter Kluwer 

Polska, 2012. 

2. Smith J., Zarzadzanie w opiece zdrowotnej, Wolter Kluwer Polska, 2010.  

Literatura uzupełniająca 

3. Dykowska G., Możdżonek M., Opolski K., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i 

praktyka, CeDeWu, 2009. 

4. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. 2009. 

5. Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007. 

Autor programu:  

dr M. Makowski 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 54. Opis przedmiotu kształcenia – polityka społeczna i zdrowotna 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Anna Tałaj 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr A. Tałaj 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II □     III □        

Semestr:    

1 □     2 X      3 □      4 □     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  POLITYKA SPOŁECZNA  

I ZDROWOTNA 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne:  

B. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza w zakresie zdrowia środowiskowego 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia oraz 

przedstawienie mechanizmów jej funkcjonowania. 
⎯  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Zadania Ministra Zdrowia jako kreatora polityki zdrowotnej i nadzorcy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

2. Funkcje i cele systemu zabezpieczeń społecznych. 

3. Narodowy Program Zdrowia, założenia, cele, zadania i oczekiwania. 

4. Główne problemy zdrowotne w Polsce i Unii Europejskiej (mity i fakty). 
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5. Niepełnosprawność i opieka długoterminowa, jako problemy polityki państwa. 

BUNA: 

8. Zatrudnienie i bezrobocie. 

9. Polityka lekowa państwa. 

10. Patologie społeczne, bezdomność. 

11. Główne problemy zdrowotne w Polsce i na świecie.  

12. Działalność organizacji pozarządowych. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i 

podstawowe kryteria oceny/wymagania 

egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Przedstawia zagadnienia 

związane z polityką społeczną 

wobec grup ryzyka. 

W_02 Zna podstawową 

terminologię związaną z 

polityką społeczną i zdrowotną 

w związku z problemami 

zdrowotnymi populacji. 

W_03 Definiuje 

zainteresowania polityki 

społecznej i zdrowotnej oraz jej 

zadań wynikających ze zmian 

zachodzących w gospodarce i 

społeczeństwie. 
 

– Kolokwium 

– Przygotowanie zagadnia  

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

1. Pisemne zaliczenie: test - pytania 

zamknięte i/lub pytania otwarte (60% 

poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do 

uzyskania pozytywnej oceny) (Z1) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

2. Opracowanie zagadnień - samodzielna 

praca studenta, prezentacja lub esej 

(zaliczenie pisemne lub ustne) (Z2) 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg 

wzoru: 

Ow = ocena z pisemnego zaliczenia (Z1) x 

0,60 + ocena  z opracowanych zagadnień 

(Z2) x 0,40 

 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja 

(80%) na ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi wyodrębnić 

czynniki wpływające na politykę 

zdrowotną państwa. 

U_02 Potrafi dokonać oceny 

zagrożeń społecznych na 

poziomie lokalnym.  

U_03 Wykazuje zdolność oceny 

teoretycznej i metodologicznej 

budowy projektów promocji 

zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Wykazuje zainteresowanie 

problematyką środowiska 

lokalnego.  

K_02 Prezentuje postawę 

szacunku i zrozumienia wobec 

jednostki dotkniętej problemami 

o charakterze społecznym i 

zdrowotnym/ 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie powierzonych 

mu zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K_W06, K_W13 P6S_WK   

W_02 K_W06, K_W13 P6S_WK 

W_03 K_W06, K_W13 P6S_WK 

U_01 K_U23, K_U24, K_U25 P6S_UW, P6S_UO 

U_02 K_U23, K_U24, K_U25 P6S_UW, P6S_UO 

U_03 K_U23, K_U24, K_U25, K_U31 P6S_UW, P6S_UO 

K_01 K_U08  P6S_KK 

K_02 K_U08 P6S_KK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 



209 

 

1. Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. CeDeWu Warszawa 2004 

2. Włodarczyk C.: Wprowadzenie do polityki zdrowotnej. Oficyna a Wolters Business 2010. 

Literatura uzupełniająca 

1. Marzec-Holka K, Rutkowska A, Joachimowska M (red).: Praca socjalna i polityka społeczna-obszary 

współdziałania wobec wykluczenia społecznego. Wydawnictwo UKW. Bydgoszcz 2008 

2. Karski J.B.: Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. CeDeWu 

Warszawa 2005.  

Autor programu:  

dr Anna Tałaj, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

Tabela 55. Opis przedmiotu kształcenia – organizacja ratownictwa medycznego 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr Ewa Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 □     6 x         

Nazwa modułu/przedmiotu:  ORGANIZACJA RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO 

Liczba 

punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych - 

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 

B. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień w zakresie ratownictwa medycznego 

Cel przedmiotu 

⎯ Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce.  

⎯ Struktura systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. Rola i funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w strukturze szpitala. 

⎯ Zasady współdziałania zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami współpracującymi z systemem PRM.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Historia organizacji ratownictwa medycznego w Polsce.  

2. Organizacja systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce.  

3. Plan działania systemu PRM dla województwa pomorskiego. 

4. Organizacja medycyny ratunkowej i ochrony zdrowia w wybranych państwach Unii Europejskiej i świata.  

5. Organizacja służb ratunkowych w Polsce.    

BUNA: 

1. Zarządzanie kryzysowego – struktura, zadania i funkcje.  

2. Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Numer alarmowy 112 

3. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. Numer alarmowy 999. Cele i zadania Stacji Pogotowia Ratunkowego.  

4. Miejsce ratownika medycznego, pielęgniarki i lekarza w systemie ratownictwa medycznego. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Posiada wiedzę na temat 

organizacji systemów ochrony zdrowia 

na poziomie krajowym i globalnym z 

uwzględnieniem uwarunkowań 

ekonomicznych. 
W_02 Zna zasady organizacji, 

funkcjonowania i finansowania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie 

projektu 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

1. Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna lub 

zaliczenie ustne (Z1) 

2. Przygotowanie projektu lub prezentacji 

(zaliczenie pisemne lub ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Planuje pracę zespołu, przydziela 

zadania, ocenia podjęte działania, 

wprowadza rozwiązania wpływające na 

poprawę warunków pracy i skuteczności 

działań.  

U_02 Modyfikuje postępowanie 

ratunkowe na miejscu zdarzenia w 

zależności od rodzaju zagrożenia. 

– Ocena 

zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Identyfikuje miejsce i rolę zawodu 

ratownika medycznego w ramach 

organizacji systemu ochrony zdrowia 

na poziomie krajowym i europejskim. 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania 

studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

ORGANIZACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K_W01, K_W13 P6S_WK   

W_02 K_W01, K_W13 P6S_WG 

U_01 K_U32 P6S_UO 

U_02 K_U32 P6S_UO 
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K_01 K_K11 P6S_KK, P6S_UO 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. 

zm.). 

2. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dz.U., nr 113, poz. 1207. 

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).   

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne 

5. Wojewódzki  plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa pomorskiego. 

6. Organizacja służb ratownictwa medycznego w wybranych państwach. Kancelaria Senatu Biuro Analiz i 

Dokumentacji, Warszawa 2013 (http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/53/plik/ot-622.pdf). 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego 

11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora 

medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 

innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Literatura uzupełniająca 

1. Ciećkiewicz J., Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych., Górnicki Wydawnictwo Medyczne., 

Wrocław 2005. 

2. Goniewicz M. (red.): Medycyna katastrof: problemy organizacyjno-diagnostyczne. Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2012. 

Autor programu:  

dr Ewa Raniszewska, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

  

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/53/plik/ot-622.pdf
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Tabela 56. Opis przedmiotu kształcenia – diagnostyka laboratoryjna w stanach nagłych 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
prof. dr hab. S. Angielski 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: prof. dr hab. S. Angielski, dr A. Przyborska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II x     III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 x     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA  

W STANACH NAGŁYCH 

Liczba 

punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy X        

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład podający - prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny, dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia 

B. Wymagania wstępne: zna budowę i skład krwi obwodowej, znaczenie poszczególnych składników krwi dla życia 

i zdrowia, potrafi wymienić płyny ustrojowe. 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z: 

⎯ diagnostyką laboratoryjną w stanach zagrożenia życia,  

⎯ rodzajami badań w wybranych stanach zagrożenia życia,  

⎯ metodami pobierania materiału do badań,  

⎯ właściwym przechowywaniem i transportem materiału biologicznego,  

⎯ błędami przedanalitycznymi wpływającymi na wartość oznaczonych parametrów,  

⎯ interpretacją wyników badań laboratoryjnych. 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, pojęcie wartości krytycznych. 

2. Nowe testy laboratoryjne wykorzystywane w stanach nagłych. 

3. Pacjent na Izbie przyjęć –rola diagnostyki laboratoryjnej we wstępnym rozpoznaniu chorób. 

4. Kliniczne podstawy i pojęcia: internistyczne stany nagłe, stany zagrożenie życia, udary, stany nieprzytomności, 

śpiączki różnego pochodzenia -rola badań laboratoryjnych. 

5. Kliniczne podstawy ostrych zespołów wieńcowych, kryteria rozpoznawania OZW. 

6. Laboratoryjne testy scentralizowane i rozproszone (POCT) w świetle badań pilnych. 

7. Badania laboratoryjne w ostrych układowych stanach zapalnych i sepsie. 

8. Pacjent pooperacyjny i powypadkowy –rola diagnostyki laboratoryjnej w monitorowaniu stanu chorego. 

Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego, Szpitalne Oddziały Ratunkowe i rola badań laboratoryjnych 

w SOR. 

9. Przydatność oznaczeń elektrolitów w ostrych stanach zagrażających życiu. 

10. Przydatność oznaczeń RKZ w ostrych stanach zagrażających życiu. 

11. Stany zagrożenia życia ze strony zaburzeń gospodarki węglowodanowej (hyper-i hypoglikemie). 

12. Zatrucia ostre lekami, narkotykami, alkoholem, tlenkiem węgla. 

13. Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia w ostrych zaburzeniach metabolicznych. 

 

BUNA: 

Samodzielne studiowanie literatury z tematu podanego przez nauczyciela zgodnie z efektami kształcenia. 

  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna podstawowe badania 

analityczne wykonywane w 

stanach nagłych: kardiologii, 

chorobach nerek, ośrodkowego 

układu nerwowego, przewodu 

pokarmowego, chorobach krwi i 

zatruciach. 

W_02 Zna rodzaje materiałów 

biologicznych, sposoby ich 

pozyskiwania i transportu. 

W_03 Posiada wiedzę na temat 

interpretacji podstawowych 

wyników badań laboratoryjnych. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie zagadnień 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

 

M. Formy i kryteria zaliczenia 

7. Kolokwium: test z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna lub 

zaliczenie ustne (Z1) 

8. Przygotowanie zagadnień (zaliczenie 

pisemne lub ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. 

Umiejętności 

U_01 Potrafi pobrać krew 

włośniczkową, żylną do badań 

zgodnie z obowiązującymi 

standardami pobierania systemem 

zamkniętym.   

U_02 Potrafi pobrać anaerobowo 

krew arterializowaną do badań 

gazometrycznych.  

U_03 Potrafi wykonać oznaczenie 

glukozy przy użyciu glukometru.  

U_04 Potrafi zinterpretować 

podstawowe wyniki badań 

laboratoryjnych wykonywanych 

w stanach nagłego zagrożenia 

życia. 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Ma świadomość własnej 

wiedzy, rozumie konieczność 

ciągłego dokształcania. Jest 

gotowy do korzystania z pomocy 

ekspertów, zgodnie z zasadami 

etyki zawodowej i 

uregulowaniami prawnymi. 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu zadań  
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K_02 Potrafi współpracować w 

zespole interdyscyplinarnym dla 

dobra pacjenta. 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W STANACH NAGŁYCH 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K_W05 P6S_WG   

W_02 K_W05 P6S_WG  

W_03 K_W05 P6S_WG   

U_01 K_U15 P6S_UW  

U_02 K_U14, K_U15 P6S_UW 

U_03 K_U14 P6S_UW 

U_04 K_U14, K_U15 P6S_ UW  

K_01 K_ K08, K_ K09 P6S_KK, P6S_KR,  P6S_UO 

K_02 K_K06 P6S_KR,  P6S_UO 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 

1. Dembińska–Kieć A., Naskalski JW.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban & 

Partner, Wrocław 2009.  

2. Solnica B.; Diagnostyka laboratoryjna. PZWL Warszawa 2014.  

3. Kokot F., Hyla-Klekot L., Kokot S.: Zakres norm i interpretacja, PZWL, Warszawa 2011.  

4. Tomaszewski J.J.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2006.  

5. Kabata J., Kalinowski L.: Badania laboratoryjne w codziennej praktyce, Makmed, Gdańsk 2005. 

6. Kumar Chandra M., Dodds Chris, Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze - praktyczny przewodnik., 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca 

1. Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.H.: Biochemia Kliniczna. Wyd. PERSEUSZ, Sopot 2003.  

Autor programu:  

prof. dr hab. S. Angielski, dr A. Przyborska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 57. Opis przedmiotu kształcenia – nowoczesne metody diagnostyczne w ratownictwie 

medycznym 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego  

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr J. Gwoździewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr J. Gwoździewicz 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □    5 x     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  NOWOCZESNE METODY 

DIAGNOSTYCZNE W 

RATOWNICTWIE MEDYCZNYM 

Liczba 

punktów 

ECTS: 1 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □       kliniczny niezabiegowy □      kliniczny 

zabiegowy X        

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  9  16 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    6 

Razem przedmiot  9  16 1 

Metody dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków), dyskusja 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Wymagania formalne: uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów. 

Wymagania wstępne: wiedza z anatomii, fizjologii, interny, chirurgii i pediatrii. 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami diagnostyki obrazowania- rodzaje, wskazania, możliwości ich 

wykorzystania w różnych stanach klinicznych. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Nowoczesne techniki badań obrazowych- rodzaje, wskazania, przeciwskazania, podstawy interpretacji. 
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2. Wskazania i przeciwwskazania do wykorzystania środków cieniujących w nowoczesnych technikach 

obrazowych, objawy ich nietolerancji.  

3. Diagnostyka naczyń. 

4. Wykorzystanie USG fast w urazach i innych przypadkach w fazie przedszpitalnej i SOR. 

5. Techniki obrazowania stosowane w diagnostyce OUN, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.  

6. Badania endoskopowe: wskazania, wykonanie i znaczenie kliniczne.   

7. Odmienności w diagnostyce pediatrycznej.   

BUNA: 

1. Nowoczesne techniki diagnostyki laboratoryjnej, zakres norm i interpretacja. 

2. Znaczenie kliniczne nowoczesnych technik diagnostyki laboratoryjnej. 

3. Objawy nietolerancji środków cieniujących – postępowanie ratownicze. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Omawia rodzaje, 

wskazania                     i 

użyteczność nowoczesnych 

technik diagnostycznych 

W_02 Zna możliwości 

wystąpienia powikłań po 

badaniach. 

– Kolokwium 

– Przygotowanie zagadnień 

(samodzielna praca 

studenta) 
 

Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną  

Formy i kryteria zaliczenia 

9. Kolokwium: pisemne zaliczenie - pytania 

zamknięte (60% poprawnych odpowiedzi 

kwalifikuje do uzyskania pozytywnej 

oceny) (Z1) 

10. Przygotowanie zagadnień (zaliczenie 

pisemne lub wypowiedź ustna) (Z2) 

Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

Ocena z wykładu jest przeliczana wg wzoru: 

Ow = (Z1) x 0,60 + (Z2) x 0,40 

OW – ocena z wykładów  

Ocena końcowa jest przeliczana według wzoru: 

3,0 -3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 -3,74 – dostateczny (3,5) 

3,75 -4,24 – dobry (4,0) 

4,25-4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja (80%) 

na ocenianych zajęciach. W przypadku 

nieobecności studenta na zajęciach z powodu 

choroby udokumentowanej zwolnieniem 

lekarskim lub zdarzenia losowego, 

usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia 

materiału będącego przedmiotem zajęć w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca 

prowadzący zajęcia. 

Umiejętności 

U_01 Posługuje się w praktyce 

mianownictwem stosowanym                            

w nowoczesnych technikach 

diagnostycznych. 

U_02 Wiąże obrazy uszkodzeń 

tkankowych i narządowych z 

objawami klinicznymi choroby, 

wywiadem i wynikami badań 

diagnostycznych. 

– Ocena zaangażowania w 

dyskusji 

Kompetencje społeczne  

K_01 Jest świadomy własnych 

ograniczeń. Systematycznie 

wzbogaca wiedzę zawodową, 

doskonali umiejętności dążąc do 

profesjonalizmu. 

 

– Obserwacja postaw i 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu zadań  
 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W01 K1_W02, K1_W04, K1_W07, K1_W09 P6S_WG P6S_WK 

W02 K1_W01, K1_W04,  P6S_WK 

U01 K1_U25 P6S_UW 

U02 K1_U09, K1_U32 P6S_UW P6S_UO 

K01 K1_K10 P6S_UO P6S_KK P6S_KR 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 

1. Barold S. Serge, Roland X. Stroobandt, Alfons F. Sinnaeve, red. wyd. pol. Andrzej Kübler, Stymulatory serca - 
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przewodnik ilustrowany., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006 

2. Bowra J., , Re McLaughlin, red. wyd. pol. Dąbrówka Sokołowska, Ultrasonografia w stanach nagłych - TO 

PROSTE., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007. 

3. Cavanaugh B. Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek, PZWL 2006  

4. Danie B, Pruszyński B. Anatomia radiologiczna, RTG, TK, MR, USG, S., PZWL, 2005.,  

5. Kumar Chandra M., Dodds Chris, Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze - praktyczny przewodnik., 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007 

6. Pruszyński B. Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań, PZWL, 2013  

7. Smereka J. (wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013. 

8. Sokołowska-Dąbek D., Jakubaszko J., Ultrasonografia w medycynie ratunkowej, Górnicki Wydawnictwo 

Medyczne, Wrocław 2009. 

9. Zaleska-Dorobisz Urszula, ABC radiologii w medycynie ratunkowej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 

Wrocław 2009. 

Literatura uzupełniająca 

1. Walecki J., Pruszyński B.. Leksykon radiologii i diagnostyki obrazowej. ZamKor Kraków, 2003.  

2. Dembińska-Kieć A, Naskalski JW. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier 

Urban&Partner, 2010.  

3. Pruszyński B.. Wskazania do badań obrazowych, PZWL, 2011. 
 

Autor programu:  

dr J. Gwoździewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 58. Opis przedmiotu kształcenia – transfuzjologia i płynoterapia 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład: dr E. Raniszewska 

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II X     

III □        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 X     5 □     6 □         

Nazwa modułu/przedmiotu:  TRANSFUZJOLOGIA  

I PŁYNOTERAPIA 

Liczba punktów 

ECTS: 1 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □     kliniczny 

zabiegowy X         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć 

praktycznych 

 

praktyk 

zawodowych 

- 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Wykłady  6  19 1 

Opracowanie zagadnień    10 

Przygotowanie do kolokwium    9 

Razem przedmiot  6  19 1 

Metody dydaktyczne 

⎯ wykłady: wykład podający – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny 

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka   

Cel przedmiotu 

C5. Pogłębienie, utrwalenie i przyswojenie wiedzy w zakresie płynoterapii, krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Patofizjologia wstrząsu krwotocznego. Podstawowe zasady leczenia krwią 

2. Krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne 

3. Podstawy prawne dotyczące transfuzjologii 
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4. Płynoterapia w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 

5. Podstawy płynoterapii w praktyce ratownika medycznego 

6. Wstrząs hypowolemiczny i zasady resuscytacji płynowej. 

7. Podstawy gospodarki wodnej i elektrolitowej, wybrane preparaty stosowane we współczesnym 

krwiolecznictwie 

8. Regulacje prawne dotyczące transfuzjologii  

9. Medyczne czynności ratunkowe w zakresie płynoterapii 

 

BUNA: 

zastosowanie płynów infuzyjnych w wybranych stanach klinicznych procedury uzyskania dostępu naczyniowego 

lub doszpikowego (kaniulacja naczyń ) pielęgnacja dostępu doszpikowego, 

pobieranie krwi na oznaczenie grupy i krzyżówkę zestawy do przetaczania płynów i preparatów krwi, 

zasady aseptyki i bezpieczeństwa związane z materiałem biologicznym, prowadzenie dokumentacji medycznej 

 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby 

weryfikacji efektów 

kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Wyjaśni zasady postępowania 

ratunkowego w warunkach 

przedszpitalnych i w szpitalu wobec osób 

w stanie zagrożenia zdrowotnego. 

W_02 Charakteryzuje poszczególne grupy 

leków i ich zastosowanie lecznicze oraz 

zasady leczenia krwią i środkami 

krwiozastępczymi. 

W_03 Charakteryzuje medyczne czynności 

ratunkowe podejmowanie u dorosłych w 

nagłym zagrożeniu zdrowotnym. 

W_04 Wyjaśnia podstawowe zasady 

działania aparatury i sprzętu medycznego. 

Przewiduje skutki szerzenia się zakażeń. 

W_05 Charakteryzuje specyfikę i 

znaczenie gospodarki wodno-

elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w 

utrzymaniu homeostazy ustroju. 

  

 

– Kolokwium ustne 

lub pisemne 

(wykłady) 

 

– Opracowanie 

zagadnienia 

(samodzielna praca 

studenta)-

odpowiedź ustna) 

Sposób zaliczenia  

- zaliczenie z oceną   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

 

Wykłady:  

• Ocena z kolokwium: kolokwium ustne lub 

pisemne (pytania otwarte/zamknięte 

jednokrotnego wyboru) -UNA (Z1) 

 Ocena z kolokwium jest przeliczana według 

kryteriów: 

60-69% - dostateczny (3.0) 

70-74% - dostateczny plus (3.5) 

75-84% - dobry (4.0) 

85-90% - dobry plus (4.5) 

91-100% - bardzo dobry (5.0) 

 

• Ocena punktowa za aktywność na 

wykładach: opracowanie zagadnień - 

samodzielna praca studenta – BUNA (Z2) 

3 pkt – 5.0 

2 pkt – 4.0 

1 pkt – 3.0 

 

Ocena końcowa z przedmiotu: 

Ow = ocena (Z1) x 0,70 + ocena (Z2) x 0,30 

OW – ocena z wykładów  

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  

W przypadku choroby studenta 

udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub 

innych przyczyn losowych, usprawiedliwienia 

oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem 

zajęć w okresie nieobecności dokonuje 

wykładowca prowadzący zajęcia. 

 

Umiejętności 

U_01 Posługuje się sprzętem i zestawami 

ratunkowymi. 

U_02 Wykonuje prawidłowo różne 

techniki zabiegów medycznych. 

U_03 Wykorzystuje wiedzę na temat zasad 

leczenia krwią i środkami 

krwiozastępczymi. 

U_04 Stosuje medyczne czynności 

ratunkowe w przypadku wystąpienia 

różnych stanów zagrożenia zdrowia i życia 

u dorosłych. 

U_05 Prowadzi dokumentację medyczną w 

zespołach ratownictwa medycznego, w 

oddziałach ratunkowych oraz w lotniczym 

pogotowiu ratunkowym. 

U_06 Właściwie stosuje sprzęt ochronny 

znajdujący się w wyposażeniu zestawów 

ratunkowych. 

U_07 Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

związanych z materiałem skażonym 

biologicznie. 

 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy 

studenta, 

opracowanego 

zagadnienia -

odpowiedź ustna 

  

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Krytycznie ocenia wyniki podjętych 

działań ratunkowych i leczniczych. 

K_02 Stawia dobro pacjenta na pierwszym 

 

–  Obserwacja i ocena 

zaangażowania 

studenta w 
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miejscu. 

K_03 Rzetelnie i dokładnie wykonuje 

powierzone obowiązki zawodowe.  

wykonywanie 

powierzonych mu 

zadań oraz 

terminowość  

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

TRANSFUZJOLOGIA I PŁYNOTERAPIA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W05 P6S_WK4, P6S_WK6 

W_02 K1_W07 P6S_WK1, P6S_WK2 

W_03 K_W05 P6S_WK4, P6S_WK5 

W_04 K_W023 P6S_WG1, P6S_WG2, P6S_WK1 

W_05 K_W03 P6S_WK2 

U_01 K_U42   P6S_UW1, P6S_UO, P6S_UU 

U_02 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U23, 

K_U25, K_U28, K_U37, K_U38, K_U39, 

K_U40, K_U41 

P6S_UW1, P6S_UW2,  

P6S_UO, P6S_UW 

U_03 K_U08, K_W25 P6S_UK 

U_04 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U23, 

K_U25, K_U28, K_U37, K_U38, K_U39, 

K_U40, K_U41 

P6S_UW1, P6S_UW2,  

P6S_UO, P6S_UW 

U_05 K_U23 P6S_UO 

U_06 K_U27 P6S_UW3 

U_07 K_U27 P6S_UW3 

K_01 K_K04 P6S_UK 

K_02 K_ K02 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

K_03 K_K09 P6S_KR-UO 

Wykaz literatury  

A. Piśmiennictwo wymagane do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywane podczas zajęć: 

1. Leczenie krwią - T. Niechwiatowicz-Czapka, A.Klimczyk, wyd. lek. PZWL , Warszawa 2011 

2. Łętowska M, Sabliński J. Zasady leczenia krwią jej składnikami i produktami krwiopochodnymi. 

W: Podstawy chirurgii pod red Jacka Szmidta. Wyd. Medycyna Praktyczna 2003, 

3. Kaniulacja naczyń - J. Milkowski,1994 

4. Ratownik medyczny pod red. J.Jakubaszki , wyd. Górnicki 2003 

5. Medycyna ratunkowa i katastrof pod red. A.Zawadzkiego, wyd. lek. PZWL, warszawa 2011 

A.2. wykorzystywane samodzielnie przez studenta 

1. Leczenie krwią - T. Niechwiatowicz-Czapka, A.Klimczyk, wyd. lek. PZWL , Warszawa 2011 

2. Ratownik medyczny pod red. J.Jakubaszki , wyd. Górnicki 2003 

3. Medycyna ratunkowa i katastrof pod red. A.Zawadzkiego, wyd. lek. PZWL, warszawa 2011 

4. Piśmiennictwo uzupełniające 

5. Łętowska M, Sabliński J. Zasady leczenia krwią jej składnikami i produktami krwiopochodnymi. 

6. W: Podstawy chirurgii pod red Jacka Szmidta. Wyd. Medycyna Praktyczna 2003, 

7. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi, N.Hildebrand,wyd. Urban&Partner, Wrocław 2001 

 

Program przygotował: 

dr E. Raniszewska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Przedmioty do wyboru c.d. 

Tabela 59. Opis przedmiotu kształcenia – język nowożytny, angielski 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki 

realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
mgr Natalia Weliszczyńska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: 

ćwiczenia: mgr Natalia Weliszczyńska, mgr Katarzyna Nowińska, mgr Kamila 

Kubiak, mgr Małgorzata Glińska - Przysowa 

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II x     III □         

Semestr:    

1 □      2 x      3 x      4 x     5 □       6 □                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
JĘZYK OBCY 

Liczba punktów 

ECTS: 9 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu:  

podstawowy □         przedkliniczny i społeczny X           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny zabiegowy 

□         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Ćwiczenia semestr 2  30  45 3 

Opracowanie zagadnień    30 

Przygotowanie do kolokwium    15 

Ćwiczenia semestr 3  30  45 3 

Opracowanie zagadnień    30 

Przygotowanie do kolokwium    15 

Ćwiczenia semestr 4  30  45 3 

Opracowanie zagadnień    20 

Przygotowanie do egzaminu    25 

Razem przedmiot  90  135 9 

Metody dydaktyczne 

- podające(dyskusja), metoda sytuacyjna, metoda praktyczna – realizacji zadań 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

C. Wymagania formalne: brak  

D. Wymagania wstępne: brak 
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Cel przedmiotu 

• Niwelowanie barier migracji zawodowej związanych z brakiem znajomości języka obcego, posługiwanie się 

przez studentów językiem obcym zawodowym. 

• Student powinien znać język obcy na poziomie biegłości średnio zaawansowanym wyższym B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.  

• Student powinien być  przygotowany do komunikowania się w języku obcym także w środowisku zawodowym. 

• Student powinien  znać  język obcy w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie nieskomplikowanych 

tekstów fachowych z zakresu ratownictwa medycznego. 

• Student powinien  posiadać umiejętność ustawicznego kształcenia i samokształcenia w języku obcym. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Praca z materiałami dydaktycznymi do nauki języka obcego wskazanymi przez wykładowcę. 

2. Analiza nieskomplikowanych obcojęzycznych tekstów specjalistycznych z zakresu ratownictwa medycznego 

wskazanych przez wykładowcę. 

3. Praca z materiałem audiowizualnym w języku obcym. 

4. Przyswajanie podstawowego słownictwa specjalistycznego z zakresu ratownictwa medycznego. 

5. Tworzenie tematycznych projektów językowych wykorzystujących inwencję i kreatywność studentów (np. 

Prezentacji multimedialnych). 

6. Wyszukiwanie w zasobach internetowych materiałów obcojęzycznych związanych z tematem pracy 

licencjackiej. 

7. Tworzenie angielsko/niemiecko/rosyjsko-polskiego słownika pojęć specjalistycznych. 

8. Udział w projekcji filmu obcojęzycznego.  

9. Korzystanie z materiałów interaktywnych, w tym portali specjalistycznych (praca w laboratorium 

komputerowym). 

BUNA: 

Opanowanie podstawowego słownictwa medycznego w języku obcym. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria 

oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna podstawową 

terminologię w języku obcym 

umożliwiającą komunikację w 

środowisku zawodowym. 

 

– Kolokwium pisemne lub 

odpowiedź ustna 

 

– Egzamin: test 

A. Sposób zaliczenia  

- Zaliczenie z oceną: 2 i 3 semestr 

- Egzamin: 4 semestr  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Participation - udział / aktywność – 30p. 

2Presentations - 2 prezentacje – 20p. 

Mid-term test - testy śródsemestralne – 20p. 

Final test - test końcowy, sem.- 30p. 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne 

uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny z tekstu semestralnego zawierającego zadania 

otwarte i zamknięte. W uzasadnionych przypadkach 

pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego polegającego 

na wykazaniu się umiejętnością poprawnego czytania i 

tłumaczenia tekstu oraz posługiwania poznanym 

słownictwem oraz gramatyką udzielając odpowiedzi na 

pytania. 

 

Zarówno student powracający z urlopu 

dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma 

obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz 

przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku 

uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co najmniej 

dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu 

innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności 

uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania 

przedmiotu. 

 

Umiejętności 

U_01 Ma umiejętności  

językowe zgodne z 

wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

 

– Obserwacja aktywności 

studenta na ćwiczeniach i 

umiejętności 

przekazywania wiedzy w 

języku obcym 

 

Kompetencje społeczne  

K_02 Zna poziom swoich 

kompetencji, ma świadomość 

konieczności samokształcenia 

w języku obcym. 

 

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta 

w wykonywanie 

powierzonych mu zadań  

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

JĘZYK OBCY 
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Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W12 P6S_WK, P6U_W 

U_01 K1_U21  P6S_UK, P6U_U 

K_01 K1_K08 P6S_KK, P6U_K 

Wykaz literatury  

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

1. Podręcznik do nauki języka obcego  wybrany przez wykładowcę. 

2. Podręcznik do nauki gramatyki języka obcego wskazany przez wykładowcę. 

3. ( e)Workbook do podręcznika wybranego przez wykładowcę. 

Literatura uzupełniająca 

1. Materiały  dodatkowe wybrane przez prowadzącego zajęcia. 

2. Słowniki angielsko/niemiecko-polskie i polsko-angielsko/niemieckie. 

3. Słowniki interaktywne. 

Program przygotował/a: mgr Natalia Weliszczyńska, 

mgr Katarzyna Nowińska, mgr Kamila Kubiak,  

mgr Małgorzata Glińska - Przysowa 

 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 60. Opis przedmiotu kształcenia – seminarium licencjackie, praca dyplomowa 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr E. Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz, dr J. Gwoździewicz,  

dr K. Ziółkowska 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x         

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □     5 x       6 x                

Nazwa modułu/przedmiotu:  
SEMINARIUM LICENCJACKIE, 

PRACA DYPLOMOWA 

Liczba punktów 

ECTS: 4 

Kod modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny X        kliniczny niezabiegowy □        kliniczny 

zabiegowy □         

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Seminaria semestr 5  12  38 2 

Analiza piśmiennictwa    15 

Przygotowanie tematu i celu 

pracy oraz projektu pierwszego 

rozdziału  

   18 

Wykonanie prezentacji w 

PowerPoint 

   5 

Seminarium semestr 6  15  35 2 

Wykonanie pracy zaliczeniowej 

w formie projektu pracy 

dyplomowej 

   25 

Wykonanie prezentacji 

multimedialnej w PowerPoint, 

jako pracy licencjackiej 

   10 

Razem przedmiot  27  73 4 

Metody dydaktyczne 
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Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Wymagania formalne: analiza literatury przedmiotu 

Wymagania wstępne: zasady pisania i prezentowania prac naukowych. 

Cel przedmiotu 

C1. Poznanie celu i obszaru badań, etapów postępowania badawczego, metod i technik badań oraz zasad 

interpretacji i wnioskowania danych empirycznych.  

C2. W wyniku kształcenia student napisze pracę licencjacką. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

WYKŁADY 

UNA: 

1. Kryteria poprawności doboru literatury przedmiotu i jej wykorzystanie dla celów pracy (zakres, aktualność, 

umiejętność jej prezentacji).  

2. Formalno- techniczne aspekty pracy (język pracy, przypisy i ich rodzaje, bibliografia, aneksy).  

3. Sposoby gromadzenia i  porządkowania danych empirycznych.  

4. Sposoby prezentacji uzyskanych wyników badań (tabele, ryciny, diagramy).  

5. Metodologiczne warunki poprawności tytułu pracy i jej zawartości merytorycznej.  

6. Elementy składowe pełnego tytułu (przedmiot, zakres, charakter, aspekt).  

7. Metody i techniki badań. Zasady konstruowania narzędzi badawczych.  

8. Zasady konstrukcji opracowania naukowego, opis, analiza, wnioskowanie.  

9. Warunki poprawności wnioskowania w zależności od zgromadzonego materiału, jego ilości i parametrów 

statystycznych.  

 

BUNA: 

3. Wykonanie pracy zaliczeniowej w formie projektu pracy dyplomowej,  

4. Zebranie danych i ich opracowanie statystyczne (praca badawcza), 

5. Wykonanie prezentacji multimedialnej, jako pracy licencjackiej. 

   

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna układ pracy, 

strukturę podziału treści, 

kolejności rozdziałów, 

kompletności tez. 

W_02 Zna zasady opracowania 

strony formalnej pracy w 

zakresie poprawności 

językowej, stylu, techniki 

pisania pracy, spisu treści, 

tabel, rycin, aneksu. 

W_03 Zna piśmiennictwo 

związane z tematem pracy, w 

zakresie ratownictwa 

medycznego niezbędne do 

napisania pracy dyplomowej.  

 

- wykonanie projektu pracy 

dyplomowej w PowerPoint 

- przygotowanie pracy 

dyplomowej w PowerPoint 

A. Sposób zaliczenia  

Zaliczenie z oceną 

 

B. Formy i kryteria zaliczenia  

Forma zaliczenia:  

⎯ opracowanie i przedstawienie referatów i 

prezentacji, 

⎯  opracowanie własnych wyników badań,  

⎯ udział w dyskusji. 

W referatach i prezentacjach oceniane będą: 

⎯ adekwatność treści do tematu,  

⎯ wartość merytoryczna,  

⎯ wyczerpanie tematu,  

⎯ konstrukcja referatu,  

⎯ poprawność gramatyczna/stylistyczna,  

⎯ forma prezentacji. 

 

Udział w dyskusji będzie oceniany na podstawie: 

⎯ częstości zabierania głosu,  

⎯ merytorycznej istotności wypowiedzi,  

⎯ formy wypowiedzi. 

 

Praca badawcza będzie oceniana na podstawie: 

⎯ oceny uzyskanych wyników, 

⎯ wiarygodności wyników, 

⎯ interpretacji wyników. 

 

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen 

cząstkowych uzyskanych za wykonanie 

referatów/prezentacji (30%), udział w dyskusji 

Umiejętności 

U_01 Potrafi wykorzystać i 

integrować wiedzę teoretyczną 

z zakresu nauk medycznych 

oraz powiązanych 

z nią dyscyplin w celu analizy 

problemów zdrowotnych 

pacjenta, diagnozowania i 

projektowania działań 

ratowniczych.   

U_02 Posiada umiejętność 

obserwowania, wyszukiwania 

i przetwarzania informacji, przy 

wykorzystaniu różnych źródeł 

oraz interpretowania ich z 

 

- ocena umiejętności 

korzystania z piśmiennictwa 

- przygotowanie 

piśmiennictwa do pracy 

dyplomowej 
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punktu widzenia fizjologii i 

patologii. 

U_01 Gromadzi adekwatną do 

tematyki pracy dyplomowej 

literaturę przedmiotu. Dokona 

doboru zakresu i sposobu 

wykorzystania źródeł. 

U_02 Konstruktywnie analizuje 

zebrany materiał badawczy, 

porządkuje wyniki badań 

własnych. 

U_03 Konstruuje wnioski na 

podstawie zgromadzonego 

materiału, zinterpretuje 

merytoryczną wartość pracy.  

(30%), wykonanej pracy badawczej (40%). 

 

W celu uzyskania zaliczenia w semestrze V 

student powinien przedstawić umiejętność 

przygotowania pracy licencjackiej w zakresie:  

⎯  wybrany temat z uzasadnieniem, cel pracy oraz 

plan pracy,  

⎯ zebrane piśmiennictwo, 

⎯ napisany pierwszy rozdział pracy dyplomowej, 

⎯ przygotowane narzędzie badawcze (jeśli praca 

badawcza). 

W celu uzyskania zaliczenia w semestrze VI 

student przedstawia: 

⎯ przeprowadzone badania (jeśli praca jest 

badawcza), 

⎯ przeprowadzoną analizę statystyczną i wyniki 

badań, 

⎯ wnioski, 

⎯ przygotowaną do obrony pracę dyplomową pod 

postacią prezentacji multimedialnej w 

PowerPoint. 

 

Ocena końcowa z modułu: 

Ustalenie oceny końcowej z modułu na podstawie 

uzyskanych  ocen  pozytywnych z seminarium w 

semestrze V i VI. Wagami są przypisane im liczby 

punktów ECTS wyliczone ze wzoru:   

OKM = OKP sem5 x ECTSsem5 + OKP sem6 x ECTSsem6 

/ECTSP 

OKM – ocena końcowa z modułu  

OKP sem – ocena końcowa seminarium w semestrach 

5 i 6 

ECTSsem – liczba pkt ECTS w danym semestrze 

ECTSP – liczba pkt ECTS za przedmiot (ogółem)  

Ocena końcowa z modułu przeliczana jest według 

kryteriów:  

3,00 - 3,24   – dostateczny (3,0) 

3,25 - 3,74   – dostateczny plus (3,5) 

3,75 - 4,24   – dobry (4,0) 

4,25 - 4,74   – dobry plus (4.5) 

4,75 - 5,00   – bardzo dobry (5,0) 

 

Kompetencje społeczne  

K_01 Krytycznie interpretuje 

doniesienia z piśmiennictwa, 

prowadzi dyskusję wyników 

uzyskanych przez innych 

autorów z wynikami badań 

własnych.  

K_02 Posiada świadomość 

poziomu swojej wiedzy 

i umiejętności, rozumie 

konieczność ustawicznego 

dokształcania się. 

  

 

- ocena aktywności podczas 

zajęć i obserwacja 

współpracy w grupie 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

SEMINARIUM LICENCJACKIE, PRACA DYPLOMOWA 

Numer  

(symbol)  

efektu 

kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_ W01, K1_W04, K1_W05, K1_W07, 

K1_W09,  K1_W11 

P6S_WG, P6S_WK   

W_02 K_W01, K_W05, K_W11 P6S_WG, P6S_WK     

U_01 K1_U22, K1_U23 , K1_U24, K1_U25, K1_U27, 

K1_U28, K1_U29 

P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO     

U_02 K1_ U23 P6S_UW, P6S_UO     

U_03 K1_ U22, K1_U23, K1_U24, K1_U25, K1_U27, 

K1_U29 

P6S_UW, P6S_UK, P6S_UO     

K_01 K1_K08, K_K09 P6S_KK, P6S_UW  

Wykaz literatury 

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu: 

1. Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998. 

2. Petrie A., Sabin C. , (red. wyd. pol.) Moczko Jerzy. Statystyka  medyczna w zarysie. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2006. 
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3. Radomski D., Grzanka A.: Metodologia badań naukowych w medycynie. Uniwersytet Medyczny im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

4. Sirojć Z.: Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów. Warszawa 2009. 

5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 

2010. 

6. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. DIFIN, Warszawa 2010. 

7. Piśmiennictwo zgodnie z tematem pracy licencjackiej. 

 

B. Literatura uzupełniająca: 

1. Kalita C.: Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla studentów. Warszawa, 

ARTE 2011. 

2. Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park 2005. 

3. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa, PWN 2007. 

4. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995. 

5. Sydor M.: Wskazówki dla piszących prace dyplomowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2012. 

6. Zenderowski R.: Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik. CeDeWu, Warszawa 2012. 

 
Autor programu: 

dr Ewa Raniszewska, dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 61. Opis przedmiotu kształcenia – pracownia dyplomowa, przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego  

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr E. Raniszewska, dr Krystyna Ziółkowska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: 

ćwiczenia: dr Krystyna Ziółkowska, dr E. Raniszewska, dr L. Zwolakiewicz 

zajęcia praktyczne:  

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I □      II □     III x        

Semestr:    

1 □     2 □      3 □      4 □    5 □     6 x         

Nazwa modułu/przedmiotu:  PRACOWNIA DYPLOMOWA, 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO 

Liczba 

punktów 

ECTS: 5 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □     kliniczny niezabiegowy □    kliniczny 

zabiegowy X        

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk zawodowych - 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA 

(nauczyciel) 

BUNA 

(student) 

Ćwiczenia  45  63 4 

Przygotowanie do rozwiązywania 

testów  

   33 

Przygotowanie do kolokwium 

końcowego 

   10 

Przygotowanie do medycznych 

czynności ratunkowych pacjenta/ 

poszkodowanego symulowanego  

   20 

Razem przedmiot  45  63 4 

Metody dydaktyczne 

Analiza i rozwiązywanie testów, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków), dyskusja, symulacja zdarzeń, praca w 

grupach, praca w charakterze kierownika zespołu. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: wszystkie przedmioty    

B. Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z przedmiotów uzyskanych w ramach kształcenia, zgodnie z 

semestrem oraz technik zabiegów medycznych i medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłych.  
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Cel przedmiotu 

Student powinien osiągnąć wszystkie efekty kształcenia w zakresie:  

C1. Umiejętności samodzielnego rozwiązania testów wiedzy.  

C2. Umiejętności samodzielnego podejmowania i prowadzenia medycznych czynności ratunkowych pacjenta 

symulowanego:  

⎯ samodzielnie formułować cele badania pacjenta/poszkodowanego,  

⎯ prowadzić badanie pacjenta symulowanego wykorzystując sprzęt i aparaturę medyczną,  

⎯ konstruować wnioski z podjętych działań, prowadzić dokumentację pacjenta symulowanego.  

C3. Umiejętności komunikacji w zespole, podejmowania roli kierownika zespołu i współpracy w roli członka 

zespołu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

ĆWICZENIA 

UNA: 

1. Przygotowanie do egzaminu teoretycznego – rozwiązywanie testów. 

2. Przygotowanie do egzaminu praktycznego: 

⎯ rozpoznanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, 

⎯ postawienie diagnozy ratowniczej na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego, zapisu EKG 

i wdrożenie adekwatnego postępowanie ratunkowego w każdej grupie wiekowej, niezależnie od 

okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego, czasu i miejsca zdarzenia. 

3. Podjęcie lub odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych. 

4. Udokumentowanie wykonanych medycznych czynności ratunkowych. 

BUNA: 

Przygotowanie teoretyczne do zaliczenia kolokwium na każdych zajęciach. 

Przygotowanie do zaliczenia umiejętności praktycznych - ćwiczeń (wybranych zadań), zgodnie z procedurami  

i aktualną wiedza medyczną.  

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe 

kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Wiedza 

W_01 Zna etyczne i prawne 

uwarunkowania zawodu ratownika 

medycznego oraz zasady bhp i akty 

prawne obowiązujące w danej 

jednostce.   

W_02 Posiada wiedzę w zakresie 

komunikacji interpersonalnej w 

ratownictwie, z 

pacjentem/poszkodowanym, rodziną, 

świadkami zadarzenia, zespołem 

terapeutycznym, kolegami. 

W_03 Zna zasady współpracy z 

jednostkami współpracującymi w 

systemie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego. 

W_04 Zna objawy, przebieg i 

sposoby postępowania w 

określonych stanach klinicznych. 

W_05 Zna działanie leków 

stosowanych przez ratownika 

medycznego samodzielnie i pod 

nadzorem lekarza.  

W_06 Zna zasady podawania leków 

stosowanych u pacjentów w  

różnych stanach zagrożenia 

zdrowotnego.   

W_07 Zna dawki leków stosowanych 

u pacjentów w różnych stanach  

zagrożenia zdrowotnego.  

W_08 Zna sprzęt i aparaturą 

stosowane w oddziale lub zespole 

ratownictwa medycznego.   

- Kolokwium pisemne lub 

kolokwium ustne wstępne, 

przed przystąpieniem do 

ćwiczeń 

 

- Kolokwium końcowe (test 

jednokrotnego wyboru) 

A. Sposób zaliczenia  

⎯ zaliczenie z oceną  

 

B. Sposoby weryfikacji i oceny efektów  

1. Ocena wiedzy: 

• kolokwium wstępne (ustne) przed każdymi 

ćwiczeniami, sprawdzające przygotowanie 

studenta do ćwiczeń symulacyjnych, 

• kolokwium końcowe (Z1), test 

jednokrotnego wyboru zawierający 50 

pytań z zakresu medycznych czynności 

ratunkowych, każde pytanie składa się z  

czterech odpowiedzi  

 

2. Ocena umiejętności: 

Zaliczenie umiejętności zgodnie z 

wytycznymi:  

⎯ ocena wstępna pacjenta/poszkodowanego, 

⎯ ocena podstawowych funkcji życiowych, 

z wykorzystaniem znanych skal i 

dostępnego sprzętu, 

⎯ badanie podmiotowe i przedmiotowe 

pacjenta/poszkodowanego, 

⎯ wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

⎯ rozpoznania stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego i postawienie wstępnej 

diagnozy 

⎯ wdrożenie postępowania ratunkowego dla 

wybranych przypadków  

⎯ Ocena końcowa umiejętności (Z2) wyliczana 

jest jako średnia ważona ocen cząstkowych 

z każdego zadania (przypadku)  
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Umiejętności 

U_01 Stosuje się do przepisów bhp i 

stosuje sprzęt ochronny osobistej 

będący na wyposażeniu zespołów 

ratownictwa medycznego lub 

oddziału szpitalnego. 

U_02 Posługuje się sprzętem i 

aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla oddziału szpitala lub 

jednostki ratownictwa medycznego.  

U_03 Identyfikuje problemy pacjenta 

/poszkodowanego oraz podejmuje 

odpowiednie działania 

diagnostyczne, pielęgnacyjne, 

terapeutyczne oraz edukacyjne w 

zakresie właściwym dla określonego 

stanu klinicznego/jednostki 

chorobowej. 

U_04 Komunikować się z jednostką 

oraz grupą społeczną w zakresie 

ratownictwa, z 

pacjentem/poszkodowanym, rodziną, 

świadkami zadarzenia, zespołem 

terapeutycznym, kolegami. 

U_05 Posiada umiejętność 

rozpoznania nagłego stanu 

zagrożenia zdrowotnego, w tym 

rozpoznania pewnych znamion 

śmierci. 

U_06 Planuje, realizuje oraz 

dokumentuje działania związane z 

zawodem ratownika medycznego, z 

uwzględnieniem obowiązujących 

norm oraz dostępnych warunków. 

U_07 Identyfikować błędy i 

zaniedbania w praktyce. 

 

 

– Obserwacja i ocena 

umiejętności praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego 

samodzielnie i grupowo, 

metoda mini OSCE wg 

Check listy 

 

– Obserwacja i ocena  

samodzielnej pracy studenta  

jako lidera 

 

 

3. Ocena kompetencji społecznych:  

ocena 360° - obserwacja samodzielnej 

praca studenta jako lidera w grupie 

ćwiczeniowej, jego zaangażowania w 

wykonywanie zadań i wyciąganie 

wniosków z wykonanych czynności, ze 

strony nauczyciela, kolegów i samoocena 

(Z3) 

 

Ocena końcowa z przedmiotu jest 

przeliczana wg wzoru: 

OK = ocena (Z1) x 0,25 + (Z2) x 0,50 + (Z3) x 

0,25 

OK – ocena końcowa z przedmiotu  

Ocena końcowa z przedmiotu według 

kryteriów: 

3,0 - 3,24 – dostateczny (3,0) 

3,25 - 3,74 – dostateczny plus (3,5) 

3,75 - 4,24 – dobry (4,0) 

4,25 - 4,74 – dobry plus (4,5) 

4,75  - 5,0 – bardzo dobry (5,0) 

 

Kryteria oceniania z przedmiotu: 

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje 

znajomość treści kształcenia na poziomie 

93%-100%; 

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje 

znajomość treści kształcenia na poziomie 

85%-92%; 

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje 

znajomość treści kształcenia na poziomie 

77%-84%; 

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale ze znacznymi 

niedociągnięciami - wykazuje znajomość 

treści kształcenia na poziomie 69%-76%; 

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne, ale z licznymi 

błędami - wykazuje znajomość treści 

kształcenia na poziomie 60%-68%; 

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne - wykazuje 

znajomość treści kształcenia poniżej 60%. 

 

Studenta obowiązuje pełna frekwencja na 

ocenianych zajęciach. 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z 

przyczyn usprawiedliwionych:  odrabianie 

opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w 

przypadku choroby studenta 

udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub 

innego wypadku losowego. Usprawiedliwienia 

dotyczące opuszczonych zajęć oraz zaliczenia 

materiału będącego przedmiotem ćwiczeń w 

okresie nieobecności dokonuje wykładowca 

prowadzący zajęcia, a także może ustalić 

sposób odrobienia zaległości. 

Kompetencje społeczne  

K_01  Zna zakres swoich 

kompetencji zawodowych, jest 

świadomy własnych ograniczeń, 

rozpoznaje sytuacje, które wymagają 

konsultacji z ekspertem /specjalistą 

/koordynatorem i zasięgnięcia opinii 

ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

K_02 Okazuje szacunek wobec 

pacjenta /poszkodowanego, grup 

społecznych oraz troskę o ich dobro, 

zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych. 

K_03 Formułuje opinie dotyczące 

pacjentów/ poszkodowanych w 

sposób zapewniający przestrzeganie 

tajemnicy zawodowej. 

K_04 Współpracuje w zespole 

wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad 

pacjentem oraz bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników zespołu. 

K_05 Odpowiednio komunikuje się z 

pacjentem, jego rodziną lub 

opiekunem oraz świadkami zdarzenia 

pacjenta/ poszkodowanego.  

– Obserwacja i ocena 

zaangażowania studenta w 

wykonywanie 

powierzonych mu zadań 

  

– Obserwacja zaangażowania 

do samodzielnej pracy 

studenta jako lidera 

 

– Ocena terminowości 

wykonywanych zadań 
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K_06 Przestrzegania praw pacjenta i 

zasad etyki zawodowej oraz zasad 

bhp i aktów prawnych 

obowiązujących w danej jednostce. 
 

 

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PRACOWNIA DYPLOMOWA, PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki drugiego 

stopnia PRK dla obszaru/ obszarów 

W_01 K1_W11, K1_W16 P6S_WK4, P6S_WK6 

W_02 K1_W17 P6S_WK1, P6S_WK2 

W_03 K_W01, K_W10 P6S_WK4, P6S_WK5 

W_04 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W21, K_W022 

P6S_WG1, P6S_WG2, P6S_WK1 

W_05 K_W07 P6S_WK2 

W_06 K_W07 P6S_WK2 

W_07 K_W07 P6S_WK2 

W_08 K_W19, K_W23 P6S_WK5, P6S_WK6 

U_01 K_U35 P6S_UW1 

U_02 K_U26, K_U42   P6S_UW1, P6S_UO, P6S_UU 

U_03 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U23, 

K_U25, K_U28, K_U37, K_U38, K_U39, 

K_U40, K_U41 

P6S_UW1, P6S_UW2,  

P6S_UO, P6S_UW 

U_04 K_U36 P6S_UK 

U_05 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U23, 

K_U25, K_U28, K_U37, K_U38, K_U39, 

K_U40, K_U41 

P6S_UW1, P6S_UW2,  

P6S_UO, P6S_UW 

U_06 K_U28 P6S_UO 

U_07 K_U27 P6S_UW3 

K_01 K_K08 P6S_KK1 

K_02 K_ K02 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

K_03 K_K02, K_K04 P6S_KK2, P6S_KR-UO, P6S_KR-UK 

K_04 K_K06 P6S_KK1, P6S_KR-UR, P6S_KR-UO  

K_05 K_ K01 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

K_06 K_ K02 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

Wykaz literatury  

Literatura podstawowa 

1. *Andres J. Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016. 

2. Atkinson P. et al: Medycyna ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław 2012.  

3. Barcikowska M.: Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014.  

4. Blady W.: Medycyna wypadków w transporcie (red. wyd. pol. Klukowski K.), Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2005. 

5. Campbell John Emory, Basic Trauma Life Support dla paramedyków i ratowników medycznych, Medycyna 

Praktyczna, 2006.  

6. Cejnajek-Musioł D., Okulicz-Kozaryn I, Grześkowiak M., Stany zagrożenia życia - postępowanie lecznicze i 

leki stosowane w ratownictwie medycznym., AM Poznań, 2004. 

7. Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

8. Flake F., Runggaldier K.: Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, (red. wyd. pol. Maślanka M.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.  

9. Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 

2015. 

10. Hryniewiecki T.: Stany nagłe, Wydawnictwo Medical Tribune, Warszawa 2009.  

11. Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC ciężkich urazów, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016. 

12. Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC resuscytacji, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016. 

http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/10836/tytul/neurologia-w-medycynie-ratunkowej-druzdz-am-poznan
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13. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

14. King Christopher, Henreting Fred M. (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Podręczny atlas zabiegów ratunkowych 

u dzieci, Urban & Partner., Wrocław, 2003.  

15. Muller P. (red. wyd. pol.) Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014. 

16. Smereka J. (red. wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013. 

17. Wranicz JK.: ABC elektrokardiografii klinicznej, Górnicki Wydanie Medyczne, Wrocław 2009. 

18. Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), 

Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Aehlert B.: RAPID: zabiegi ratujące życie, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław 2012. 

2. Borowski J.: Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego: dla studentów 

akademii medycznych, Śląska Akademia Medyczna, Kraków 2007. 

3. Brongel L. Duda K.: Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała., Wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa, 2001. 

4. Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), 

Medycyna Praktyczna, 2009. 

5. Chapleau W.: Ratownictwo medyczne: poradnik kieszonkowy, (red. wyd. pol. Smereka J.), Wydawnictwo 

Medyczne Górnicki, Wrocław 2009. 

6. Cline D.M., Ma John.: Medycyna Ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) Wydawnictwo Medyczne 

Urban & Partner. Wrocław 2003. 

7. Driscoll P.: ABC postępowania w urazach (red. wyd. pol. Kamiński B.), Wydawnictwo Medyczne Górnicki, 

Wrocław 2003. 

8. Ferber J., Wytyczne leczenia zachowawczego ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych u dorosłych, Urban & 

Partner., Wrocław, 2003. 

9. Gregory P., Mursell I., Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym (red. wyd. pol. Smerka J.), 

Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2013. 

10. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010. 

11. Kołodziej.:  Urazy klatki piersiowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL., Warszawa, 2003. 

12. Kózka M. i in.: Pielęgniarstwo ratunkowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.  

13. Plantz S.,  Adler J.: Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław, 2007.  

14. Pousada L., Osborrn H.H., Levy D.B.: Medycyna ratunkowa. (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo 

Medyczne Urban & Partner., Wrocław 2004.  

15. Sefrin P., Schua R.: Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.) 

Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2007.  

16. Zaleska-Dorobisz U.: ABC radiologii w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 

2009. 

 

* Wytyczne dostępne na stronie internetowej: http://www.prc.krakow.pl 
 

Autor programu:  

dr Krystyna Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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Tabela 62. Opis przedmiotu kształcenia – praktyka zawodowa 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego  

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za 

przedmiot: 
dr Ewa Raniszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): wykład:  

seminaria: 

ćwiczenia:  

zajęcia praktyczne: opiekunowie praktyk w Placówkach/Zakładach, 

Jednostkach Ratownictwa Medycznego, zgodnie z podpisanymi 

umowami 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)   

Rodzaj studiów:  niestacjonarne  

Rok studiów i semestr: Rok studiów:  

I x      II x     III x        

Semestr:    

1 □     2 x      3 x      4 x    5 x     6 x         

Nazwa modułu/przedmiotu:  
PRAKTYKA ZAWODOWA 

Liczba punktów 

ECTS: 22 

Kod 

modułu 

Typ modułu/ przedmiotu:  obowiązkowy X         fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  podstawowy □         przedkliniczny i społeczny □           

z zakresu ratownictwa medycznego:      

prawny i organizacyjny □   kliniczny niezabiegowy □    kliniczny 

zabiegowy X        

Język wykładowy:  polski    

Miejsce realizacji: 

 

zajęć praktycznych  

praktyk 

zawodowych 

Student wybiera miejsce praktyk, zgodnie z 

wykazem placówek, z którymi podpisane są 

umowy (wykaz na stronie Uczelni). 

 

Formy zajęć 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
UNA (nauczyciel) BUNA (student) 

PRAKTYKI WAKACYJNE      

Praktyki wakacyjne po semestrze 2    120 4 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)    80 3 

Dysponent Jednostek Ratownictwa 

Medycznego    
40 1 

Praktyki wakacyjne po semestrze 4    120 4,5 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)    40 1,5 

Dysponent Jednostek Ratownictwa 

Medycznego    80 3 

PRAKTYKI SEMESTRALNE      

Semestr 3    80 3 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)    40 1,5 

Dysponent Jednostek Ratownictwa 

Medycznego    40 1,5 

Semestr 5    160 6 

Oddział Pediatryczny    40 1,5 
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Oddział Intensywnej Terapii    40 1,5 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)    40 1,5 

Dysponent Jednostek Ratownictwa 

Medycznego    40 1,5 

Semestr 6    120 4,5 

Oddział Psychiatryczny    40 1,5 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)    40 1,5 

Dysponent Jednostek Ratownictwa 

Medycznego    40 1,5 

Razem praktyki zawodowe    600 22 

Metody dydaktyczne 

praktyka zawodowa semestralna i wakacyjna: instruktaż, pokaz, ćwiczenia, analiza przypadków, analiza 

zdarzeń krytycznych (przypadków), dyskusja, praca w grupach, praca w charakterze kierownika zespołu. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie przedmiotów zgodne z semestrem.  

B. Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z przedmiotów uzyskanych w ramach kształcenia, zgodnie z 

semestrem oraz technik zabiegów medycznych i medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłych.  

Cele przedmiotu 

C1- Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w różnych obszarach oddziałów szpitalnych, Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego i Pogotowia Ratunkowego oraz wyposażeniem medycznym na każdym stanowisku.  

C2 - Zapoznanie studentów z zasadami kompletowania i obsługi sprzętu oraz aparatury używanej w Oddziałach: 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatrycznym, Psychiatrycznym, SOR.  

C3 - Zapoznanie studentów z procedurami przygotowania ambulansu do gotowości wyjazdowej, sprawdzenia i 

skompletowania sprzętu, aparatury, zestawów leków oraz innych środków i materiałów. 

C4 - Przekazanie studentom wiedzy w zakresie obsługi sprzętu używanego w zespołach ratownictwa medycznego 

podstawowych i specjalistycznych i obsługi dostępnych środków łączności. 

C5 - Rozwijanie wiedzy i kształcenie umiejętności studentów w dokonywaniu oceny parametrów podstawowych 

funkcji życiowych w oparciu o monitorowanie bezprzyrządowe i przyrządowe. 

C6 - Rozwijanie umiejętności w zakresie sposobu rozpuszczania, rozcieńczania, obliczania dawki i stężenia leków, 

podawania leku drogą podskórną, domięśniową i dożylną, doszpikową przy użyciu gotowego zestawu, oceny 

poziom glikemii przy użyciu glukometru. 

C6 - Rozwijanie umiejętności przeprowadzenia wywiadu chorobowego i środowiskowego w stanach nagłych. 

C7 - Zdobycie wiedzy i rozwijanie umiejętności formułowania diagnozy ratowniczej. 

C8 - Zdobycie wiedzy i umiejętności planowania, organizowania i wdrażania medyczne czynności ratunkowych w 

różnych sytuacjach, stanach nagłych, miejscach i w różnych grupach wiekowych.   

C9 - Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w w/w oddziałach, SOR, Pogotowiu 

Ratunkowym i jej obiegu. 

C10 - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności stosowania sprzętu ochrony indywidualnej i przestrzegania zasad 

aseptyki i antyseptyki w zabiegach medycznych. 

C11- Rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz pracy w zespole terapeutycznym. 

C12 - Udział w wykonywaniu procedur ratunkowych przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. 

TREŚCI PROGRAMOWE - PRAKTYKA ZAWODOWA 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY semestry 2, 3, 4, 5, 6 

SEMESTR 2 

1. Zasady funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). 

2. Organizacja  stanowiska pracy ratownika medycznego w różnych obszarach SOR:  

3. stanowisko koordynowania medycznego  

4. obszar wstępnej oceny pacjenta - triage 

5. obszar obserwacyjny, 

6. obszar resuscytacyjno- zabiegowy, 

7. obszar krótkotrwałej intensywnej terapii/intensywnego nadzoru medycznego. 

8. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt ratowniczy i leki. Zasady stosowania leków w 

SOR. Obsługa sprzętu monitorującego czynności życiowe pacjenta używanego w SOR.  

9. Pomiar i ocena wartości i jakości tętna u osób dorosłych w różnym wieku.  

10. Pomiar wartości ciśnienia tętniczego, interpretacja wyników.  

11. Pomiar częstości i jakości oddechów.  



235 

 

12. Pomiar temperatury ciała zewnętrznej i głębokiej pacjenta/poszkodowanego. 

13. Pomiar glikemii za pomocą różnych rodzajów glukometrów przenośnych. 

14. Ocena stanu pacjenta wg skali AVPU i ABCD. 

15. Badanie szerokości i reakcji źrenic na światło. 

16. Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) osoby dorosłej. 

17. Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki.  

18. Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki.  

19. Obliczanie dawek i stężeń leków do wstrzyknięć, infuzji. 

20. Wykonywanie iniekcji: podskórnych, domięśniowych, dożylnych. 

21. Zakładanie sondy do żołądka przez usta i przez nos pod nadzorem lekarza 

22. Zakładanie cewnika moczowego u kobiety i mężczyzny pod nadzorem lekarza. 

23. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego. 

SEMESTR 3  

24. Przeprowadzenie wywiadu chorobowego i środowiskowego w stanach nagłych urazowych, formułowanie 

diagnozy ratowniczej. 

25. Wstępne i powtórne badanie urazowe poszkodowanego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego 

wg ITLS.  

26. Zaopatrzenie poszkodowanego urazowego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego wg ITLS w 

urazach i różnego rodzaju obrażeniach ciała. 

27. Przygotowanie poszkodowanego do kwalifikowanego transportu do oddziału urazowo-ortopedycznego, 

monitorowanie funkcji życiowych i obserwacja poszkodowanego podczas transportu.  

28. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta urazowego 

w każdej grupie wiekowej. 

29. Analiza przypadków schorzeń przewlekłych, nagłych i urazowych w obrębie narządu ruchu.  

30. Badanie fizykalne osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych i patologicznych funkcji narządów i 

układów: krążeniowego i oddechowego. 

SEMESTR 4  

31. Badanie fizykalne osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych i patologicznych funkcji narządów i 

układów: krążeniowego i oddechowego, nefrologicznego i pokarmowego. 

32. Wykonanie i ocena zapisu EKG: zapis prawidłowy –bez zmian patologicznych, rytmy nagłego 

zatrzymania krążenia VF/VT/PEA/asystolia, uniesienie i/lub obniżenie odcinka ST, bradykardia, 

bradyarytmie i bloki serca, tachykardia i tachyarytmie, migotanie/trzepotanie przedsionków. 

33. Badanie fizykalne pacjenta i ocena  jamy brzusznej w aspekcie ostrego brzucha. 

34. Badanie neurologiczne pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu, stan padaczkowy i inne. 

35. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta z ostrym 

zespołem wieńcowym, zawałem serca z niewydolnością lewo- lub prawokomorową serca. 

36. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta w 

bradyarytmiach z blokiem serca, w tachyarytmiach, w brady- lub tachyarytmiach u pacjenta niestabilnego. 

37. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta z udarem 

mózgu niedokrwiennym lub krwotocznym. 

38. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w nagłym zatrzymaniu krążenia pochodzenia 

wewnętrznego wg ALS. 

SEMESTR 5 

39. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w nagłym zatrzymaniu krążenia pochodzenia 

wewnętrznego wg ALS i urazowego wg ATLS.  

40. Przygotowanie poszkodowanego do kwalifikowanego transportu do oddziału ortopedycznego, 

wewnętrznego, chirurgicznego, kardiologicznego, OINK, neurologicznego, OIOM, monitorowanie funkcji 

życiowych i obserwacja poszkodowanego podczas transportu. 

41. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta/poszkodowanego. Ocena stanu ogólnego, analiza 

podstawowych objawów chorobowych.  

42. Procedury postępowania medycznego obowiązujące w SOR. Zasady postępowania ratowniczego w 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

43. Udział w realizacji medycznych czynnościach ratunkowych i zabiegów medycznych wykonywanych we 

wszystkich obszarach SOR. 

44. Zasady prowadzenia i obiegu dokumentacji medycznej w SOR. 

SEMESTR 6  

45. Przygotowanie poszkodowanego do kwalifikowanego transportu do oddziału ortopedycznego, 

wewnętrznego, chirurgicznego, kardiologicznego, OINK, neurologicznego, OIOM, monitorowanie funkcji 

życiowych i obserwacja poszkodowanego podczas transportu. 

46. Badanie podmiotowe i przedmiotowe noworodków, niemowląt i dzieci. Ocena stanu ogólnego, analiza 

podstawowych objawów chorobowych. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem i jego rodziną. Ogólne 

zasady postępowania z dzieckiem zdrowym i chorym. 

47. Procedury postępowania medycznego obowiązujące w SOR. Zasady postępowania ratowniczego w 
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stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

48. Udział w realizacji medycznych czynnościach ratunkowych i zabiegów medycznych wykonywanych we 

wszystkich obszarach SOR. 

49. Zasady prowadzenia i obiegu dokumentacji medycznej w SOR. 

DYSPONENT ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO semestry 2, 3, 4, 5, 6 

SEMESTR 2 

1. Zasady funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM). Zadania i kompetencje 

pracowników ZRM. 

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zespołu ratownictwa medycznego.  Zasady obiegu dokumentacji 

medycznej. 

3. Zasady dekontaminacji, zasady uzupełniania sprzętu oraz przechowywania sprzętu i materiałów będących 

na wyposażeniu karetki. 

4. Przygotowanie wyposażenia plecaka ratunkowego/walizki. Zasada gotowości sprzętu i zespołu 

ratownictwa medycznego.  

5. Obsługa sprzętu używanego w zespołach ratownictwa medycznego podstawowych i specjalistycznych i 

obsługa dostępnych środków łączności.  

6. Pomiar i ocena wartości i jakości tętna u osób dorosłych w różnym wieku.  

7. Pomiar wartości ciśnienia tętniczego, interpretacja wyników.  

8. Pomiar częstości i jakości oddechów.  

9. Pomiar temperatury ciała zewnętrznej i głębokiej pacjenta/poszkodowanego. 

10. Pomiar glikemii za pomocą różnych rodzajów glukometrów przenośnych. 

11. Ocena stanu pacjenta wg skali AVPU i ABCD. 

12. Badanie szerokości i reakcji źrenic na światło. 

13. Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) osoby dorosłej. 

14. Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki.  

15. Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki.  

16. Obliczanie dawek i stężeń leków do wstrzyknięć, infuzji. 

17. Wykonywanie iniekcji: podskórnych, domięśniowych, dożylnych. 

18. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego. 

19. Wyjazdy interwencyjne - udział w wyjazdach. Standardy i procedury ratunkowe wdrażane przez ZRM. 

20. Udział w realizacji medycznych czynności ratunkowych u osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia.  

SEMESTR 3 

21. Zasady funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM). Zadania i kompetencje 

pracowników ZRM. 

22. Prowadzenie dokumentacji medycznej zespołu ratownictwa medycznego.  Zasady obiegu dokumentacji 

medycznej. 

23. Zasady dekontaminacji, zasady uzupełniania sprzętu oraz przechowywania sprzętu i materiałów będących 

na wyposażeniu karetki. 

24. Przygotowanie wyposażenia plecaka ratunkowego/walizki. Zasada gotowości sprzętu i zespołu 

ratownictwa medycznego.  

25. Obsługa sprzętu używanego w zespołach ratownictwa medycznego podstawowych i specjalistycznych i 

obsługa dostępnych środków łączności. 

26. Przeprowadzenie wywiadu chorobowego i środowiskowego w stanach nagłych urazowych, formułowanie 

diagnozy ratowniczej. 

27. Wstępne i powtórne badanie urazowe poszkodowanego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego 

wg ITLS.  

28. Zaopatrzenie poszkodowanego urazowego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego wg ITLS w 

urazach i różnego rodzaju obrażeniach ciała. 

29. Przygotowanie poszkodowanego do kwalifikowanego transportu medycznego, monitorowanie funkcji 

życiowych, sprawowanie opieki i obserwacja poszkodowanego podczas transportu.  

30. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta urazowego. 

31. Na zlecenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego przygotowywanie i podawania leków różnymi 

drogami w stanach zagrożenia zdrowotnego, obliczanie dawek leków. Znajomość objawów 

niepożądanych, objawy uboczne, zasady postępowania w przypadku wystąpienia powikłań. 

32. Badanie fizykalne osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych i patologicznych funkcji narządów i 

układów: krążeniowego i oddechowego. 

33. Wyjazdy interwencyjne - udział w wyjazdach. Standardy i procedury ratunkowe wdrażane przez ZRM. 

34. Standardy wdrażane w stanach nagłego zachorowania i stanów zagrożenia życia. 

35. Udział w realizacji medycznych czynności ratunkowych u osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia.  

36. Zasady pracy dyspozytora medycznego. Przyjmowanie wezwań/zgłoszeń o zdarzeniu. 

SEMESTR 4 

37. Na zlecenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego przygotowywanie i podawania leków różnymi 

drogami w stanach zagrożenia zdrowotnego, obliczanie dawek leków. Znajomość objawów 
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niepożądanych, objawy uboczne, zasady postępowania w przypadku wystąpienia powikłań. 

38. Badanie fizykalne osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych i patologicznych funkcji narządów i 

układów: krążeniowego i oddechowego, nefrologicznego i pokarmowego. 

39. Wykonanie i ocena zapisu EKG: zapis prawidłowy –bez zmian patologicznych, rytmy nagłego 

zatrzymania krążenia VF/VT/PEA/asystolia, uniesienie i/lub obniżenie odcinka ST, bradykardia, 

bradyarytmie i bloki serca, tachykardia i tachyarytmie, migotanie/trzepotanie przedsionków. 

40. Badanie fizykalne pacjenta i ocena  jamy brzusznej w aspekcie ostrego brzucha. 

41. Badanie neurologiczne pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu, stan padaczkowy i inne. 

42. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta z ostrym 

zespołem wieńcowym, zawałem serca z niewydolnością lewo- lub prawokomorową serca. 

43. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta w 

bradyarytmiach z blokiem serca, w tachyarytmiach, w brady- lub tachyarytmiach u pacjenta niestabilnego. 

44. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego pacjenta z udarem 

mózgu niedokrwiennym lub krwotocznym. 

45. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w nagłym zatrzymaniu krążenia pochodzenia 

wewnętrznego wg ALS.  

46. Przygotowanie pacjenta do kwalifikowanego transportu medycznego, monitorowanie funkcji życiowych, 

sprawowanie opieki i obserwacja pacjenta podczas transportu.  

47. Wyjazdy interwencyjne - udział w wyjazdach. Standardy i procedury ratunkowe wdrażane przez ZRM. 

48. Standardy wdrażane w stanach nagłego zachorowania i stanów zagrożenia życia. 

49. Udział w realizacji medycznych czynności ratunkowych u osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia.  

50. Zasady pracy dyspozytora medycznego. Przyjmowanie wezwań/zgłoszeń o zdarzeniu. 

SEMESTR 5 

51. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną  podczas wezwania do kobiety rodzącej i/lub w stanie 

zagrożenia zdrowotnego. 

52. Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z kobietą rodzącą, położnicą, niemowlęciem w stanach 

zagrożenia. 

53. Prowadzenie porodu fizjologicznego/ patologicznego w warunkach przedszpitalnych.  

54. Ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety rodzącej i noworodka. 

55. Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po porodzie. 

56. Wykonywanie podstawowych procedur diagnostycznych w stanie zagrożenia kobiety rodzącej i płodu. 

57. Wdrożenie medycznych czynności ratunkowych w nagłym zatrzymaniu krążenia pochodzenia 

wewnętrznego wg ALS i urazowego wg ATLS.  

58. Przygotowanie pacjenta do kwalifikowanego transportu medycznego, monitorowanie funkcji życiowych, 

sprawowanie opieki i obserwacja pacjenta podczas transportu.  

59. Wyjazdy interwencyjne - udział w wyjazdach. Standardy i procedury ratunkowe wdrażane przez ZRM. 

60. Standardy wdrażane w stanach nagłego zachorowania i stanów zagrożenia życia. 

61. Udział w realizacji medycznych czynności ratunkowych u osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia.  

62. Zasady pracy dyspozytora medycznego. Przyjmowanie wezwań/zgłoszeń o zdarzeniu. 

SEMESTR 6 

63. Wstępne badanie dziecka w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego: ocena drożności dróg oddechowych, 

wydolności oddychania, krążenia, ocena zaburzeń neurologicznych, w tym przytomności. 

64. Badanie podmiotowe – wywiad SAMPLE (w zależności od wieku), wywiad z rodzicem/opiekunem. 

65. Badanie przedmiotowe w zależności od wieku, schorzenia, odniesionych obrażeń ciała. 

66. Monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

67. Leki stosowane w fazie przedszpitalnej w stanach zagrożenia zdrowotnego, podawane samodzielnie przez 

ratownika medycznego lub pod nadzorem lekarza.  

68. Postępowanie z dzieckiem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia zewnętrznego i 

wewnętrznego. 

69. Rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych w psychiatrii.  

70. Zastosowanie przymusu bezpośredniego. 

71. Wyjazdy interwencyjne - udział w wyjazdach. Standardy i procedury ratunkowe wdrażane przez ZRM. 

72. Standardy wdrażane w stanach nagłego zachorowania i stanów zagrożenia życia. 

73. Udział w realizacji medycznych czynności ratunkowych u osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia.  

74. Zasady pracy dyspozytora medycznego. Przyjmowanie wezwań/zgłoszeń o zdarzeniu. 

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY semestr 5 

1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe noworodków, niemowląt i dzieci.  

2. Badanie podmiotowe – wywiad SAMPLE (w zależności od wieku), wywiad z rodzicem/opiekunem. 

3. Ocena stanu ogólnego, ocena drożności dróg oddechowych, wydolności oddychania, ocena krążenia, 

analiza podstawowych objawów chorobowych.  

4. Monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

5. Badanie przedmiotowe w zależności od wieku, schorzenia, odniesionych obrażeń ciała.  

6. Podstawy badania neurologicznego w poszczególnych okresach wieku rozwojowego w praktyce, 
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neurologiczne objawy fizjologiczne i patologiczne. 

7. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem i jego rodziną.  

8. Ogólne zasady postępowania z dzieckiem zdrowym i chorym. 

9. Leki stosowane w stanach zagrożenia zdrowotnego, podawane samodzielnie przez ratownika medycznego 

lub pod nadzorem lekarza.  

10. Metody aerozoloterapii u dzieci. 

11. Zapoznanie z przypadkami klinicznymi – badanie podmiotowe i przedmiotowe, ocena wyników badań 

dodatkowych, zalecane postępowanie diagnostyczno-lecznicze. Wykonywanie podstawowych procedur 

diagnostycznych i terapeutycznych.  

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII semestr 5 

1. Wskazania do leczenia w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. 

2. Interpretowanie parametrów funkcji życiowych monitorowanych w OIOM, monitorowanie OCŻ. 

3. Oceny stanu klinicznego pacjenta ciężko chorego/nieprzytomnego. 

4. Rozpoznanie i leczenie wstrząsu, ostrej niewydolności krążenia, ostrej niewydolności oddechowej, ostrej 

niewydolności nerek i ciężkich infekcji u chorych w OIOM.  

5. Zasady płynoterapii i wyrównywania zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i jonowej u krytycznie 

chorych. 

6. Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.  

7. Opieka nad chorym nieprzytomnym.  

8. Sedacja w intensywnej terapii. Ból i jego leczenie. 

9. Terapia insuliną.   

10. Respiratoroterapia - ustawienia podstawowych parametrów respiratora podczas prowadzenia oddechu 

zastępczego i  wspomaganego. 

11. Śmierć mózgu- kryteria oceny.  

12. Żywienie w OIOM.  

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY semestr 6 

1. Wywiad, ocena stanu somatycznego i psychicznego.  

2. Ocena objawów psychopatologicznych u wybranych schorzeniach psychiatrycznych.  

3. Rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych w psychiatrii.  

4. Udział w procesie zdrowienia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.  

5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego. 

6. Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną w oddziale psychiatrycznym. 

Efekty kształcenia  

 

Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

Wiedza 

W_01 Zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika 

medycznego oraz zasady bhp i akty prawne obowiązujące w danej 

jednostce.   

W_02 Posiada wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej w 

ratownictwie, z pacjentem/poszkodowanym, rodziną, świadkami 

zadarzenia, zespołem terapeutycznym, kolegami. 

W_03 Zna zasady współpracy z jednostkami współpracującymi w 

systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

W_04 Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych 

stanach klinicznych. 

W_05 Zna działanie leków stosowanych przez ratownika medycznego 

samodzielnie i pod nadzorem lekarza.  

W_06 Zna zasady podawania leków stosowanych u pacjentów w  

różnych stanach zagrożenia zdrowotnego.   

W_07 Zna dawki leków stosowanych u pacjentów w różnych stanach  

zagrożenia zdrowotnego.  

W_08 Zna sprzęt i aparaturą stosowane w oddziale lub zespole 

ratownictwa medycznego.   

 

– Kolokwium praktyczne, obserwacja i 

ocena wiedzy w trakcie wykonywania 

czynności praktycznych 

 

Umiejętności 

U_01 Stosuje się do przepisów bhp i stosuje sprzęt ochronny osobistej 

będący na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego lub oddziału 

szpitalnego. 

U_02 Posługuje się sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie 

właściwym dla oddziału szpitala lub jednostki ratownictwa medycznego.  

U_03 Identyfikuje problemy pacjenta /poszkodowanego oraz podejmuje 

– Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego 

 

– Obserwacja i ocena umiejętności 

praktycznych 

 

– Ocena zadania wykonanego 
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odpowiednie działania diagnostyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz 

edukacyjne w zakresie właściwym dla określonego stanu 

klinicznego/jednostki chorobowej. 

U_04 Komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie 

ratownictwa, z pacjentem/poszkodowanym, rodziną, świadkami 

zadarzenia, zespołem terapeutycznym, kolegami. 

U_05 Posiada umiejętność rozpoznania nagłego stanu zagrożenia 

zdrowotnego, w tym rozpoznania pewnych znamion śmierci. 

U_06 Planuje, realizuje oraz dokumentuje działania związane z 

zawodem ratownika medycznego, z uwzględnieniem obowiązujących 

norm oraz dostępnych warunków. 

U_07 Identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. 

 

samodzielnie i grupowo 

 

– Obserwacja i ocena  samodzielnej 

pracy studenta  jako lidera 

 

Kompetencje społeczne  

K_01  Zna zakres swoich kompetencji zawodowych, jest świadomy 

własnych ograniczeń, rozpoznaje sytuacje, które wymagają konsultacji z 

ekspertem /specjalistą /koordynatorem i zasięgnięcia opinii ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

K_02 Okazuje szacunek wobec pacjenta /poszkodowanego, grup 

społecznych oraz troskę o ich dobro, zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych. 

K_03 Formułuje opinie dotyczące pacjentów/ poszkodowanych w 

sposób zapewniający przestrzeganie tajemnicy zawodowej. 

K_04 Współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym, w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem oraz bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników zespołu. 

K_05 Odpowiednio komunikuje się z pacjentem, jego rodziną lub 

opiekunem oraz świadkami zdarzenia pacjenta/ poszkodowanego.  

K_06 Przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej oraz zasad 

bhp i aktów prawnych obowiązujących w danej jednostce. 
 

– Ocena 360o (ocena 

nauczyciela/opiekuna praktycznego, 

koleżanek/kolegów, pacjentów, 

innych współpracowników zespołu)  

– Samoocena  

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny 

A. Sposób zaliczenia  

⎯ zaliczenie bez oceny (ocena punktowa)  

 

B. Sposoby weryfikacji i oceny efektów  

Zaliczenie praktyki zawodowej student otrzymuje po uzyskaniu co najmniej 22 punktów (powyżej 60%) z 

pozytywnego zaliczenia w zakresie:  

⎯ wiedzy (co najmniej 6 punktów),  

⎯ umiejętności (co najmniej 9 punktów)  

⎯ kompetencji społecznych (co najmniej 8 punktów)  

Kryteria  Liczba punktów 

W ocenie wiedzy należy uwzględnić:  (0-9 punktów) 

⎯ wdrażanie wiedzy w praktycznym działaniu,  0-3 pkt 

⎯ wykorzystanie wiedzy interdyscyplinarnej w działaniu praktycznym, 0-3 pkt 

⎯ łączenie umiejętności intelektualnych z umiejętnościami praktycznymi. 0-3 pkt 

W ocenie umiejętności należy uwzględnić:  (0-15 punktów) 

⎯ umiejętność oceny stanu bio-psycho-społecznego i rozpoznawania problemów 

ratowniczych pacjenta, 

0-3 pkt 

⎯ umiejętność planowania działań ratowniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym, 0-3 pkt 

⎯ umiejętność komunikowania z pacjentem, rodziną i personelem. 0-3 pkt 

W ocenie kompetencji społecznych należy uwzględnić:  (0-12 punktów) 

⎯ przestrzeganie regulaminu kształcenia praktycznego, 0-3 pkt 

⎯ stosunek studenta do pacjenta i jego rodziny, personelu i kolegów, 0-3 pkt 

⎯ postawę studenta wobec nauki i zawodu, 0-3 pkt 

⎯ obecność, punktualność i wygląd. 0-3 pkt 

 

Ocena końcowa z modułu praktyk zawodowych 

Warunkiem zaliczenia całości praktyk zawodowych jest uzyskanie zaliczenia każdej praktyki w każdym semestrze, 
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z każdej jednostki, w której odbywała się praktyka.  

*W-wykład,  S-seminarium,  C-ćwiczenia,  ZP-zajęcia praktyczne, P-praktyki zawodowe 

Matryca efektów kształcenia dla przedmiotu 

PRAKTYKA ZAWODOWA 

Numer  (symbol)  

efektu kształcenia 

Odniesienie  do efektów kształcenia  

dla programu 

Odniesienie  do charakterystyki 

drugiego stopnia PRK dla obszaru/ 

obszarów 

W_01 K1_W11, K1_W16 P6S_WK4, P6S_WK6 

W_02 K1_W17 P6S_WK1, P6S_WK2 

W_03 K_W01, K_W10 P6S_WK4, P6S_WK5 

W_04 K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W21, K_W022 

P6S_WG1, P6S_WG2, P6S_WK1 

W_05 K_W07 P6S_WK2 

W_06 K_W07 P6S_WK2 

W_07 K_W07 P6S_WK2 

W_08 K_W19, K_W23 P6S_WK5, P6S_WK6 

U_01 K_U35 P6S_UW1 

U_02 K_U26, K_U42   P6S_UW1, P6S_UO, P6S_UU 

U_03 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U23, 

K_U25, K_U28, K_U37, K_U38, K_U39, 

K_U40, K_U41 

P6S_UW1, P6S_UW2,  

P6S_UO, P6S_UW 

U_04 K_U36 P6S_UK 

U_05 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 

K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 

K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_U23, 

K_U25, K_U28, K_U37, K_U38, K_U39, 

K_U40, K_U41 

P6S_UW1, P6S_UW2,  

P6S_UO, P6S_UW 

U_06 K_U28 P6S_UO 

U_07 K_U27 P6S_UW3 

K_01 K_K08 P6S_KK1 

K_02 K_ K02 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

K_03 K_K02, K_K04 P6S_KK2, P6S_KR-UO, P6S_KR-UK 

K_04 K_K06 P6S_KK1, P6S_KR-UR, P6S_KR-UO  

K_05 K_ K01 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 

K_06 K_ K02 P6S_KK2, P6S_KR-KR, P6S_KR-UK 
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Literatura podstawowa 

1. *Andres J. Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016. 
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http://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/10836/tytul/neurologia-w-medycynie-ratunkowej-druzdz-am-poznan
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15. Muller P. (red. wyd. pol.) Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014. 
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* Wytyczne dostępne na stronie internetowej: http://www.prc.krakow.pl 
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