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A. NAUKI PODSTAWOWE  

 

ELEMENTY ANATOMII z FIZJOLOGIĄ 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: ELEMENTY ANATOMII Z FIZJOLOGIĄ 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III□    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 4 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Agata Przyborska 

Osoba(y) prowadząca(e): Według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 21 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 21 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 4, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 
⎯ Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami prawidłowej budowy ciała 

ludzkiego. 

⎯ Nabycie wiedzy, która może być wykorzystana do poznania funkcji  oraz 

porównania zmian w przypadkach patologii (choroby). 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Wiedza podstawowa z zakresu anatomii i fizjologii, na poziomie szkoły średniej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 
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Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W1. Omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu 

topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, 

brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym 

(układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, 

układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, 

układy płciowe, układ nerwowy, narządy zmysłów, 

powłoka wspólna). 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 
W 

A.W2. Zna neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych 

i elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany 

W 

A.W3. Charakteryzuje udział układów i narządów organizmu w 

utrzymaniu jego homeostazy. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany 

W 

A.W4. Omawia fizjologię poszczególnych układów i narządów 

organizmu. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany 

W 

A.W5. Przedstawia podstawy działania układów regulacji 

(homeostaza) oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i 

ujemnego. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany 

W 

A.U1. Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym 

oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała 

ludzkiego. 

Obserwacja W 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Obserwacja W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Anatomia i jej działy, elementy budowy ludzkiego ciała (narząd, układ, 

aparat). 

1 A.W1. O.K7. 

2. Czynności kości, kształt kości, makrostruktura kości, właściwości 

kości: fizyczne, biologiczne i chemiczne. Budowa stawów i ich funkcja 

w organizmie. 

1 A.W1. O.K7. 

3. Kości czaszki. Kości kończyny górnej. Kości kończyny dolnej. Kości 

kręgosłupa i klatki piersiowej. 

1 A.W1. O.K7. 

4. Mięśnie kończyny górnej. Mięśnie kończyny dolnej. Mięśnie tułowia i 

jamy brzusznej. Mięśnie twarzy i szyi. 

1 A.W1. O.K7. 

5. Układ krwionośny – ogólna charakterystyka i podział. Naczynia 

krwionośne – budowa. Budowa i funkcja tętnic, żył i naczyń 

włosowatych. Budowa anatomiczna serca. 

1 A.W1. O.K7. 

6. Układ limfatyczny, układ moczowy, układ płciowy. 1 A.W1. O.K7. 

7. Narządy zmysłów: ogólna charakterystyka i podział. 1 A.W1. O.K7. 

8. Układ pokarmowy i układ oddechowy. 1 A.W1. O.K7. 

9. Homeostaza ustroju-podstawowe funkcje życiowe człowieka i regulacja 

neurohormonalna procesów fizjologicznych. 

1 A.W2. A.W3. O.K7. 
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10. Układ nerwowy: centralny, obwodowy i autonomiczny. 1 A.W2. O.K7. 

11. Fizjologia mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego. 1 A.W2. A.W4. O.K7. 

12. Rodzaje czucia. Fizjologia wrażeń zmysłowych. 1 A.W2. O.K7. 

13. Fizjologia układu dokrewnego (podwzgórza, przysadki mózgowej, 

tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, jajników i jąder). 

1 A.W2. A.W4. O.K7. 

14. Układ sercowo - naczyniowy, hemodynamika, autoregulacja przepływu 

tkankowego. 

1 A.W2. A.W4. O.K7. 

15. Fizjologia układu oddechowego, regulacja oddychania, krążenie płucne 

i wymiana gazowa. 

1 A.W2. A.W4. O.K7. 

16. Fizjologia układu moczowego, filtracja nerkowa, układ RAA, 

produkcja moczu. 

1 A.W2. A.W4. O.K7. 

17. Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. 1 A.W2. A.W4. O.K7. 

18. Procesy trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym, hormony 

żołądkowo-jelitowe. 

1 A.W2. A.W5. O.K7. 

19. Rola wątroby i trzustki, składniki pokarmowe, zasady odżywiania. 1 A.W2. A.W5. O.K7. 

20. Podstawowa i wysiłkowa przemiana materii. 1 A.W2. A.W5. O.K7. 

21. Fizjologia rozrodu. 1 A.W2. A.W4. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Zarys anatomii człowieka – Adam Krechowiecki, Florian Czerwiński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2001. 

⎯ Anatomia człowieka – podręcznik dla studentów, pod redakcją Witolda Woźniaka, wyd. Urban et Partner 

Wrocław 2001. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Atlas Anatomii Człowieka T. 1, głowa, szyja, kończyna górna, Sobotta, Johannes. Wyd. 3, Wydaw. Elisevier 

Urban & Partner, Wrocław 2006. 

⎯ Atlas Anatomii Człowieka T. 2, Tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna, Sobotta, Johannes. Wyd. 3, Wydaw. 

Elisevier Urban & Partner, Wrocław 2006. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu).  

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

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

Autor programu:  

dr A. Przyborska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

PATOLOGIA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PATOLOGIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

I stopnia pomostowe – ścieżka A I stopnia pomostowe – ścieżka C 

praktyczny    praktyczny    

stacjonarne / niestacjonarne  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III□    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Mariusz Czaja 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 3, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Uzyskanie przez studenta zdobytej wiedzy z dziedziny patologii niezbędnej do 

umiejętności rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych, rozumienia i 

wyjaśnienia patomechanizmu i etiopatogenezy najważniejszych jednostek 

chorobowych. 

Narzędzia dydaktyczne 

 

Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 
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Wymagania wstępne: Znajomość anatomii, fizjologii, biochemii i biofizyki, genetyki, mikrobiologii i 

parazytologii na poziomie licencjackim. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W6. Prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii 

ogólnej i patologii poszczególnych układów organizmu. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

A.W7. Przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii 

narządowej układu krążenia, układu oddechowego, 

układu trawiennego, układu hormonalnego, układu 

metabolicznego, układu moczowo-płciowego i układu 

nerwowego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 
Obserwacja W 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Obserwacja W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Pojęcie patomorfologii, patofizjologii, choroby i czynników 

chorobotwórczych. 

1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

2. Śmierć i jej znamiona. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

3. Zaburzenia w krążeniu. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

4. Mechanizmy obronne w ustroju. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

5. Zmiany wsteczne w narządach. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

6. Zmiany postępowe w różnych narządach. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

7. Znaczenie odporności w patologii chorób. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

8. Patomorfologia nowotworów, znaczenie badań przesiewowych i 

postępowania. 

1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

9. Patologia regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-

zasadowej. 

1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

10. Patologia zapalenia i jego rodzaje. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

11. Patologia wstrząsu. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

12. Patologia zaburzeń krzepliwości. 1 A.W6. A.W7. O.K5. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Ciosek J., Wykłady z patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2007. 

⎯ Kruś S., Patologia: podręcznik dla licencjackich studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2003. 

 

Literatura uzupełniająca: 
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⎯ Thor P. (red.), Podstawy patofizjologii człowieka, Versalius, Kraków 2007. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu). 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯  

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin z wykładów 

⎯  

⎯ 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) 

 

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. 
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Autor programu:  

dr M. Czaja 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

GENETYKA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: GENETYKA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II □    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 2 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Marek Bronk 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 2, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zaznajomienie studentów z podstawami genetyki klasycznej, molekularnej i 

medycznej. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 
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A.W9. Charakteryzuje uwarunkowania genetyczne grup krwi 

człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh. 

Kolokwium pisemne 

lub ustne 
W 

A.W10. Analizuje problematykę chorób uwarunkowanych 

genetycznie. 

Kolokwium pisemne 

lub ustne 
W 

A.W11. Omawia budowę chromosomów i molekularne podłoże 

mutagenezy. 

Kolokwium pisemne 

lub ustne 
W 

A.W12. Analizuje zasady dziedziczenia różnej liczby cech, 

dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego 

dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej 

informacji genetycznej. 

Kolokwium pisemne 

lub ustne 
W 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Obserwacja W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Podstawy genetyki klasycznej. Historia odkryć zasad dziedziczenia, 

praw Mendla. Budowa molekularna DNA, RNA. Zasady 

funkcjonowania genów. Zjawisko transkrypcji i translacji. Mutacje 

genowe i aberracje chromosomalne ich znaczenie biologiczne i aspekt 

kliniczny. 

3 A.W9. A.W11. O.K7. 

2. Zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech 

ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia 

pozajądrowej informacji genetycznej. 

3 A.W12. O.K7. 

3. Choroby genetyczne dziedziczone autosomalnie recesywnie i 

dominująco. Choroby nowotworowe o podłożu genetycznym. Rak 

sutka i jelita grubego. 

3 A.W10. A.W12. O.K7. 

4. Diagnostyka prenatalna. Wady wrodzone. Terapia genowa. 3 A.W12. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Drewa G., Ferenc T.: Podstawy genetyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003. 

⎯ Winter P. C., Hickey G. I., Fletcher H. L., Genetyka – wykłady, PWN, Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Bradley J.R., Johnson D.R., Pober B.R., Genetyka Medyczna, PZWL, Warszawa 2009. 

⎯ Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Wydawnictwo Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 
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⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

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. 

Autor programu:  

dr M. Bronk 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

BIOCHEMIA Z BIOFIZYKĄ 
 

 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: BIOCHEMIA Z BIOFIZYKĄ 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 



12 

 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

Dr Agata Przyborska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 3, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zapoznanie studentów z biochemicznymi podstawami integralności organizmu 

ludzkiego, budową i funkcją makromolekuł występujących w organizmie ludzkim oraz 

biofizycznymi podstawami funkcjonowania organizmu ludzkiego. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z zakresu biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W3. Charakteryzuje udział układów i narządów organizmu w 

utrzymaniu jego homeostazy. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

A.W5. Przedstawia podstawy działania układów regulacji 

(homeostaza) oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i 

ujemnego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

A.W13. Przedstawia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów 

wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale 

dźwiękowe i elektromagnetyczne). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

A.W14. Prezentuje witaminy, aminokwasy, nukleozydy, 

monosacharydy, kwasy karboksylowe i ich pochodne, 

wchodzące w skład makrocząsteczek obecnych w 

komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach 

ustrojowych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

A.W15. Charakteryzuje mechanizmy regulacji i biofizyczne 

podstawy funkcjonowania metabolizmu w organizmie. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

A.W16. Prezentuje wpływ na organizm czynników zewnętrznych, 

takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole 

elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 
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O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Obserwacja W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Definicja biochemii, biologii molekularnej i biofizyki oraz ich 

znaczenie w medycynie. Biofizyczne i biochemiczne podstawy 

funkcjonowania organizmu ludzkiego. 

1 A.W5. A.W15. O.K7. 

2. Podstawy biofizyczne homeostazy. 1 A.W3. A.W5. O.K7. 

3. Układy regulacyjne ze sprzężeniem zwrotnym. 1 A.W3. A.W5. O.K7. 

4. Przekazywanie informacji pomiędzy komórkami i tkankami. 1 A.W3. O.K7. 

5. Powiązanie zaburzeń w cząsteczkach, reakcjach i procesach 

biochemicznych z występowaniem patologii u ludzi. 

1 A.W3. O.K7. 

6. Główne przyczyny chorób wpływających na różnorodne mechanizmy 

biochemiczne w komórce i organizmie. 

1 A.W16. O.K7. 

7. Makrocząsteczki jako składniki strukturalne, katalizatory, hormony, 

receptory lub magazyny informacji genetycznej. 

1 A.W3. O.K7. 

8. Właściwości aminokwasów. Peptydy – budowa. 1 A.W14. O.K7. 

9. Podstawy fizykochemiczne działania zmysłów. 1 A.W13. O.K7. 

10. Klasyfikacje białek oparte o różne kryteria. Rola i właściwości 

enzymów; defekty enzymatyczne i ich skutki. 

1 A.W14. O.K7. 

11. Wpływ czynników fizycznych na organizm – temperatura, ciśnienie, 

promieniowanie jonizujące. 

1 A.W16. O.K7. 

12. Identyfikowanie podstawowych procesów zachodzących w żywym 

organizmie. Wartość diagnostyczna badań enzymatycznych. 

1 A.W14. A.W16. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Jaroszyk F. (red.), Biofizyka: podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2006. 

⎯ Pasternak K., Biochemia, Czelej, Lublin 2005. 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa 2003. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 
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Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu).  

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

- ocena z 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. 

Autor programu:  

dr A. Przyborska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □   III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 2 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Marta Bednarek 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 
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(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 2, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Nabycie przez studenta umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu mikrobiologii 

ogólnej i szczegółowej, oceny skuteczności dezynfekcji i sterylizacji, opisu budowy i 

funkcji układu odpornościowego, oraz jego działania oraz zrozumienie mechanizmów 

reakcji immunologicznych.  

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej. Podstawowe umiejętności z 

zakresu biologii. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W17. Przedstawia klasyfikację drobnoustrojów z 

uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych 

i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka.  

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

A.W18. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i 

parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce 

mikrobiologicznej.  

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

A.W19. Charakteryzuje poszczególne grupy środków 

leczniczych, główne mechanizmy ich działania i 

powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania 

uboczne. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

A.U6. Rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka 

na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz 

wywoływanych przez nie objawów chorobowych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

O.K7. Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów uczenia 

się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Budowa, morfologia, fizjologia bakterii. 1 A.W17. A.W18. A.U6. O.K7. 
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2. Flora fizjologiczna człowieka. Nosicielstwo drobnoustrojów 

chorobotwórczych. Bakteriologia szczegółowa. 

1 A.W17. A.W18. A.U6. O.K7. 

3. Budowa, morfologia, fizjologia grzybów strzępkowych i drożdży. 

Grzyby jako patogeny człowieka. 

1 A.W17. A.W18. A.U6. O.K7. 

4. Charakterystyka wirusów. Najważniejsze wirusy chorobotwórcze. 2 A.W17. A.W18. A.U6. O.K7. 

5. Podział pasożytów. Najczęściej występujące choroby pasożytnicze. 1 A.W17. A.W18. A.U6. O.K7. 

6. Zatrucia i zakażenia pokarmowe. 1 A.W18. A.U6. O.K7. 

7. Zakażenia układowe. 1 A.W18. A.U6. O.K7. 

8. Podstawowe wiadomości z immunologii i epidemiologii. 1 A.W18.  A.U6. O.K7. 

9. Szczepionki i surowice odpornościowe. Program Szczepień 

Ochronnych w Polsce. 

1 A.W18. A.W19. A.U6. O.K7. 

10. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii. Antybiotykoterapia 

empiryczna, celowana, sekwencyjna. Mechanizmy oporności 

bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki. 

2 A.W18. A.W19. A.U6. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Murray P., Mikrobiologia, Urban & Partner, Wrocław 2011. 

⎯ Pawłowski Z. S., Stefaniak J. (red.), Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym, PZWL, Warszawa 

2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Rybicki Z., Antybiotykoterapia w problematyce zakażeń szpitalnych, Makmed, 2015. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 
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odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

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. 

Autor programu:  

dr M. Bednarek 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

FARMAKOLOGIA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: FARMAKOLOGIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 4 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Małgorzata Paduszyńska-Dawgul 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 3 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 15 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 4, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   
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• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda inscenizacji, 

dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 
⎯ Uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania 

zadań zawodowych w zakresie farmakoterapii. 

⎯ Opanowanie tematyki zajęć oraz umiejętność wykorzystania przyswojonej wiedzy 

w praktyce. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu biochemii i biofizyki, fizjologii i patologii. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W19. Charakteryzuje poszczególne grupy środków 

leczniczych, główne mechanizmy ich działania i 

powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania 

uboczne. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany 
W 

A.W20. Definiuje podstawowe zasady farmakoterapii. Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany 
W 

A.W21. Zna poszczególne grupy leków, substancje czynne 

zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i 

drogi ich podawania. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany, 

kolokwium pisemne i/lub 

ustne 

W/Ć 

A.W22. Omawia wpływ procesów chorobowych na 

metabolizm i eliminację leków.  

Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany, 

kolokwium pisemne i/lub 

ustne 

W/Ć 

A.W23. Przedstawia ważniejsze działania niepożądane leków, 

w tym wynikające z ich interakcji, i procedurę 

zgłaszania działań niepożądanych leków. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany, 

kolokwium pisemne i/lub 

ustne 

W/Ć 

A.W24. Zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji 

zleceń lekarskich. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
Ć 

A.U7. Szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w 

określonych grupach wiekowych oraz w różnych 

stanach klinicznych. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
W/Ć 

A.U8. Posługuje się informatorami farmaceutycznymi i 

bazami danych o produktach leczniczych. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
Ć 

A.U9. Wystawia recepty na leki niezbędne do kontynuacji 

leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
Ć 

A.U10. Przygotowuje zapis form recepturowych substancji 

leczniczych i środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
Ć 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 
Obserwacja Ć 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

Obserwacja W/Ć 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 
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TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Grupy leków i mechanizm ich działania.  Objawy uboczne działania 

leków i interakcje między lekami. Lekozależność. Farmakogenetyka 

– podstawowe pojęcia. LADME – losy leków w organizmie. 

1 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

2. Farmakologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe. 

1 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

3. Farmakologia układu krążenia. Grupy leków. Interakcje między 

lekami. Zasady terapii chorób układu krążenia (choroba 

niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, 

etc.). Farmakoterapia zaburzeń lipidowych i otyłości. 

2 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

4. Farmakologia przewodu pokarmowego. Leczenie choroby 

wrzodowej żołądka i XII-nicy. Zasady terapii schorzeń wątroby i 

trzustki 

1 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

5. Farmakologia układu oddechowego. Leki wykrztuśne, 

sekretolityczne i przeciwkaszlowe. Leczenie astmy oskrzelowej. 

1 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

6. Farmakologia gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zasady 

leczenia cukrzycy. 

1 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

7. Antybiotykoterapia i chemioterapia. Zasady racjonalnej 

antybiotykoterapii. Grupy antybiotyków i chemioterapeutyków, 

działania niepożądane. 

2 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

8. Chemioterapeutyki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, 

przeciwrobacze, przeciwpierowtniakowe, przeciwgruźlicze. 

2 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

O.K7. 

9. Źródła informacji o leku - informatory farmaceutyce tyczne, bazy 

danych o produktach leczniczych. 

1 A.W19. A.W20. A.W21. 

A.W22. A.W23. A.U7. 

A.U8. O.K7. 

ĆWICZENIA, semestr II   

1. Uprawnienia pielęgniarek do wystawiania recept – zasady prawne. 

Recepty – elementy, zasady i tryb wystawiania recept. E-recepta. 

1 A.W21. A.W22. A.W24. 

A.U09. A.U10. O.K4. 

O.K7. 

2. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki związana z 

wystawianiem recept. 

1 A.W21. A.W22. A.W23. 

A.W24. A.U7. A.U9. 

A.U10. O.K4. 

3. Ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

1 A.W21. A.W22. A.W23. 

A.W24. A.U8. A.U9. 

A.U10. O.K4. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Rajtar-Cynke G. (red.), Farmakologia: podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk 

o zdrowiu akademii medycznych, Czelej, Lublin 2002. 

⎯ Krajewska-Kułak E., Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, Libra-Print, Łomża 2006. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Korbut R. (red.), Farmakologia po prostu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. 

⎯ Korbut R. (red.), Farmakologia: tajemnice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 
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⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu).  

 

Ćwiczenia  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

stanowi: 

⎯ brak 100% obecności na zajęciach, 

⎯ brak dokumentacji procesu pielęgnowania, proces pielęgnowania oceniony na ocenę niedostateczną, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi, nie 

związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

zajęć). 

 
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 40% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  
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⎯  

⎯ 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) 

 

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. 

Autor programu:  

dr M. Paduszyńska-Dawgul 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

RADIOLOGIA 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: RADIOLOGIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □    III□    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe X       

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

lek. med. Agata Kosedowska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 3, w tym 0 BUNA 
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Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu Przygotowanie studenta do zagadnień z zakresu radiologii. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z zakresu anatomii i fizjologii, na podstawie szkoły średniej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W26. Prezentuje metody obrazowania i zasady przeprowadzania 

obrazowania tymi metodami oraz zasady ochrony 

radiologicznej. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

A.U11. Stosuje zasady ochrony radiologicznej. Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Obserwacja W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Podstawy fizyczne rentgenologii. Podstawy techniczne 

rentgenodiagnostyki. Środki cieniujące. Zastosowanie izotopów 

promieniotwórczych. Ultrasonografie (USG). 

2 A.W26. O.K7. 

2. Tomografia komputerowa i PET - wskazania, zasady badania.  

Rezonans magnetyczny - technika badania, wskazania. Mammografia - 

technika badania, wskazania. 

3 A.W26. O.K7. 

3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym, narażenie zawodowe, 

ochrona pacjenta przed nadmierną ekspozycją.  Przeciwwskazania i 

ograniczenia wskazań do diagnostyki rentgenowskiej. Przygotowanie 

chorego do poszczególnych diagnostycznych badań radiologicznych. 

Powikłania po różnego typu radiologicznych badaniach 

radiologicznych. Zasady leczenia nowotworów złośliwych radioterapią 

(leczenie radykalne, paliatywne, objawowe). 

5 A.W26. A.U11. O.K7. 

4. Promienioczułość tkanek. Wskazania do radioterapii. Terapia 

szczegółowa nowotworów różnych narządów i części ciała. 

2 A.W26. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Herring W., Podręcznik radiologii,  Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014 

⎯ Sąsiadek M., Herling W., Podręcznik radiologii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Pruszyński B., Radiologia. Diagnostyka obrazowa. RTG, TK, USG, MR i medycyna nuklearna, PZWL, 

Warszawa 2008. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 
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Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykład 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

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. 

Autor programu:  

lek. med. A. Kosedowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

B. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE 

 

 

PSYCHOLOGIA 
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                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PSYCHOLOGIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III□    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne X 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Aleksandra Szulman-Wargal 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 3, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną przydatną do zrozumienia 

najważniejszych procesów psychicznych i wyjaśniania zachowania człowieka w 

różnych sytuacjach życiowych.  

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.W1. Omawia psychologiczne podstawy rozwoju 

człowieka, jego zachowania prawidłowe i 

zaburzone. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 

W 

B.W2. Omawia problematykę relacji człowiek – 

środowisko społeczne i mechanizmy 

funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 

W 
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B.W3. Prezentuje etapy rozwoju psychicznego człowieka i 

występujące na tych etapach prawidłowości. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 
W 

B.W4. Definiuje pojęcie emocji i motywacji oraz 

zaburzenia osobowościowe. 

Egzamin pisemny i/lub ustny 
W 

B.W5. Charakteryzuje istotę, strukturę i zjawiska 

zachodzące w procesie przekazywania i wymiany 

informacji oraz modele i style komunikacji 

interpersonalnej. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.W6. Omawia techniki redukowania lęku, metody 

relaksacji oraz mechanizmy powstawania i 

zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U1. Rozpoznaje zachowania prawidłowe, zaburzone i 

patologiczne.  

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U2. Ocenia wpływ choroby i hospitalizacji na stan 

fizyczny i psychiczny człowieka. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U3. Ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach 

trudnych (stres, frustracja, konflikt, trauma, żałoba) 

oraz przedstawia elementarne formy pomocy 

psychologicznej. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U4. Identyfikuje błędy i bariery w procesie 

komunikowania się. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U5. Wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej i 

pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U6. Tworzy warunki do prawidłowej komunikacji z 

pacjentem i członkami zespołu opieki. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

B.U7. Wskazuje i stosuje właściwe techniki redukowania 

lęku i metody relaksacyjne. 

Egzamin pisemny i/lub ustny W 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną.  

Samoocena 

W 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 
Samoocena 

W 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Psychologia jako nauka: rys historyczny, przedmiot, zadania i 

metody psychologii. Psychologiczne koncepcje człowieka. 

3 B.W1. B.W2. 

2. Psychologia emocji. Etapy rozwoju psychicznego człowieka i 

jego kryzysy. 

3 B.W1. B.W2. B.W3. 

B.W4. B.W6. B.U2. B.U3. 

3. Mechanizmy obronne i adaptacyjne: represja, autyzacja, 

regresja, odreagowanie, izolacja i przekierowanie afektu, 

zaprzeczanie, racjonalizacja, intelektualizacja, moralizacja, 

rytualizacja, projekcja i introjekcja, sublimacja i restytucja i ich 

znaczenie w zachowaniu zdrowia emocjonalnego. 

3 B.W1. B.W2. B.W4. 

B.U2. B.U3. 

4. Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby we współczesnych 

nurtach badawczych: medycyna psychosomatyczna, medycyna 

behawioralna, psychologia zdrowia. 

3 B.W1. B.W2. B.W4. 

B.W6. B.U2. B.U3. O.K1. 
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5. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. 3 B.W1. B.W2. B.U2. 

6. Paradygmat patogenetyczny i fenomenologiczny. 

Psychologiczna teoria stresu i radzenia sobie jak ramy 

teoretyczne psychologii medycznej. Zespół stresu pourazowego. 

3 B.W1. B.W2. B.W6. 

B.U2. B.U7. O.K1. 

7. Psychologiczna problematyka kontaktu pielęgniarka – pacjent. 3 B.W1. B.W2. B.W5. 

B.U1. B.U4. B.U6. O.K1. 

8. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania grupy społecznej. 3 B.W1. B.W2. B.U4.  

B.U6. O.K1. 

9. Psychologia komunikacji: werbalne i niewerbalne sposoby 

porozumiewania się. Modele komunikacji interpersonalnej. 

3 B.W1. B.W2. B.W5. 

B.U1. B.U4. B.U5. O.K1. 

O.K6. 

10. Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości – główne teorii 

i modele. Zagrożenia w rozwoju osobowości. Kryteria dojrzałej 

osobowości. 

3 B.W1. B.W2. B.W3. 

B.W4. B.U3. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Strelau J. (red.), Psychologia, t. 1, 2, 3. Gdańsk, 2005. 

⎯ Zimbardo P., Johnson RL., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii, tom 1, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, wyd. 2. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Kwiatkowska A., Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, 2003. 

⎯ Heszen I, Sek H., Psychologia zdrowia, Warszawa 2007. 

⎯ Zimbardo P., Johnson RL., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, tom 2, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, wyd. 2. 

⎯ Zimbardo P., Johnson RL., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 3, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, wyd. 2. 

⎯ Zimbardo P., Johnson RL., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, tom 4, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, wyd. 2. 

⎯ Zimbardo P., Johnson RL., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Człowiek i jego środowisko, tom 5, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, wyd. 2. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu).  

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 
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Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ ocena z egzaminu 

⎯  

⎯ 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) 

 

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. 

Autor programu:  

dr A. Szulman-Wargal 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

 

SOCJOLOGIA 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: SOCJOLOGIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 1,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne X 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 
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Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Elżbieta Olszewska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 6 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 1,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zapoznanie studentów z podstawami życia społecznego i podstawowymi procesami 

społecznymi oraz uświadomienie, że wiedza socjologiczna jest koniecznym 

warunkiem radzenia sobie z problemami jakie stwarza życie w zbiorowości, a w 

konsekwencji osobniczego przetrwania. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z zakresu nauk społecznych z zakresu szkoły średniej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.W7. Omawia pojęcia oraz zasady funkcjonowania grupy, 

organizacji, instytucji, populacji, społeczności i 

ekosystemu. 

Kolokwium ustne i/lub 

pisemne W/EL 

B.W8. Prezentuje wybrane obszary odrębności kulturowych i 

religijnych. 

Kolokwium ustne i/lub 

pisemne W/EL 

B.W9. Zna zakres interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz 

działanie lokalnych społeczności i ekosystemu. 

Kolokwium ustne i/lub 

pisemne W/EL 

B.W10. Przedstawia pojęcia dewiacji i zaburzenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem patologii dziecięcej. 

Kolokwium ustne i/lub 

pisemne 
W/EL 

B.W11. Omawia zjawisko dyskryminacji społecznej, kulturowej, 

etnicznej oraz ze względu na płeć. 

Kolokwium ustne i/lub 

pisemne 
W/EL 

B.U9. Proponuje działania zapobiegające dyskryminacji i 

rasizmowi oraz dewiacjom i patologiom wśród dzieci i 

młodzieży. 

Kolokwium ustne i/lub 

pisemne 
W/EL 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych 

oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną. 

Samoocena 

W/EL 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na reakcje 

własne i pacjenta. 
Samoocena 

W/EL 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, E-LEARNING, semestr I   

11. Socjologia jako nauka o społeczeństwie. Podstawowe pojęcia: grupa 

społeczna, organizacja, rola społeczna, więź społeczna, pojęcie 

ekosystemu. Socjologiczne rozumienie roli zawodowej pielęgniarki i 

lekarza. 

1 B.W7. 

12. Wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy 

socjologii, wykorzystywane w pielęgniarstwie. 

1 B.W7. 

13. Pojęcie instytucji społecznych i ich klasyfikacja. Szpital jako instytucja 

społeczna. 

1 B.W7. 

14. Dewiacje społeczne. Patologie wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie. 

Procesy poznawcze, zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne. 

Różnice między zaburzeniami zachowania a dewiacją. 

2 B.W9. B.W10. B.U9. 

O.K1. 

15. Proces socjalizacji. Działania lokalnych społeczności i ekosystemu. 1 B.W9. O.K1. 

16. Socjologiczne teorie zdrowia i choroby. Rola chorego. Choroba jako 

przeżycie. 

1 O.K6. 

17. Socjologiczna problematyka śmierci i umierania. 1 O.K1. O.K6. 

18. Odrębności kulturowe i religijne. Rola pielęgniarki w kontaktach z 

różnymi grupami społecznymi. 

1 B.W8. B.U9. O.K1. 

19. Problem wykluczenia, formy wykluczenia społecznego. Zadania 

ochrony zdrowia w rozwiązywaniu problemów ludzi wykluczonych 

społecznie. 

1 B.W9. B.U9. O.K1. 

20. Problematyka dyskryminacji i rasizmu. Rola pielęgniarki w 

zapobieganiu zjawiskom patologii społecznych. 

2 B.W11. B.U9. O.K1. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2008. 

⎯ Majchrowska A. (red.), Wybrane elementy socjologii: podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów i 

Pelęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych, Czelej, Lublin 2003. 

⎯ Pospiszyl, I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 2012. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady, e-learning 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 



30 

 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

 

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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

mgr E. Olszewska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

PEDAGOGIKA 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PEDAGOGIKA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 1,5 

Język wykładowy:  polski    
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Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne X 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Maciej Kudła 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 6 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 9 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 15 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 1,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C1. Opanowanie przez studentów podstawowych zagadnień z  zakresu  pedagogiki 

ogólnej, teorii wychowania i dydaktyki niezbędnych do prowadzenia pracy 

wychowawczo-dydaktycznej z pacjentami i ich rodzinami 

C2. Przygotowanie studenta do wypełniania zadań wychowawczych, opiekuńczych i 

doradczych. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu nauk społecznych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.W12. Definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu 

pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w 

aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, 

hospitalizacji, umierania). 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/EL 

B.W13. Przedstawia problematykę procesu kształcenia w ujęciu 

edukacji zdrowotnej. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W/EL 

B.W14. Zna metodykę edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W/EL 

B.U10. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców 

usług pielęgniarskich. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W/EL 

B.U11. Opracowuje programy edukacyjne w zakresie działań 

prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców. 
Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/EL 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

Samoocena W/EL 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, E-LEARNING, semestr I   

21. Pedagogika jako nauka, geneza, struktura, paradygmat. 1 B.W12. B.W14. 

22. Podstawowe kategorie pedagogiki /edukacja, kultura, kształcenie, 

wychowanie. 

2 B.W12. B.W14. 

23. Wychowanie jako zjawisko społeczne. 1 B.W12. 

24. Środowisko wychowawcze i jego kształtowanie. 1 B.W13. B.U10. 

25. Przedmiot i zadania dydaktyki, jako nauki o nauczaniu – uczeniu się. 1 B.W13. B.W14. 

26. Cele kształcenia ogólnego i zawodowego - operacjonalizacja i 

taksonomia celów. 

1 B.W13. 

27. Wychowawcy profesjonalni i nieprofesjonalni a błędy wychowawcze. 1 B.W13. 

28. Trudności wychowawcze. 1 B.W13. 

29. Autorytet w procesie wychowania. 1 B.W13.  

30. Edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży i dorosłych. 2 B.W13. B.W14. B.U10. 

B.U11. 

31. Rodzina i szkoła jako instytucje wychowawcze. 1 B.W13. B.U10. 

32. Pielęgniarka i jej rola we wsparciu społecznym. 2 B.W13. B.U10. B.U11. 

O.K3. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Kwieciński Z.,  Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I i II, PWN, Warszawa 2011. 

⎯ Sierakowska M. Wrońska I., Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej, PZWL, Warszawa 2014. 

⎯ Woynarowska B.,  Edukacja Zdrowotna,  PWN, Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Nowak M., Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium w odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa, 

Wyd. KUL, Lublin 2012. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady, e-learning 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 
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Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

dr M. Kudła 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 
 

PRAWO MEDYCZNE 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PRAWO MEDYCZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □   III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 1,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne X 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 
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• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
dr Juliusz Święcki 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 9 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 15 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 1,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• e-learning. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C3. Zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną przydatną do zrozumienia 

najważniejszych procesów psychicznych i wyjaśniania zachowania człowieka w 

różnych  sytuacjach życiowych.  

Narzędzia dydaktyczne 

 

Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu prawa, nabyte w ramach przedmiotu 

Prawo. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.W15. Analizuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa oraz rolę 

prawa w życiu społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy. 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ W/EL 

B.W16. Charakteryzuje podstawowe regulacje prawne z zakresu 

ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujące w 

Rzeczpospolitej Polskiej i innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz wybrane trendy w 

polityce ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej i 

innych państwach Unii Europejskiej. 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

B.W17. Określa podstawy prawne wykonywania zawodu 

pielęgniarki, w tym prawa i obowiązki pielęgniarki, 

organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek 

i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

B.W18. Zna zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej, 

pracowniczej i zawodowej związanej z wykonywaniem 

zawodu pielęgniarki. 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

B.W19. Określa prawa człowieka, prawa dziecka i prawa pacjenta. test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

B.U12. 
Stosuje przepisy prawa dotyczące praktyki zawodowej 

pielęgniarki. 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

B.U14. 

Analizuje i ocenia funkcjonowanie różnych systemów 

opieki medycznej oraz identyfikuje źródła ich 

finansowania. 

test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i autonomię 

osób powierzonych opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatię w relacji z 

pacjentem i jego rodziną.  

Samoocena 

W/EL 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Samoocena 

W/EL 
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*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Podstawy zagadnień prawnych: system prawa, struktura aktów 

prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna – pojęcie i rodzaje.  

1 B.W15. B.W19. 

2. Ustawodawstwo w systemie ochrony zdrowia. 1 B.W16.  

3. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. 1 B.W16. 

4. Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. 1 B.W16.  

5. Podstawy prawne wykonywania zawodu: ustawa o zawodzie 

pielęgniarki i położnej. 

2 B.W16. B.W17. B.U14. 

O.K7. 

6. Prawa pacjenta w polskich aktach prawnych. 1 B.W16. B.W17. B.W19. 

O.K7. 

7. Odpowiedzialność w zawodach medycznych: cywilna, karna, 

pracownicza, zawodowa. 

1 B.W16. B.W18. O.K7. 

8. Podstawy prawa pracy. 1 B.W16. B.W17. O.K7. 

9. Prawo medyczne i inne terminy pokrewne, źródła prawa medycznego w 

prawie krajowym i międzynarodowym. 

1 B.W15. B.U12. 

10. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego. 1 B.W15. B.W17. B.W18. 

B.U12. 

11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych – podmioty 

wykonujące działalność leczniczą, ich status i organizacja, 

przekształcenia podmiotów leczniczych, system ratownictwa 

medycznego. 

1 B.W16. 

12. Zadania państwa w dziedzinie ochrony zdrowia. Organizacja i zadania 

NFZ. 

1 B.W17. B.U14. 

13. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – 

organizacja publicznego systemu ochrony zdrowia, pojęcie świadczeń 

opieki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych, osoby uprawnione do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i 

dokumenty potwierdzające ich prawo do świadczeń, ubezpieczenie 

zdrowotne, zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

1 B.W16.  B.W17.  B.W18. 

B.W19. B.U14. O.K1. 

14. Finansowanie świadczeń zdrowotnych – umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnego, umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawierane przez świadczeniodawców i NFZ. 

1 B.W16. B.U12. B.U14. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Nesterowicz M., Prawo medyczne, TNOiK, Toruń 2016. 

⎯ Gacka-Asiewicz A., Urbaniak M., prawo medyczne w pigułce, C. H. Beck, 2017. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Bosek L., Wnukiewicz-Kozłowska A. (red.), Szczególne świadczenia zdrowotne. System Prawa Medycznego. 

Tom 2, Warszawa 2018. 

⎯ Pietraszewska-Macheta A. (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. Komentarz, Warszawa 2015. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 
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Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady, e-learning 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład, e-learning:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

 

 

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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

dr J. Święcki  

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE: HIGIENA Z EPIDEMIOLOGIĄ 

                             MODUŁ / SYLABUS 
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                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: ZDROWIE PUBLICZNE, HIGIENA Z EPIDEMIOLOGIĄ 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II□    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne X 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
Mgr Emilia Zawadzka 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 18 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 3,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• e-learning, 

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi 

zdrowia publicznego, Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce, poznanie rynku usług 

medycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu socjologii, psychologii, 

dietetyki na poziomie szkoły średniej.  

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.W16. Charakteryzuje podstawowe regulacje prawne z zakresu 

ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujące w 

Rzeczpospolitej Polskiej i innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz wybrane trendy w 

polityce ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej i 

innych państwach Unii Europejskiej. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/EL 

B.W20. Omawia zadania z zakresu zdrowia publicznego. Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W 

B.W21. Przedstawia kulturowe, społeczne i ekonomiczne 

uwarunkowania zdrowia publicznego. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W 
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B.W22. Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i 

choroby. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W/EL 

B.U14. 

Analizuje i ocenia funkcjonowanie różnych systemów 

opieki medycznej oraz identyfikuje źródła ich 

finansowania. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W/EL 

B.U16. 

Dobiera formy profilaktyki i prewencji chorób oraz 

kształtuje zachowania zdrowotne różnych grup 

społecznych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne W/EL 

B.U17. Uczy pacjenta samokontroli stanu zdrowia. 
Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/EL 

B.U18. 
Opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji 

zdrowia jednostek, rodzin i grup społecznych. 
Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/EL 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i autonomię 

osób powierzonych opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatię w relacji z 

pacjentem i jego rodziną.  

Samoocena 

W/EL 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Samoocena 
W/EL 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

33. Geneza, filozofia i ogólna teoria medycyny społecznej i zdrowia 

publicznego.  

1 B.W20. B.W22. 

34. Główne i pomocnicze funkcje ochrony zdrowia jako sposób realizacji 

zadań zawodów medycznych. 

1 B.W20. B.U17. B.U18. 

O.K7. 

35. Główne problemy zdrowotne społeczeństwa polskiego. Analiza 

występowania wybranych chorób. 

1 B.W21. B.W22. O.K7. 

Historyczne i ekonomiczne uwarunkowania chorób społecznych. 

Narodowy Program Zdrowia – obszar działania w zakresie polityki 

zdrowotnej państwa. 

1 B.W21.  

36. Przedmiot i zakres oraz środki działania polityki zdrowotnej i 

społecznej. Ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, opieka medyczna, 

medycyna zapobiegawcza – znaczenie pojęć dla kształtowania polityki 

zdrowotnej. 

2 B.W21. B.W22. B.U16. 

B.U17. O.K7. 

37. Konstytucja i regulacje ustawowe a prawo do opieki zdrowotnej. 1 B.W16. B.U14. 

38. Systemy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Rynek usług 

Zdrowotnych. Wybrane modele systemów opieki zdrowotnej. 

1 B.W16. B.U14. 

39. Prawa pacjenta. 1 B.W16. B.U14. B.U17.   

40. Elementy teorii organizacji i zarządzania. Organizacja pracy 

pielęgniarskiej; stanowisko pracy; obciążenia w pracy pielęgniarki, 

jakość opieki pielęgniarskiej, koszt usług pielęgniarskich. 

1 B.U16. B.U18. 

41. Geneza, filozofia i ogólna teoria medycyny społecznej i zdrowia 

publicznego.  

1 B.W20. 

42. Główne i pomocnicze funkcje ochrony zdrowia jako sposób realizacji 

zadań zawodów medycznych. 

1 B.U16. B.U18. O.K1. 

O.K7. 

E-LEARNING, semestr II   
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1. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej. 2 B.W16. B.W20. B.W22. 

B.U16. B.U17. B.U18. 

O.K1. O.K7. 

2. Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie. 2 B.W16. B.W20. B.W22. 

B.U14. B.U16. B.U17. 

B.U18. O.K1. O.K7. 

3. Epidemiologia ogólna, chorób zawodowych i wypadków. 1 B.W16. B.W20. B.W22. 

B.U16. B.U17. B.U18. 

O.K1. O.K7. 

4. Epidemiologia AIDS i nosicielstwa wirusa HIV. 1 B.W16. B.W20. B.W22. 

B.U16. B.U17. B.U18. 

O.K1. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Kulik T. B., Pacian A.(red.), Zdrowie Publiczne, PZWL, Warszawa 2015. 

⎯ Wojtczak. A., Zdrowie Publiczne, PZWL, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Klimberg A., Marcinkowski J. (red.), Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-prawne w zawodach 

medycznych, Wydawnictwo Naukowe UM w Poznaniu, Poznań 2011. 

⎯ Wojtyniak B. (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski, NIZP – PZH, Warszawa 2016. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady, e-learning 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład, e-learning:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 
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⎯  

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ ocena z kolokwium z wykładów i e-learningu 

 

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. 

Autor programu:  

mgr Emilia Zawadzka 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

JĘZYK OBCY 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II □    III □ 

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 6 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu 

odnoszący się do przygotowania 

zawodowego*:  

• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne X 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Małgorzata Glińska-Przysowa 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W)  

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 30 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 30 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 6, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• metoda praktyczna – realizacji zadań, praca zbiorowa, praca w parach,  

• burza mózgów,  

• praca nad projektem, inscenizacja,   
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• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych- ćwiczenia za słuchu). 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

 

 

Wymagania 

wstępne 

Wiedza:  Znajomość słownictwa i gramatyki języka angielskiego na poziomie A2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Umiejętności: Umiejętność wykorzystania języka angielskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie.  

Kompetencje 

społeczne: 

Systematyczne wzbogacanie słownictwa z języka angielskiego na poziomie A2. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.U19. Analizuje piśmiennictwo medyczne w języku angielskim. Egzamin pisemny 

i/lub ustny, 

kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

Ć 

B.U20. Porozumiewa się w języku angielskim na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, 

kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

Ć 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna/nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

ĆWICZENIA, semestr I, II   

1. Budowa ciała człowieka, czasownik „to be”, strona bierna i przyimki 

miejsca. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

2. Kierunki anatomiczne, użycie przymiotników i przysłówków. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

3. Zadania pielęgniarki i struktura zespołów medycznych oraz szpitala, 

specjalności i oddziały. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

4. Troska o zdrowie pacjenta, badanie fizykalne, cele opieki zdrowotnej, 

mycie twarzy, rąk, higiena jamy ustnej, włosów. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

5. Pozycje podczas opieki pielęgniarskiej. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

6. Skróty używane w medycznym języku angielskim, zapis i zrozumienie. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

7. Grupy i postacie leków, sposoby ich podawania i problem uzależnienia 

od leków. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

8. Zastrzyki oraz sposoby, wskazania i przeciwwskazania do ich 

podawania. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

9. Pomiary pulsu, ciśnienia, oddychania i temperatury, sprzęt, 

relacjonowanie zmian w stanie zdrowia pacjenta. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

10. Określanie ilości. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 
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11. Przyjęcie pacjenta do szpitala, wypis i badanie fizykalne, asystowanie, 

rozmowa z pacjentem, historia choroby i wywiad. 

2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

12. Ciąża i poród. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

13. Choroby zakaźne i ich leczenie. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

14. Opieka nad pacjentem przed i po operacyjnym. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

15. Rany i skaleczenia. 2 B.U19.  B.U20. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Donesch-Jeżo E., English for Nurses, Wydawnictwo Przegląd Lekarski, Kraków 2002. 

⎯ Evans V., Career Paths: Nursing, Express Publishing, 2011. 

⎯ Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press, 2012. 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ How It Works, Book of the Human Body, Future Publishing Ltd, 2016. 

⎯ Murphy R., Essential Grammar In Use, Cambridge University Press, 2015. 

⎯ Siuda J., Gramatyka Angielska do Testów i Egzaminów, Angloman, 2004. 

⎯ Słomski P., Słomski P., Podręczny Słownik Medyczny, PZWL, Warszawa 2016. 

⎯ Słowniki medyczne angielsko-polskie i polsko-angielskie, np.: Gordon J., Słownik dla Pielęgniarek i Personelu 

Medycznego, Level Trading, 2011. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – ćwiczenia, sem. II 

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia, sem. I 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Ćwiczenia/lektorat  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda prawidłowa 

odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych 

odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

stanowi: 

⎯ brak 100% obecności na zajęciach, 

⎯ brak dokumentacji procesu pielęgnowania, proces pielęgnowania oceniony na ocenę niedostateczną, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi, nie 
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związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

zajęć). 

⎯  

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń/lektoratów  

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

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. 

Autor programu:  

mgr M. Glińska-Przysowa 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 
 

 

 

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  
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Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II□    III□       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 7,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący się do 

przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 

X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

⎯ zajęcia praktyczne □  

⎯ praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot: mgr Piotr Janiewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin 

dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 15 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  100 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 125 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 7,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• wykład informacyjny/problemowy,  

• dyskusja dydaktyczna,  

• burza mózgów,  

• metoda przypadków,  

• pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem,  

• metoda inscenizacji,  

• mapa pojęciowa,  

• zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C4. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do 

sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad odbiorcą w 

różnym wieku i stanie zdrowia we wszystkich miejscach świadczenia 

usług pielęgniarskich. 

C5. Poznanie miejsca i roli pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia dla 

pełniejszego zrozumienia oczekiwań społeczeństwa. 

C6. Zrozumienie znaczenia relacji pacjent-pielęgniarka, które stanowią 

podstawę gruntownego poznania podopiecznego, jego problemów i 

potrzeb. 

C7. Poznanie zasad współpracy z pacjentem w procesie pielęgnowania, ze 

względu na konieczność respektowania jego decyzji dotyczących 

zdrowia oraz wyboru sposobu pielęgnowania. 

C8. Kształtowanie postaw moralnych i poczucia odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje w pracy z pacjentem i zespołem terapeutycznym. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

 

 

Wymagania 

wstępne 

Wiedza:  Rozumienie pojęć mających zastosowanie w pielęgniarstwie, poprawność 

terminologiczna. 

Umiejętnoś

ci: 

Poprawność formułowania diagnozy pielęgniarskiej, planowania opieki, 

przekonujące uzasadnienie wyboru metody działania, zgodność 

prezentowanych poglądów z przyjętymi zasadami etyki ogólnej i 

zawodowej. 
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Kompetenc

je 

społeczne: 

Poprawność komunikowania się, współpracy w grupie koleżeńskiej. 

Krytycyzm w stosunku do własnych działań, celowość i sprawność 

działania, samodzielność myślenia i działania, kreatywność w poszukiwaniu 

rozwiązań, wrażliwość i gotowość do działania, celowość i sprawność w 

wykonywaniu zabiegów, przestrzeganie zasad w wykonywaniu zabiegów, 

pożądana postawa zawodowa. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol 

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma 

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz 

symbol 

C.W1. Charakteryzuje uwarunkowania rozwoju 

pielęgniarstwa na tle transformacji opieki 

pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego 

pielęgniarstwa. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W2. 

Definiuje pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, 

pomagania i towarzyszenia. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W3. 
Charakteryzuje funkcje i zadania zawodowe 

pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji 

opieki pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W4. Omawia proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i 

primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ 

pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie 

praktyki pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W5. 

Przedstawia klasyfikacje diagnoz i praktyk 

pielęgniarskich. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W6. Wyjaśnia istotę opieki pielęgniarskiej opartej o 

wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, 

Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, 

Betty Neuman). 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W7. Określa istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, 

powikłania, obowiązujące zasady i technikę 

wykonywania podstawowych czynności 

pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W8. 
Omawia zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem 

zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o 

niepomyślnym rokowaniu. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W9. Prezentuje zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w 

wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, 

w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, 

zaburzonej sferze psychoruchowej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W10. 
Przedstawia zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji 

pielęgniarskich w wybranych diagnozach 

pielęgniarskich. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.W11. 
Charakteryzuje udział pielęgniarki w zespole 

interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, 

profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 
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C.W12. Zna i rozumie przedmiot etyki ogólnej i zawodowej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

standaryzowany, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

C.U1. 
Stosuje wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad 

pacjentem. 
Realizacja 

zleconego zadania  
PZ 

C.U2. 

Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów, badania przedmiotowego, analizy 

dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia 

pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U3. 
Ustala cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizuje 

ją wspólnie z pacjentem i jego rodziną. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U4. 

Monitoruje stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w 

szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych 

systemu ochrony zdrowia. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U5. 
Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia 

pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U6. 

Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał 

ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz 

cholesterolu we krwi oraz inne testy paskowe. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U7. 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów 

pacjenta. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U8. 

Wykonuje pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, 

ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia 

żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego przepływu 

wydechowego oraz pomiary antropometryczne 

(pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, 

wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, 

WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych). 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U9. 

Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i 

mikrobiologicznych oraz asystuje lekarzowi przy 

badaniach diagnostycznych. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U10. 
Stosuje zabiegi przeciwzapalne. Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U11. 
Przechowuje i przygotowuje leki zgodnie z 

obowiązującymi standardami. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U12. 

Podaje pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z 

pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z 

posiadanymi kompetencjami oraz obliczać dawki 

leków. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U13. 
Wykonuje szczepienia przeciw grypie, WZW i 

tężcowi. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U14. 

Wykonuje płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, 

żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i 

rany. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U15. 

Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych, wykonuje 

kroplowe wlewy dożylne oraz monitoruje i pielęgnuje 

miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia centralnego i 

portu naczyniowego. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U16. 
Wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta 

(doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze). 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U17. 
Przemieszcza i pozycjonuje pacjenta z 

wykorzystaniem różnych technik i metod. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U18. 

Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż 

ułożeniowy, odśluzowywanie dróg oddechowych i 

inhalację. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U19. 
Wykonuje nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne 

i bierne. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U20. 
Wykonuje zabiegi higieniczne. Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U21. 

Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z 

zastosowaniem środków farmakologicznych i 

materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele 

lecznicze. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 
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C.U22. 
Ocenia ryzyko rozwoju odleżyn i stosuje działania 

profilaktyczne. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U23. Wykonuje zabiegi doodbytnicze. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U24. 
Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje 

diurezę i usuwa cewnik. 

Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U25. 
Zakłada zgłębnik do żołądka oraz monitoruje i usuwa 

zgłębnik. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U26. 
Prowadzi dokumentację medyczną oraz posługuje się 

nią. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U27. 
Rozwiązuje dylematy etyczne i moralne w praktyce 

pielęgniarskiej. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U28. 
Ocenia potencjał zdrowotny jednostki i rodziny z 

wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U29. 

Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze 

stylu życia.  

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U30. 

Dobiera metody i formy profilaktyki i prewencji 

chorób oraz kształtuje zachowania zdrowotne różnych 

grup społecznych. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U31. Uczy pacjenta samokontroli stanu zdrowia. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U32. 

Opracowuje i wdraża indywidualne programy 

promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup 

społecznych. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U33. 
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej. 
Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

C.U34. 

Ocenia środowisko zamieszkania, nauczania i 

wychowania oraz pracy w zakresie rozpoznawania 

problemów zdrowotnych. 

Realizacja 

zleconego zadania 

PZ 

C.U35. 

Ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem 

metod antropometrycznych, biochemicznych i badania 

podmiotowego oraz prowadzi poradnictwo w zakresie 

żywienia.  

Realizacja 

zleconego zadania 
PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną.  

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

PZ/BUNA 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

PZ/BUNA 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 

przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

PZ 
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O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/PZ/ 

BUNA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

PZ/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/PZ/ 

BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do 

ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Pielęgniarstwo jako nauka – dyscyplina, 

wiedza i działalność praktyczna. 

1 C.W1. 

2. Zawód pielęgniarki. Humanizm i holizm w pielęgniarstwie.  2 C.W2. 

3. Filozofia i misja pielęgniarstwa. 1 C.W2. 

4. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki. Rola pacjenta w procesie 

realizacji opieki zdrowotnej. 

3 C.W3. C.W4. 

5. Autonomia w praktyce pielęgniarskiej. 1 C.W5. C.W11. 

6. Formy opieki, odbiorcy i świadczeniodawcy usług. 1 C.W6. 

7. Miejsca świadczenia usług pielęgniarskich. Formy organizacyjne opieki 

pielęgniarskiej. 

2 C.W8. C.W9. 

8. Uwarunkowania historyczno-społeczne zawodu. Wybrane zagadnienia 

historii pielęgniarstwa na świecie i w Polsce. Nestorki pielęgniarstwa 

światowego i polskiego. 

2 C.W2. 

9. Symbole i tradycje w pielęgniarstwie. 1 C.W3. 

10. Potrzeby zdrowotne człowieka: biologiczne, psychiczne, społeczne, 

duchowe. Piramida potrzeb A. Maslowa w aspekcie zadań zawodowych 

pielęgniarki. 

3 C.W10. 

11. Proces pielęgnowania. 5 C.W6. 

12. Diagnoza pielęgniarska. Międzynarodowe klasyfikacje diagnoz 

pielęgniarskich (ICNP, NANDA). 

5 C.W5. 

13. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu 

oddechowego. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 
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14. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu 

krążenia. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

15. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu 

pokarmowego. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

16. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu 

moczowego. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

17. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu 

nerwowego. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

18. Pielęgnowanie pacjentów ze zmianami na skórze. 
5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

19. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w zakresie termoregulacji. 
5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

20. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów 

zmysłu. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

21. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu sfery 

psychicznej i duchowej. 

5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

22. Pielęgnowanie chorego z bólem. 
5 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

23. Wybrane standardy opieki nad pacjentem z chorobami położniczo-

ginekologicznymi.   

4 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

24. Opieka nad pacjentem geriatrycznym i umierającym. 
4 C.W12. O.K1. O.K2. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

25. Wybrane teorie pielęgniarstwa. Podstawowe pojęcia: teoria, model, 

koncepcja. Model pielęgniarstwa F. Nightingale, V. Henderson, D. 

Orem, C. Roy i B. Neuman. 

3 C.W5. C.W7. 

26. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej. 

2 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

PRAKTYKA ZAWODOWA, semestr I   

1. Wprowadzenie do zajęć praktycznych (program nauczania, warunki 

zaliczenia, regulamin zajęć). Zapoznanie z personelem, pacjentami, 

topografią i specyfiką oddziału. 

5 C. U2. 

2. Dokumentacja stosowana na oddziale prowadzona przez personel 

pielęgniarski – specyfika i zasady jej prowadzenia. 

5 C.W6. C. U33. 

3. Standardy i procedury w praktyce pielęgniarskie – zarys problemu. 

Procedury i standardy postępowania pielęgniarskiego stosowane na 

oddziale. 

5 C.U1. 

4. Udział pielęgniarki podczas przyjęcia pacjenta do szpitala/ na oddział. 

Adaptacja chorego do warunków hospitalizacji. Prawa pacjenta w 

aspekcie zadań zawodowych pielęgniarki. 

5 C.U2. C.U33. C.U35. 

O.K1. 

5. Zadania pielęgniarki w profilaktyce i pielęgnowaniu chorych z 

odleżynami – wybrane zagadnienia. 

5 C.U8. C.U12. C.U13. 

C.U18. C.U19. 

C.U20. C.U21. 

C.U33. C.U34. 

C.U35. O.K01. 

6. Pielęgnowanie przewlekle chorego. Rola pielęgniarki w przygotowaniu 

chorych do sprawowania samokontroli i samoopieki. 

5 C.U1. C.U5.  

C.U6. C.U7. C.U8. 

C.U11. C.U12. 

C.U14. C.U16. 

C.U17. C.U18. 

C.U19. C.U20. 

C.U21. C.U23. 

C.U25. C.U26. 

C.U27. C.U32. 

C.U34. C.U35. 

C.W51. O.K1. O.K3. 

O.K6. O.K7.  

7. Udział pielęgniarki w leczeniu oraz w usprawnianiu psycho-

społecznym pacjenta. 

5 C.W6. C.U1. C.U6. 

C.U7.  

C.U9. C.U10. C.U14. 

C.U16. C.U17. 

C.U35. O.K3. O.K6. 

O.K7.  
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8. Pielęgnowanie chorego o niepomyślnym rokowaniu, chorego 

umierającego, opieka terminalna. 

5 C.U6. C.U7. C.U8. 

C.U14. C.U17. 

C.U18. C.U19. 

C.U20. C.U21. 

C.U23. C.U27. 

C.U32. C.U34. 

C.U35. O.K1. O.K3. 

O.K6. O.K7.  

9. Zastosowanie ICNP w procesie pielęgnowania chorego. 5 C.W6. C.U1. C.U8. 

10. Podsumowanie i zakończenie zajęć praktycznych – samoocena, ocena 

koleżeńska i ocena końcowa. 

5 O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K4 O.K5. 

O.K7.  

11. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej (pod kierunkiem opiekuna 

zakładowego) wobec pacjenta hospitalizowanego w warunkach 

naturalnych oddziału szpitalnego). Realizowanie zadań zawodowych 

wynikających z funkcji zawodowych pielęgniarki: opiekuńczej, 

wychowawczej, profilaktycznej, promowania zdrowia, rehabilitacyjnej, 

terapeutycznej. Zastosowanie procesu pielęgnowania. 

50 od C.U1 do C.U35.  

O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K4 O.K5. 

O.K7. 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr I   

1. Niezbędne cechy w zawodzie pielęgniarki. 1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

2. Wybrane elementy dot. teorii pielęgniarstwa. 1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

3. Wybrane zagadnienia dot. holizmu w pielęgniarstwie.   1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

4. Wybrane funkcje pielęgniarki.   1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

5. Wybrane elementy Procesu Pielęgnowania.          1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

6. Pozyskiwanie danych o pacjencie – wybrane elementy. 1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

7. Wybrane dokumenty prowadzone w pracy pielęgniarki. 1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

8. Wybrane zagadnienia w pielęgniarstwie zabiegowym.      1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

9. Prawa pacjenta – wybrane zagadnienia. 1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

10. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe a profesjonalizm i 

odpowiedzialność pielęgniarki. 

1 C.W1…C.W12.  

O.K1. O.K2. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Ciechaniewicz W. (red.), Pielęgniarstwo. Ćwiczenia, PZWL, Warszawa 2010. 

⎯ Zahradniczek K., Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, 2006. 

⎯ Zarzycka D., Ślusarska B., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, tom I i II, PZWL, Lublin 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E., Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, 

PZWL, 2014. 

⎯ Dzirba A., Wstrzyknięcia domięśniowe, PZWL, 2010. 

⎯ Kilańska D, Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, 

PZWL, 2014. 
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⎯ Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.), Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL, 2010.  

⎯ Kózka M., Płaszewska-Żywko L., Procedury pielęgniarskie Podręcznik dla studentów medycznych, 

PZWL, 2010. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie bez oceny – BUNA   

⎯ Zaliczenie bez oceny – praktyki zawodowe 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie 

związanymi z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu).  

 

Projekt 

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

 

Praktyka zawodowa 

Podstawę do uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności lub (nieobecność usprawiedliwiona w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych i 

odpracowanie praktyki zawodowej w innym terminie), 

⎯ aktywny udział na praktyce zawodowej, 

⎯ wypełnienie obowiązującej dokumentacji,  

⎯ poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki oraz regulaminu. 

 

Postawa w stosunku do pacjenta: takt, kultura, tolerancja wobec chorego jego rodziny, zrozumienie 

indywidualnych potrzeb chorego, rodziny, podejmowanie działań wspierających chorego, uwrażliwienie na 

problemy chorego, jego rodziny wyrozumiałość, cierpliwość, szanowanie praw pacjenta. 

Postawa wobec zespołu terapeutycznego: kultura osobista studenta, życzliwość wobec koleżanek, personelu, 

umiejętność współpracy w zespole (komunikowanie się z ludźmi i słuchanie innych, podejmowanie prób 

rozwiązywania sytuacji trudnych). 

Postawa wobec zawodu i nauki: zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, 

podnoszenie jakości świadczonych usług), doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność 

podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu), poziom aspiracji zawodowych 

(wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do 

ustawicznego uczenia się), samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, 

samoocena poziomu wiadomości, umiejętności i możliwości). 

Postawa studenta wobec regulaminu: punktualność, unikanie absencji, przestrzeganie regulaminów, prawidłowe 

umundurowanie, estetyczny wygląd. 

a także: 

⎯ pozytywne zaliczenie wszystkich efektów uczenia się, poprzez uzyskanie co najmniej 6 punktów z 
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umiejętności praktycznych, według załączonych kryteriów - za elementy uczenia się 
 

Kryteria oceny praktyki zawodowej (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje zaliczenie przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

Podstawę do niezaliczenia praktyki zawodowej stanowi: 

⎯ brak 100% obecności; potwierdzonej wpisem na liście obecności (nieobecność nieusprawiedliwiona), 

⎯ brak aktywnego udziału na praktykach 

⎯ uzyskanie poniżej 6 punktów za elementy uczenia się 

 
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów oraz zaliczenie BUNY 

(projektu) 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

 

 

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 wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej w okresie nieobecności dokonuje 

nauczyciel akademicki/opiekun 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. 

Autor programu:  

mgr P. Janiewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI 
 

                               MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: FILOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II□    III □       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 4 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Małgorzata Olszewska-Fryc 

Osoba(y) prowadząca(e): Według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 15 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 15 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 4, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• metoda sytuacyjna. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C9. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kierunkami filozoficznymi 

oraz specyfiką problemów etyki zawodu pielęgniarki i zastosowanie w pracy 

zawodowej. 

Narzędzia dydaktyczne 

 

Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych pojęć z nauk humanistycznych, takich jak filozofia, etyka, 

moralność, wartości. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W12. Zna i rozumie przedmiot etyki ogólnej i zawodowej. Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 
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C.W13. Zna i rozumie istotę podejmowania decyzji etycznych i 

rozwiązywania dylematów moralnych w pracy 

pielęgniarki. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

C.W14. Zna i rozumie problematykę etyki normatywnej, w tym 

aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych 

istotnych w pracy pielęgniarki. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

C.W15. Zna i rozumie kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i 

położnej. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

C.U27. Potrafi rozwiązywać dylematy etyczne i moralne w 

praktyce pielęgniarskiej. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i autonomię 

osób powierzonych opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatię w relacji z 

pacjentem i jego rodziną.  

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, samoocena 
W/BUNA 

O.K2. Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, samoocena 
W/BUNA 

O.K7. Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, samoocena 

W/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Etyka jako nauka filozoficzna. 1 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

2. Pielęgniarka wobec decyzji moralnych dotyczących przekazywania i 

ochrony życia ludzkiego: zasady edukacji seksualnej według prof. K. 

Imielińskiego a ,,filozofia gender,” Skutki redukcjonistycznej 

seksedukacji, metody regulacji poczęcia dziecka, eugenika, aborcja, in 

vitro, eutanazja. 

2 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

3. Transplantacja narządów, tkanek, komórek, inżynieria genetyczna. 

Eksperymenty medyczne na człowieku. 

2 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

4. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i ich rozwiązywaniu; eutanazja 

jako problem moralny – dyskusja. 

2 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

5. Rozwój moralny człowieka. Kształtowanie sumienia. 1 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

6. Deklaracja Praw Człowieka i Dziecka. 1 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

7. Szczegółowa etyka pielęgniarki: zasady etycznego postępowania 

pielęgniarki. 

2 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

8. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek. 1 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

9. Komunikacja interpersonalna pielęgniarki z chorym, z zespołem 

terapeutycznym, rodziną chorego w różnych etapach życia i stanach 

chorego. 

2 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

10. Koncepcje etyczne i ich podział. 1 C.W12….C.W15. C.U27. 

O.K1. O.K2. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  
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Literatura podstawowa: 

1. Mariański J., Wrońska I. (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej: podręcznik dla studentów i absolwentów wydziału 

pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych, Czelej, Lublin 2003.  

2. Rogala-Pawelczyk G. (red.), Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek  i położnych: postępowanie rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej: prewencja wykroczeń zawodowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 

Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

mgr M. Olszewska-Fryc 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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PROMOCJA ZDROWIA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PROMOCJA ZDROWIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II□    III□       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 5,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Katarzyna Kostro 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP) 15 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  40 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 77 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 5,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład informacyjny), 

• dyskusja dydaktyczna, 

• burza mózgów, 

• zajęcia praktyczne (studium przypadku, analiza przypadków, tworzenie projektów). 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu 

promocji zdrowia, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących 

umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji 

podjętych działań. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach ścieżki edukacyjnej z zakresu edukacji 

zdrowotnej w szkole średniej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 
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Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W16. 
Przedstawia zasady promocji zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej. 
Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany 

W/ZP 

C.W17. 
Zna zasady konstruowania programów promocji 

zdrowia. 
Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany 
W/ZP 

C.W18. 
Omawia strategie promocji zdrowia o zasięgu 

lokalnym, krajowym i światowym. 
Egzamin pisemny i/lub ustny 

standaryzowany 

W/ZP 

C.U29. 

Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze 

stylu życia.  

Realizacja zleconego zadania ZP/PZ 

C.U30. 

Dobiera metody i formy profilaktyki i prewencji 

chorób oraz kształtuje zachowania zdrowotne 

różnych grup społecznych. 

Realizacja zleconego zadania ZP/PZ 

C.U31. Uczy pacjenta samokontroli stanu zdrowia. Realizacja zleconego zadania ZP/PZ 

C.U32. 

Opracowuje i wdraża indywidualne programy 

promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup 

społecznych. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną.  

Przedłużona obserwacja 

przez opiekuna / nauczyciela 

prowadzącego; ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

Przedłużona obserwacja 

przez opiekuna / nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, innych 

współpracowników) 

PZ 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, innych 

współpracowników) 

PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, innych 

współpracowników) 

PZ 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, innych 

współpracowników) 

PZ 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, innych 

współpracowników) 

PZ 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

Przedłużona obserwacja 

przez opiekuna / nauczyciela 

prowadzącego, Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 
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TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Pojęcie zdrowia, jego uwarunkowania i ocena. Mandala zdrowia 

– model ekosystemu człowieka. Mierniki stanu zdrowia. 

1 C.W16. O.K1. O.K7. 

2. Karta Ottawska – dokument programowy promocji zdrowia. 

Kierunki działań w promocji zdrowia. 

1 C.W16. O.K1. O.K7. 

3. Promocja zdrowia – definicja, rodzaje, obszary działań. Promocja 

zdrowia a profilaktyka chorób. Role zawodowe w promocji 

zdrowia. Rola profesjonalistów medycznych w promocji zdrowia. 

2 C.W16. C.W17. O.K1. 

O.K7. 

4. Strategie promocji zdrowia. Siedliskowe, lokalne i światowe 

podejście w promocji zdrowia. 

2 C.W17. C.W18. O.K1. 

O.K7. 

5. Edukacja zdrowotna - cele, cechy, obszary. Modele edukacji 

zdrowotnej. 

2 C.W16. O.K1. O.K7. 

6. Zdrowie a styl życia. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych. 

Czynniki ryzyka chorób wynikające ze stylu życia - zapobieganie. 

2 C.W16. O.K1. O.K7. 

7. Czynniki szkodliwe dla zdrowia a działania kształtujące zdrowie. 1 C.W16. O.K1. O.K7. 

8. Problemy zdrowotne różnych populacji, czynniki sprzyjające 

chorobom. 

1 C.W16. O.K1. O.K7. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr I   

1. Planowanie edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych. 

Prezentacja scenariuszy zajęć. 

5 C.W16. C.W18.  O.K1. 

O.K7. 

2. Planowanie edukacji zdrowotnej w szkołach ponadpodstawowych. 

Prezentacja scenariuszy zajęć. 

5 C.W16. C.W18. O.K1. 

O.K7. 

3. Zakres i charakter zadań pielęgniarki w promocji zdrowia. 
5 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7. 

PRAKTYKA ZAWODOWA, semestr I   

1. Udział pielęgniarki w realizacji zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia ujętych w programie 

wychowawczym i programie profilaktyki szkoły podstawowej 

i ponadpodstawowej. Realizacja programu edukacyjnego 

w wybranych klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 

Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie. 

20 C.U29. C.U30. C.U31. 

C.U32.  

O.K1. O.K2. O.K2. O.K4. 

O.K5. O.K6.  O.K7. 

2. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej 

profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego 

szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. 

20 C.U29. C.U30. C.U31. 

C.U32.  

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K5. O.K6.  O.K7. 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr I   

1. Metodyka nauczania zdrowia - formy i metody, środki w edukacji 

zdrowotnej.  

1 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7. 

2. Zasady konstruowania programów edukacji zdrowotnej. 
2 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7. 

3. Przygotowanie scenariusza zajęć do realizacji zagadnień 

z zakresu promocji zdrowia ujętych w programie wychowawczym 

i programie profilaktyki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 

2 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7.C.U32. O.K1. 

O.K7. 

4. Geneza promocji zdrowia na świecie i w Polsce. Dokumenty 

promocji zdrowia. Rola środków masowego przekazu w promocji 

zdrowia. 

1 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7. 

5. Polityka zdrowotna w Polsce: Narodowy Program Zdrowia – 

założenia, zadania oraz realizatorzy. Narodowe programy 

promocji zdrowia. 

2 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7. 

6. Rola i zadania pielęgniarki w promocji zdrowia wobec pacjenta z 

chorobami cywilizacyjnymi. 

2 C.W16. C.W17. C.W18. 

O.K1. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Andruszkiewicz A. (red.), Promocja zdrowia: dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i 

położnictwo, t. 1, Czelej, Lublin 2008. 

⎯ Bartkowiak Gr. (red.), Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia: teoria i 

praktyka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2008. 
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Literatura uzupełniająca: 

⎯ Karski J. B., Praktyka i teoria promocji zdrowia: wybrane zagadnienia, wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2006. 

⎯ Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2012. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne  

⎯ Zaliczenie bez oceny – praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny - BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ zaliczenie BUNY 

 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu), 

⎯ brak zaliczenia BUNY. 

 

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

Zajęcia praktyczne 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę zajęć praktycznych stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności lub (nieobecność usprawiedliwiona w przypadku 

choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych i odpracowanie zajęć 

praktycznych w innym terminie), 

⎯ aktywny udział w zajęciach, 

⎯ wypełnienie obowiązującej dokumentacji, opracowanie pracy pisemnej - planu opieki pielęgniarskiej, 

⎯ poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki oraz regulaminu. 

 

Postawa w stosunku do pacjenta: takt, kultura, tolerancja wobec chorego jego rodziny, zrozumienie indywidualnych 

potrzeb chorego, rodziny, podejmowanie działań wspierających chorego, uwrażliwienie na problemy chorego, jego 

rodziny wyrozumiałość, cierpliwość, szanowanie praw pacjenta. 

Postawa wobec zespołu terapeutycznego: kultura osobista studenta, życzliwość wobec koleżanek, personelu, 

umiejętność współpracy w zespole (komunikowanie się z ludźmi i słuchanie innych, podejmowanie prób rozwiązywania 

sytuacji trudnych). 

Postawa wobec zawodu i nauki: zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, 

podnoszenie jakości świadczonych usług), doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność 

podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu), poziom aspiracji zawodowych 

(wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do 

ustawicznego uczenia się), samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, 

samoocena poziomu wiadomości, umiejętności i możliwości). 

Postawa studenta wobec regulaminu: punktualność, unikanie absencji, przestrzeganie regulaminów, prawidłowe 

umundurowanie, estetyczny wygląd. 

a także: 

⎯ zaliczenie wszystkich efektów uczenia się, uzyskanie co najmniej 6 punktów z umiejętności praktycznych, 

według załączonych kryteriów - za elementy uczenia się. 
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Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

       5 punktów i poniżej -ndst  (2,0) 

 

Podstawę do niezaliczenia zajęć praktycznych stanowi: 

⎯ brak 100% obecności; potwierdzonej wpisem na liście obecności (nieobecność nieusprawiedliwiona), 

⎯ brak aktywnego udziału na zajęciach, 

⎯ brak wypełnienia obowiązującej dokumentacji,  

⎯ niepoprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki lub regulaminu. 

⎯ uzyskanie poniżej 6 punktów za elementy uczenia się 

 

 

Praktyka zawodowa 

Podstawę do uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności lub (nieobecność usprawiedliwiona w przypadku 

choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych i odpracowanie 

praktyki zawodowej w innym terminie), 

⎯ aktywny udział na praktyce zawodowej, 

⎯ wypełnienie obowiązującej dokumentacji,  

⎯ poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki oraz regulaminu. 

 

Postawa w stosunku do pacjenta: takt, kultura, tolerancja wobec chorego jego rodziny, zrozumienie indywidualnych 

potrzeb chorego, rodziny, podejmowanie działań wspierających chorego, uwrażliwienie na problemy chorego, jego 

rodziny wyrozumiałość, cierpliwość, szanowanie praw pacjenta. 

Postawa wobec zespołu terapeutycznego: kultura osobista studenta, życzliwość wobec koleżanek, personelu, 

umiejętność współpracy w zespole (komunikowanie się z ludźmi i słuchanie innych, podejmowanie prób rozwiązywania 

sytuacji trudnych). 
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Postawa wobec zawodu i nauki: zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, 

podnoszenie jakości świadczonych usług), doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność 

podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu), poziom aspiracji zawodowych 

(wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do 

ustawicznego uczenia się), samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, 

samoocena poziomu wiadomości, umiejętności i możliwości). 

Postawa studenta wobec regulaminu: punktualność, unikanie absencji, przestrzeganie regulaminów, prawidłowe 

umundurowanie, estetyczny wygląd. 

a także: 

⎯ pozytywne zaliczenie wszystkich efektów uczenia się, poprzez uzyskanie co najmniej 6 punktów z umiejętności 

praktycznych, według załączonych kryteriów - za elementy uczenia się 
 

Kryteria oceny praktyki zawodowej (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, komunikowanie, 

postawa.  

Student otrzymuje zaliczenie przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

Podstawę do niezaliczenia praktyki zawodowej stanowi: 

⎯ brak 100% obecności; potwierdzonej wpisem na liście obecności (nieobecność nieusprawiedliwiona), 

⎯ brak aktywnego udziału na praktykach 

⎯ uzyskanie poniżej 6 punktów za elementy uczenia się 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń/zajęć praktycznych oraz 

zaliczenie BUNY (projektu) 

⎯ Egzamin części teoretycznej ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową 

odpowiedzią (każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 

punktów, minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 80% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 20% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

⎯ 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) 
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⎯ 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. 

Autor programu:  

mgr K. Kostro 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II□    III □       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 10 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

• zajęcia praktyczne □ 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Katarzyna Kostro 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin 

dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 9 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  80 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 101 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 10,  w tym 0 BUNA 
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Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• praktyka zawodowa, 

• studium przypadku,  

• praca z tekstem. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C10. Przygotowanie studenta do pracy w placówkach podstawowej 

opieki zdrowotnej, środowisku domowym pacjenta oraz środowisku 

nauczania. 

C11. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności formułowania 

diagnozy pielęgniarskiej  oraz planowania zadań pielęgniarskich.  

C12. Przygotowanie studenta do współpracy z zespołem terapeutycznym. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności z zakresu podstaw pielęgniarstwa, anatomii, fizjologii, 

biochemii, biofizyki, psychologii, socjologii i zdrowia publicznego na 

poziomie studiów licencjackich.  

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W19. Analizuje organizację i funkcjonowanie 

podstawowej opieki zdrowotnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach z 

uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych 

pracowników systemu ochrony zdrowia. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny 

W/Ć/PZ 

 

C.W20. Określa warunki realizacji i zasady finansowania 

świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece 

zdrowotnej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny W 

C.W21. Omawia metody oceny środowiska nauczania i 

wychowania w zakresie rozpoznawania 

problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny W/Ć/PZ 

C.U13. Wykonuje szczepienia przeciw grypie, WZW i 

tężcowi. 

Obiektywny 

Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny 

/OSCE/, realizacja 

zleconego zadania 

Ć/PZ 

C.U28. Ocenia potencjał zdrowotny jednostki i rodziny z 

wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów. 

Obiektywny 

Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny 

/OSCE/, realizacja 

zleconego zadania 

Ć/PZ 

C.U33. 
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

Obiektywny 

Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny 

/OSCE/, realizacja 

zleconego zadania 

Ć/PZ 

C.U34. Ocenia środowisko zamieszkania, nauczania i 

wychowania oraz pracy w zakresie 

rozpoznawania problemów zdrowotnych. 

Obiektywny 

Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny 

/OSCE/, realizacja 

zleconego zadania 

Ć/PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną.  

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

Ć/PZ 
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O.K2. Przestrzega praw pacjenta. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

Ć/PZ 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzega 

wartości i powinności moralnych w opiece nad 

pacjentem. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

Ć/PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

Ć/PZ 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników), 

samoocena 

W/Ć/PZ 

 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

Ć/PZ 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów 

i potrzeb edukacyjnych. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników), 

samoocena 

W/Ć/PZ 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 



65 

 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Koncepcja funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w 

świetle przemian opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. 

2 C.W19. C.W20. O.K5. 

O.K7. 

2. Podstawowa opieka zdrowotna i jej zadania w odniesieniu do 

świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę w zakresie promocji 

zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 

2 C.W19. C.W20. O.K5. 

O.K7. 

3. Poznanie specyfiki pracy w POZ oraz zadań poszczególnych 

członków sprawujących opiekę na jednostką, rodziną i społecznością 

(opieka nad dzieckiem, uczniem, człowiekiem pracującym, kobietą 

ciężarną, osobą starszą). 

2 C.W19. C.W20. 

C.W21. O.K5. O.K7. 

4. Cele przekształceń i zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej 

(praktyka indywidualna i grupowa pielęgniarki rodzinnej i lekarza 

rodzinnego, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) oraz wpływ jej 

na jakość opieki. 

2 C.W19. O.K5. O.K7. 

5. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, 

rodziny i społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

małego dziecka oraz dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i 

wychowania. 

2 C.W19. C.W21. O.K5. 

O.K7. 

6. Planowanie i realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku 

zamieszkania - opieka domowa, żłobkach, środowisku nauczania i 

wychowania oraz w środowisku pracy w ramach POZ. 

2 C.W19. C.W20. 

C.W21. O.K5. O.K7. 

ĆWICZENIA, semestr II   

1. Poznanie organizacji pracy w żłobku, przychodni POZ, gabinecie 

pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, środowisku 

rodzinnym oraz zadań personelu, roli pielęgniarki, nawiązanie 

kontaktu z pacjentami i zespołem terapeutycznym.  

1 C.W19. C.W21. 

C.U13. C.U33. C.U34. 

O.K5. O.K7. 

2. Dyskusja na temat oczekiwań studentów w procesie kształcenia w 

czasie ćwiczeń specjalistycznych/praktyki zawodowej. 

1 C.U33. C.K1. C.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5.  

O.K7. 

3. Określenie funkcji, zadań i umiejętności pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej.  

1 C.U13. O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K7. 

4. Komunikowanie werbalne i pozawerbalne z dzieckiem, uczniem, 

dorosłym/starszym pacjentem POZ.  

1 C.W21. C.U13. C.U28. 

C.U33. C.U34. O.K1. 

O.K2. O.K4. O.K5. 

O.K7. 

5. Gromadzenie danych o pacjencie zdrowym/chorym, wykorzystanie 

dostępnych źródeł: wywiad, obserwacja, analiza dokumentacji, 

przeprowadzenie oceny stanu zdrowia na podstawie dostępnych skal, 

siatek centylowych.  

2 C.U28. C.U34. O.K2. 

O.K4. 

6. Rozpoznanie problemów rozwojowych/zdrowotnych u pacjentów 

POZ w różnym wieku.  

2 C.W21. C.U28. C.U33. 

C.U34. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K6. 

7. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej - ukazanie efektów. 1 C.U28. C.U33. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K6. O.K7. 

PRAKTYKA ZAWODOWA, semestr II   

1. Praca w gabinecie zabiegowym. 13 C.W19. C.U13. C.U28. 

C.U33. O.K1. O.K2. 
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O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

2. Praca z rodziną – zastosowanie procesu pielęgnowania. 12 C.W19. C.W21. 

C.U13. C.U28. C.U33. 

C.U34. O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

3. Procedury zabiegowe prowadzone w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

16 C.W19. C.W21. 

C.U13. C.U28. C.U33. 

O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. 

O.K7. 

4. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych pacjenta. 13 C.W21. C.U28. C.U33. 

C.U34. O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

5. Stosowanie standardów i procedur pielęgniarskich w podstawowej 

opiece medycznej. 

13 C.W21. C.U13. C.U28. 

C.U33 O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 
6. Zaplanowanie opieki nad pacjentem POZ w oparciu o znane modele 

pielęgnowania. 

13 C.W19. C.W21. 

C.U13. C.U28. C.U33. 

C.U34. O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Brosowska B., Kilańska D., Pankiewicz-Mielczarek E., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej 

i środowiskowe, Makmed, 2015. 

⎯ Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E., Pielęgniarstwo środowiskowe, Makmed, 2015. 

⎯ Kiliańska D., Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, 

PZWL, Warszawa 2014. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Czajka D., Czekała B., Wybrane procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych, 

Borgis, Warszawa 2013.  

⎯ Nowakowska H., Edukacja zdrowotna, PZWL, 2016. 

⎯ Windak A, Chlabicz S., Mastalerz-Migas A., Medycyna rodzinna, Termedia, 2015. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie 

związanymi z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu), 

 
 

Ćwiczenia  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 
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⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

stanowi: 

⎯ brak 100% obecności na zajęciach, 

⎯ brak dokumentacji procesu pielęgnowania, proces pielęgnowania oceniony na ocenę niedostateczną, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami 

innymi, nie związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do 

przerwania zajęć). 

 

 

Praktyka zawodowa 

Podstawę do uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności lub (nieobecność usprawiedliwiona w 

przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych i 

odpracowanie praktyki zawodowej w innym terminie), 

⎯ aktywny udział na praktyce zawodowej, 

⎯ wypełnienie obowiązującej dokumentacji,  

⎯ poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki oraz regulaminu. 

 

Postawa w stosunku do pacjenta: takt, kultura, tolerancja wobec chorego jego rodziny, zrozumienie 

indywidualnych potrzeb chorego, rodziny, podejmowanie działań wspierających chorego, uwrażliwienie na 

problemy chorego, jego rodziny wyrozumiałość, cierpliwość, szanowanie praw pacjenta. 

Postawa wobec zespołu terapeutycznego: kultura osobista studenta, życzliwość wobec koleżanek, personelu, 

umiejętność współpracy w zespole (komunikowanie się z ludźmi i słuchanie innych, podejmowanie prób 

rozwiązywania sytuacji trudnych). 

Postawa wobec zawodu i nauki: zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, 

podnoszenie jakości świadczonych usług), doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność 

podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu), poziom aspiracji zawodowych 

(wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do 

ustawicznego uczenia się), samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, 

samoocena poziomu wiadomości, umiejętności i możliwości). 

Postawa studenta wobec regulaminu: punktualność, unikanie absencji, przestrzeganie regulaminów, prawidłowe 

umundurowanie, estetyczny wygląd. 

a także: 

⎯ pozytywne zaliczenie wszystkich efektów uczenia się, poprzez uzyskanie co najmniej 6 punktów z 

umiejętności praktycznych, według załączonych kryteriów - za elementy uczenia się 
 

Kryteria oceny praktyki zawodowej (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje zaliczenie przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 
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czynności identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

Podstawę do niezaliczenia praktyki zawodowej stanowi: 

⎯ brak 100% obecności; potwierdzonej wpisem na liście obecności (nieobecność nieusprawiedliwiona), 

⎯ brak aktywnego udziału na praktykach 

⎯ uzyskanie poniżej 6 punktów za elementy uczenia się 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń/zajęć 

praktycznych, 

⎯ Egzamin części teoretycznej ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną 

prawidłową odpowiedzią (każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź 

nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej 

oceny.  
⎯ Egzamin z ćwiczeń ma formę Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego, Praktycznego 

(OSCE, Objective, Structured, Clinical, (Practical) Examination – OSC(P)E). 

 

Egzamin OSCE składa się z szeregu stacji, w których oceniane są kompetencje kliniczne studentów. Egzamin 

składać się z kilku stacji. W ramach każdej stacji student wykonuje zaplanowane uprzednio przez egzaminatorów 

procedury kliniczne. Kończąc jedną stację rotuje do kolejnej, gdzie wykonuje procedury zgodnie z planem 

egzaminu. Każda stacja podlega dokładnej ocenie. Egzaminowany ma określony przed rozpoczęciem egzaminu 

maksymalny czas na wykonanie procedur, który waha się od kilku do kilkunastu minut. Jednego studenta ocenia 

wielu oceniających, na każdej stacji co najmniej jeden egzaminator, który ocenia procedurę (wykonaną czynność) 

za pomocą tzw. listy kontrolnej zwanych z ang. checklist. 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

⎯  

⎯  

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 80% oceny końcowej z przedmiotu 
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⎯ pozostałe 20% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

⎯  

⎯ 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) 

 

 

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 wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej w okresie nieobecności dokonuje 

nauczyciel/opiekun 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. 

Autor programu:  

mgr K. Kostro 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

DIETETYKA 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: DIETETYKA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II □     III□       

Semestr studiów*:    

1 □    2 X     3 □   4 □   5□     6□ 

Liczba przypisanych punktów ECTS 2,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Mariusz Brodnicki 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 3 

Zajęcia praktyczne (ZP)  
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BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 15 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 2,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego żywienia człowieka w zdrowiu i 

chorobie. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności w zakresie biochemii, fizjologii, anatomii człowieka. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W22. Określa zapotrzebowanie organizmu na składniki 

pokarmowe. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny 

W 

C.W23. Prezentuje zasady żywienia osób zdrowych i chorych w 

różnym wieku oraz żywienia dojelitowego i 

pozajelitowego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

C.W24. Określa zasady leczenia dietetycznego i powikłania 

dietoterapii. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

C.W25. Przedstawia rodzaje i zastosowanie środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

C.U35. 

Ocenia stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem 

metod antropometrycznych, biochemicznych i badania 

podmiotowego oraz prowadzi poradnictwo w zakresie 

żywienia.  

Realizacja zleconego 

zadania 

Ć 

C.U36. Stosuje diety terapeutyczne w wybranych schorzeniach. 
Realizacja zleconego 

zadania 
Ć 

C.U37. 

Dobiera środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wystawić na nie recepty w ramach 

realizacji zleceń lekarskich oraz udziela informacji na 

temat ich stosowania. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / nauczyciela 

prowadzącego 

W/Ć 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Rozwój nauki o żywności i żywieniu. 1 C.W22. C.W23. 

2. Makro i mikroskładniki diety. 2 C.W22. C.W23. C.W25. 
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3. Standardy żywieniowe – normy spożycia – ocena sposobu żywienia. 2 C.W22. C.W23. C.W25. 

O.K4. 

4. Zapotrzebowanie jakościowe i ilościowe na składniki pokarmowe u 

zdrowego człowieka. Profilaktyka żywieniowa. 

2 C.W22. C.W23. C.U35. 

O.K4. 

5. Ogólne zasady odżywiania w różnych stanach chorobowych. 2 C.W22. C.W23. C.U35. 

C.U37. 

6. Formułowanie i wdrażanie zaleceń żywieniowych dla osób zdrowych i 

chorych (rola pielęgniarki). 

2 C.W22. C.W23. C.W24. 

C.U35. C.U36. C.U37. 

O.K4. 

7. Możliwość odżywiania z uwzględnieniem drogi podawania posiłków – 

żywienie dojelitowe i pozajelitowe. 

1 C.W22. C.W23. C.W24. 

C.U35. O.K4. 

ĆWICZENIA, semestr II   

1. Dobór środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 

leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać 

informacji o ich stosowaniu. 

1 C.W22. C.W23. C.W24. 

C.W25. C.U35. C.U37. 

O.K4. 

2. Diety terapeutyczne. 1 C.W22. C.W23. C.W24. 

C.W25. C.U35. C.U36. 

O.K4. 

3. Ocena stanu odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod 

antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego. 

1 C.W22. C.W23. C.U35. 

C.U37. O.K4. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Gajewska D. (red.), Podstawy żywienia i dietoterapia, Elsevier Urban & Partner, 2011. 

⎯ Gajewska D. (red.), Żywienie. Atlas i podręcznik, Elsevier Urban & Partner, 2012. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, wyd. III, PZWL, 2009.  

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Brak zaliczenia (nzal) 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu), 

 

Ćwiczenia  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń), 

⎯ realizacja zleconego zadania, 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 
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prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

stanowi: 

⎯ brak 100% obecności na zajęciach, 

⎯ brak realizacji zleconego zadania, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi, nie 

związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

zajęć). 

 

 
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

⎯  

⎯ 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) 

 

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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

dr M. Brodnicki 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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ORGANIZACJA PRACY PIELĘGNIARSKIEJ 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: ORGANIZACJA PRACY PIELĘGNIARSKIEJ  

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II □    III □          

Semestr studiów*:    

1 X   2 □   3 □    4□    5 □     6 □ 

Liczba przypisanych punktów ECTS 2 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Barbara Zwolakiewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 3 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 19 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 2, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• e-learning, 

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C13.  Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki pielęgniarskiego stanowiska pracy, 

zakresu obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności. 

C14. Nauczanie organizowania własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem 

zasad ergonomii. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze, komputer. 

Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z nauk społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki 

pielęgniarskiej, w tym podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 
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Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W26. Opisuje pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

C.W27. Przedstawia przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy 

zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na 

stanowiskach pielęgniarskich. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

C.W28. Charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki 

pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

C.W29. Prezentuje etapy planowania pracy własnej i podległego 

personelu. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

C.W30. Przedstawia możliwości planowanie kariery zawodowej i 

uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

C.W31. Zna problematykę jakości w opiece zdrowotnej. Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/ 
W/EL 

C.U38. 
Podejmuje decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz 

współpracy w zespole. 
Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/, projekt 

W/EL/BUNA 

C.U39. 

Monitoruje zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki 

sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz 

wypadków przy pracy. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/, projekt 
W/EL/BUNA 

C.U40. 

Współuczestniczy w opracowaniu standardów i procedur 

praktyki pielęgniarskiej oraz monitoruje jakość opieki 

pielęgniarskiej. 

Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/, projekt 
W/EL/BUNA 

C.U41. Nadzoruje i ocenia pracę podległego personelu. 
Test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/, projekt 
W/EL/BUNA 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / nauczyciela 

prowadzącego, 

samoocena 

W/EL/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna / nauczyciela 

prowadzącego, 

samoocena 

W/EL/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, E-LEARNING, semestr I   

1. Organizacja pielęgniarskiego stanowiska pracy. 1 C.W26. C.W28. C.W29. 

O.K5. O.K7. 

2. Organizacja pracy własnej i zespołowej. Cykl działania 

zorganizowanego. 

1 C.W26. C.W28. C.W29. 

O.K5. O.K7. 

3. Zasady ergonomii w środowisku pracy pielęgniarki. 1 C.W28. C.W29. C.U39. 

O.K5. O.K7. 

4. Jakość w opiece pielęgniarskiej. 1 C.W28. C.W29. C.W31. 

O.K5. O.K7. 

5. Ścieżka kariery zawodowej. 1 C.W28. C.W29. C.W30. 

O.K5. O.K7. 
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6. Projektowanie pielęgniarskiego stanowiska pracy – zakres 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

1 C.U38. O.K5. O.K7. 

BUNA – samodzielna praca studenta, semestr I   

7. Metody organizacji pracy własnej i zespołowej w praktyce 

pielęgniarskiej. 

4 C.U38. C.U41. O.K5. 

O.K7. 

8. Analiza środowiska pracy – zagrożenia, wypadki przy pracy, choroby 

zawodowe. 

3 C.U39. O.K5. O.K7. 

9. Standardy i procedury w praktyce pielęgniarskiej. 3 C.U40. O.K5. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Ksykiewicz-Dorota A. (red.), Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Czelej, Lublin 2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Wykowska M., Egonomia, AGH, Kraków 2004. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady, e-learning  

⎯ Zaliczenie z oceną – BUNA  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład, e-learning:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

⎯  

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   
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Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

 

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. 

Autor programu:  

dr B. Zwolakiewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

BADANIA FIZYKALNE 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: BADANIA FIZYKALNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II □   III □       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 4 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Mariusz Czaja 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 9 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 21 
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Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 4, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka, opis),  

• programowe (przy użyciu sprzętu audiowizualnego),  

• eksponujące (pokaz z elementami przeżycia),  

• metoda ćwiczeniowa. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Opanowanie umiejętności w zebraniu wywiadu i przeprowadzenia badania fizykalnego 

chorego. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności w zakresie anatomii człowieka. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W32. Przedstawia pojęcie i zasady prowadzenia badania 

podmiotowego i jego dokumentowania. 
Kolokwium pisemne i/lub ustne W 

C.W33. Prezentuje metody i techniki kompleksowego 

badania przedmiotowego. 
Kolokwium pisemne i/lub ustne W 

C.W34. Omawia znaczenie wyników badania 

podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu 

oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki 

pielęgniarskiej. 

Kolokwium pisemne i/lub ustne 

W 

C.W35. Wyjaśnia sposoby przeprowadzania badania 

fizykalnego z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Kolokwium pisemne i/lub ustne 

W 

C.U43. 
Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, 

analizuje i interpretuje jego wyniki. 
Obiektywny Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny /OSCE/ 

Ć 

C.U44. 

Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności 

w badaniu dziecka i osoby dorosłej, w tym osoby w 

podeszłym wieku. 

Obiektywny Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny /OSCE/ 
Ć 

C.U45. 

Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do 

oceny fizjologicznych i patologicznych funkcji 

skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, 

gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów 

płciowych, układu sercowo-naczyniowego, układu 

oddechowego, obwodowego układu krążenia, 

układu mięśniowo-szkieletowego i układu 

nerwowego oraz dokumentuje wyniki badania 

fizykalnego i wykorzystuje je do oceny stanu 

zdrowia pacjenta. 

Obiektywny Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny /OSCE/ 
Ć 

C.U46. 

Przeprowadza kompleksowe badanie podmiotowe i 

przedmiotowe pacjenta, dokumentuje wyniki 

badania oraz dokonuje ich analizy dla potrzeb 

opieki pielęgniarskiej. 

Obiektywny Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny /OSCE/ 
Ć 

C.U47. 

Przeprowadza badanie fizykalne z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności. 

Obiektywny Strukturyzowany 

Egzamin Kliniczny /OSCE/ 
Ć 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego 

W/Ć 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 
przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego 
W/Ć 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego 

W/Ć 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów uczenia się do 

ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Istota, cel i metody badania fizykalnego. 6 C.W32. C.W33. C.W34. C.W35. 

O.K5. O.K7. 

2. Badanie podmiotowe – przygotowanie do badania. 

Prawa pacjenta, zasady etyczne, zasady komunikacji z 

pacjentem. 

6 C.W34. O.K5. O.K7. 

ĆWICZENIA, semestr I   

1. Badanie podmiotowe pacjenta. 1 C.U43. C.U44. C.U46. O.K3. O.K5. 

O.K7. 

2. Badanie głowy i szyi. 1 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

3. Badanie skóry. 0,5 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5.  O.K7. 

4. Badanie układu kostno-stawowego i mięśniowego. 0,5 C.W32. C.W33. C.W34. C.U2. 

C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

5. Badanie klatki piersiowej i płuc. 1 C.W32. C.W33. C.W34. C.U2. 

C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

6. Badanie gruczołów piersiowych. 1,5 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

7. Badanie układu sercowo-naczyniowego. 1 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

8. Badanie jamy brzusznej. 1 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

9. Badanie układu nerwowego. 1 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

10. Badanie układu moczowo-płciowego. 0,5 C.U44. C.U45. C.U46. C.U47. 

O.K3. O.K5. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Dyk D. (red.), Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2012. 

⎯ Krajewska-Kułak E., Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych,  Czelej, Lublin 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Douglas G., Nicol F., Robertson C., Macleod's Badanie kliniczne, Edra Urban & Partner, Wrocław 2017. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 
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zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę ćwiczeń stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności lub (nieobecność usprawiedliwiona w przypadku 

choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych i odpracowanie zajęć 

praktycznych w innym terminie), 

⎯ aktywny udział w zajęciach, 

⎯ poprawna postawa wobec pacjenta,  

⎯ zaliczenie wszystkich efektów uczenia się,  

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia metodą OSCE wg zawartych kryteriów w opisie listy kontrolnej zwanej 

z ang. checklist. 

 

Zaliczenie ćwiczeń ma formę taką jak Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, Praktyczny (OSCE, Objective, 

Structured, Clinical, (Practical) Examination – OSC(P)E). 

⎯ Zaliczenie ćwiczeń metodą OSCE oceniane jest za pomocą tzw. listy kontrolnej zwanych z ang. checklist 

i polega na:  

⎯ przeprowadzeniu kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, z wykorzystaniem 

techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych i patologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki 

piersiowej, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, układu sercowo-naczyniowego, 

układu oddechowego, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego,  

⎯ udokumentowaniu wyników badania podmiotowego i przedmiotowego dla potrzeb opieki pielęgniarskiej, 

⎯ zaliczenie ma określony czas na wykonanie procedur, który waha się 10-15 minut,  

 

Podstawę do niezaliczenia zajęć praktycznych stanowi: 

⎯ brak 100% obecności; potwierdzonej wpisem na liście obecności (nieobecność nieusprawiedliwiona), 

⎯ brak aktywnego udziału na zajęciach, 

⎯ brak zaliczenia metodą OSCE. 

 

⎯  

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 
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⎯ średnia arytmetyczna ocen z kolokwium z wykładów i ćwiczeń  

 

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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

dr M. Czaja 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

ZAKAŻENIA SZPITALNE 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: ZAKAŻENIA SZPITALNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X     uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II□    III □       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 2,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

dr Krystyna Paszko 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 22 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 2,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),  

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C15. Zapoznanie studenta z regulacjami prawnymi dotyczącymi zwalczania 

zakażeń szpitalnych oraz odpowiedzialności prawnej placówek opieki zdrowotnej.  
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C16. Kształtowanie umiejętności definiowania postaci klinicznych najczęstszych 

zakażeń szpitalnych oraz podejmowania działań profilaktycznych ograniczających 

ryzyko występowania zakażeń w wybranych obszarach szpitala w stosunku do 

pacjentów i personelu.  
Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Podstawy biologii i mikrobiologii oraz parazytologii jak również podstawowa wiedza z 

zakresu higieny z epidemiologią. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W36. Omawia pojęcia zakażeń związanych z udzielaniem 

świadczeń, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem 

źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku 

pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 
W/BUNA 

C.W37. Przedstawia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i 

zwalczania zakażeń szpitalnych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

C.W38. Charakteryzuje mechanizm i sposoby postępowania w 

zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym 

zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu 

miejsca operowanego. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

W 

C.U48. Wdraża standardy postępowania zapobiegającego 

zakażeniom szpitalnym. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna, 

projekt 

W/BUNA 

C.U49. Stosuje środki ochrony własnej, pacjentów i 

współpracowników przed zakażeniami. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna, 

projekt 

W/BUNA 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna, 

samoocena 

W/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt lub 

odpowiedź ustna, 

samoocena 

W/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Epidemiologia zakażeń szpitalnych – źródła i rezerwuar 

drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, drogi szerzenia się zakażeń. 

2 C.W36. C.K5. C.K7. 

2. Kontrola zakażeń szpitalnych. Badanie pacjenta przyjętego na oddział. 

Analiza bakteriologiczna – bieżąca i okresowa. 

3 C.W37. C.U49. C.K5. 

C.K7. 

3. Dezynfekcja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym.  2 C.U48. C.U49. O.K5. 

O.K7.  

4. Sterylizacja jako element zwalczania zakażeń szpitalnych.  2 C.W37. C.U48. C.U49. 

C.K5. C.K7. 
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5. Charakterystyka zakażeń szpitalnych układu oddechowego, układu 

pokarmowego, układu moczowego, ośrodkowego układu nerwowego. 

3 C.W38. C.K5. C.K7. 

BUNA – samodzielna praca studenta, semestr I   

6. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa. 3 C.W37. C.U48. C.K5. 

C.K7. 

7. Organizacja systemu utrzymania czystości w zakładach opieki 

zdrowotnej. Zagrożenia drobnoustrojami pochodzącymi z odpadów 

szpitalnych. 

4 C.W37. C.U48. C.K5. 

C.K7. 

8. Zasady pobierania materiału do badań bakteriologicznych.  3 C.W36. C.U49. C.K5. 

C.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Bulanda M., Wojkowska-Mach J., Zakażenia szpitalne w jednostkach ochrony zdrowia, PZWL, Warszawa 2016. 

⎯ Dzierżanowska D. (red.), Zakażenia szpitalne, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Jędryvhowski W., Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym, wyd. UJ, Kraków 2010. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady 

⎯ Zaliczenie bez oceny – BUNA  

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 
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Projekt 

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

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. 

Autor programu:  

dr K. Paszko 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

SYSTEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: SYSTEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  W/ niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II □      III□       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 1,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Anna Kozak 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W)  

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 
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Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 16 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 1,5 w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• e-learning. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych 

i ich praktycznego zastosowania. 

Narzędzia dydaktyczne 

 

Komputer. 

Wymagania wstępne Podstawy pielęgniarstwa, zdrowie publiczne, podstawy informatyki ze szkoły średniej.  

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W39. Omawia zasady budowy i funkcjonowania Systemu 

Informacji Medycznej (SIM), Systemów Dziedzinowych 

oraz Rejestrów Medycznych, a także zasady ich 

współdziałania. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 
EL/BUNA 

C.W40. Przedstawia metody, narzędzia i techniki pozyskiwania 

danych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 
EL/BUNA 

C.U50. 

Interpretuje i stosuje założenia funkcjonalne systemu 

informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych 

metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i 

kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 
EL/BUNA 

C.U51. 

Posługuje się w praktyce dokumentacją medyczną oraz 

przestrzega bezpieczeństwa i poufności informacji 

medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej.  

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 
EL/BUNA 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem. 
Samoocena 

EL/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Samoocena 

EL/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

E-LEARNING, semestr I   

1. Informatyka w pielęgniarstwie. Zarządzanie informacją. 
1,5 C.W39. C.W40. C.U50. 

C.U51. O.K2. O.K7. 

2. Zdrowie a rozwiązania informacyjne. 
1,5 C.W39. C.W40. C.U50. 

C.U51. O.K2. O.K7. 

3. Wybrane zagadnienia integracji i interoperacyjności systemów 

informatyki medycznej. 

1,5 C.W39. C.W40. C.U50. 

C.U51. O.K2. O.K7. 

4. Dokumentacja pielęgniarska.   
1,5 C.W39. C.W40. C.U50. 

C.U51. O.K2. O.K7. 
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BUNA – samodzielna praca studenta, semestr I   

5. Metoda pracy pielęgniarki w praktyce klinicznej. 
5 C.W39. C.W40. C.U50. 

C.U51. O.K2. O.K7. 

6. Proces pielęgnowania i zastosowanie terminologii referencyjnej. 
5 C.W39. C.W40. C.U50. 

C.U51. O.K2. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Kilańska D., Grabowska-Krzemińska A., E-zdrowie. Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie, PZWL, 

Warszawa 2017. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologie, Helion, Gliwice 2006. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – e-learning 

⎯ Zaliczenie bez oceny – BUNA  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

E-learning:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

⎯ zaliczenie BUNY 

Brak zaliczenia 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

⎯ brak zaliczenia BUNY 

 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Projekt 

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 
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⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ ocena z kolokwium  

 
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. 

Autor programu:  

mgr A. Kozak 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

JĘZYK MIGOWY - WDW 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: WDW JĘZYK MIGOWY  

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe □      uzupełniające □         do wyboru X 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II□    III □       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 15, 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Dorota Dzikowska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W)  

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 16 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 1,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• e-learning, 

• podająca (wykład), 

• samokształceniowa.   
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Założenia i cel przedmiotu 

 

Zaznajomienie studentów z podstawami systemu językowo-migowego niezbędnymi do 

wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Narzędzia dydaktyczne Komputer, słownik języka migowego. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii na poziomie studiów licencjackich. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W41. Zna podstawy języka migowego, znaki daktylograficzne i 

ideograficzne w zakresie niezbędnym do gromadzenia 

informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.W42. Przedstawia zasady komunikowania się z pacjentem 

niesłyszącym. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.U52. 

Posługuje się znakami języka migowego i innymi 

sposobami oraz środkami komunikowania się w opiece 

nad pacjentem z uszkodzeniem słuchu. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Samoocena 

EL/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie do efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

E-LEARNING, semestr I   

1. Język migowy i migany, wyjaśnienie. 1 C.W41. C.W42. C.U52. 

O.K5. O.K7. 

2. Daktylografia: alfabet i zwroty grzecznościowe, imię, nazwisko, gdzie 

mieszkasz. 

1,5 C.U52. O.K5. O.K7. 

3. Chory: pojęcia związane z chorym, chorobami, lekarz, pielęgniarka, 

zabiegi pielęgnacyjne. 

1 C.U52. O.K5. O.K7. 

4. Dokumenty potrzebne choremu oraz instytucje pomagające: szpital, 

pogotowie, policja, straż pożarna. 

1 C.U52. O.K5. O.K7. 

5. Toaleta: myć, kąpać, środki higieniczne, ręcznik, szczoteczka, pasta. 1,5 C.U52. O.K5. O.K7. 

BUNA – samodzielna praca studenta, semestr I   

6. Chory: pojęcia związane z chorym, chorobami, lekarz, pielęgniarka, 

zabiegi pielęgnacyjne. 

7 C.U52. O.K5. O.K7. 

7. Znaki ideograficzne: liczebniki, czas, godzina. 3 C.U52. O.K5. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Koncewicz D., Szczepankowski B., Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Hendzel J.K., Słownik języka migowego, Rakiel, Olsztyn 2006. 
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⎯ Małymi krokami do wielkich celów. W świecie osób głuchoniewidomych, Towarzystwo Pomocy 

Głuchoniewidomym, Warszawa 2009. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – e-learning 

⎯ Zaliczenie bez oceny – BUNA  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

E-learning:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

⎯ zaliczenie BUNY 

Brak zaliczenia 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

⎯ brak zaliczenia BUNY 

 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Projekt 

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ ocena z kolokwium  

 

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 

wykładów lub 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 
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uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu. 

Autor programu:  

mgr D. Dzikowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH OPIEKI ZDROWOTNEJ - WDW 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe □      uzupełniające □         do wyboru X 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II □   III□       

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 1 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej X 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej □ 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Marcin Suchoparski 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W)  

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 6 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 16 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 1, w tym 0 ,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład),  

• e-learning,  

• samokształceniowa. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z 

zakresu zasad współpracy w zespołach opieki zdrowotnej. 

Narzędzia dydaktyczne Komputer. 

 

 

Wymagania 

Wiedza:  Wiedza z zakresu nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych. 

Umiejętności: Umiejętności porozumiewania. 
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wstępne Kompetencje 

społeczne: 

Prezentowanie postawy autonomii i godności człowieka. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

C.W43. Prezentuje priorytety pracy zespołowej i czynniki 

wpływające na efektywność pracy zespołu. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
EL 

C.W44. Charakteryzuje znaczenie motywacji członków zespołu dla 

jakości i efektywności pracy. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.W45. Przedstawia rolę przywództwa i style zarządzania w pracy 

zespołowej oraz ich wady i zalety. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

EL 

C.W46. Określa proces podejmowania decyzji w zespole. Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.W47. Charakteryzuje metody samooceny pracy zespołu. Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.W48. Definiuje czynniki zakłócające pracę zespołową i metody 

rozwiązywania konfliktów w zespole. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.U53. Analizuje korzyści wynikające z pracy zespołowej. 
Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

EL 

C.U54. 
Korzysta z wybranych modeli organizowania pracy 

własnej i zespołu. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

EL 

C.U55. 
Wskazuje sposoby rozwiązywania problemów członków 

zespołu. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

C.U56. 
Planuje pracę zespołu i motywuje członków zespołu do 

pracy. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 

EL 

C.U57. 
Identyfikuje czynniki zakłócające pracę zespołu i wskazuje 

sposoby zwiększania efektywności w pracy zespołowej. 

Kolokwium pisemne 

i/lub ustne, projekt 

EL/BUNA 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 
Samoocena 

EL/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

E-LEARNING, semestr I   

1. Kompetencje, kwalifikacje oraz pożądane cechy pracownika zakładu 

opieki zdrowotnej. 

1,5 C.W43. C.U57. O.K4. 

2. Motywacja i zarządzanie ludźmi. Korzyści wynikające z pracy w 

zespole. 

1,5 C.U53. C.U54. C.U56. 

C.U57. O.K4. 

3. Przywództwo jako osiąganie celów. Budowanie zespołów. 1,5 C.W45. C.U54. C.U57. 

O.K4. 

4. Lider – koncepcje i style. Podejmowanie decyzji. 1,5 C.U54. C.U56. C.U57. 

O.K4. 

BUNA – samodzielna praca studenta, semestr I   

5. Kryzysy w zespołach opieki zdrowotnej. Metody samooceny pracy 

zespołu. 

5 C.W47. C.W48. C.U55. 

C.U57. O.K4. 

6. Przygotowanie i prowadzenie negocjacji. Fazy, możliwe błędy i 

manipulacje. 

5 C.W44. C.W46. O.K4. 

WYKAZ LITERATURY  
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Literatura podstawowa: 

⎯ Karkowski T.A., Pietrzak B., Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2013. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy, Czarna Owca, Warszawa 

2017. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – e-learning 

⎯ Zaliczenie bez oceny – BUNA  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

E-learning:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

⎯ zaliczenie BUNY 

Brak zaliczenia 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

⎯ brak zaliczenia BUNY 

 

  

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Projekt 

Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ ocena z kolokwium  

 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  
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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 

wykładów lub 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. 

Autor programu:  

mgr M. Suchoparski 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ 
 

 

INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

 

Nazwa modułu/przedmiotu: INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □    III □      

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 11,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu 

odnoszący się do przygotowania 

zawodowego*:  

• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Jolanta Czerwińska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 15 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 15 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu 

studiów)  

120 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 176 
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Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 9, w tym 1 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• metoda problemowa, (wykład, pogadanka),  

• wykład z użyciem środków audiowizualnych,  

• studium przypadku,  

• praca z tekstem,  

• ćwiczenia 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. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C17. Przygotowanie studenta do wypełniania zadań pielęgnacyjnych, 

opiekuńczych, doradczych w stosunku do pacjenta internistycznego.  

C18. Przygotowanie postawy studenta nastawionej na kształcenie ustawiczne 

i samokształcenie. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, podstaw 

pielęgniarstwa. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia 

się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady 

opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w 

wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i planowania 

opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie 

internistycznym, chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań diagnostycznych i 

zasady ich zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w różnym 

wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów 

diagnostycznych, a także zasady opieki w 

trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich 

działanie na układy i narządy pacjenta w 

różnych chorobach w zależności od wieku i 

stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań 

niepożądanych, interakcji z innymi lekami i 

dróg podania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury pielęgniarskie 

stosowane w opiece nad pacjentem w różnym 

wieku i stanie zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.W8. 
Charakteryzuje reakcje pacjenta na chorobę, 

przyjęcie do szpitala i hospitalizację. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 
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D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, 

internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/BUNA 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące wad rozwojowych, chorób i 

uzależnień. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań występujących 

w przebiegu chorób. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U4. 

Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U22. 
Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem 

i jego rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

Ć/ZP/PZ/BUNA 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez opiekuna / 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

Ć/ZP/PZ/BUNA 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzega 

wartości i powinności moralnych w opiece nad 

pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

Ć/ZP/PZ/BUNA 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

Ć/ZP/PZ/BUNA 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające 

na reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

Ć/ZP/PZ/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny standaryzowany, 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360°, Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 
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TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

1. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu 

krążenia: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, 

niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, miażdżyca naczyń 

obwodowych, niewydolność żylna 

1 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7.  

2. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu 

oddechowego: zapalenia oskrzeli, płuc, astma, przewlekła 

obturacyjna choroba płuc, zapalenia opłucnej. 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

3. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu 

pokarmowego: biegunki, zaparcia, stany zapalne, krwawienia, 

choroba wrzodowa, zapalenie i niewydolność wątroby, zapalenie 

trzustki, kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

4. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: 

pokarmowego: biegunki, zaparcia, stany zapalne, krwawienia, 

choroba wrzodowa, zapalenie i niewydolność wątroby, zapalenie 

trzustki, kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

5. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu 

moczowego: stany zapalne, kamica, niewydolność nerek 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

6. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu 

krwiotwórczego: niedokrwistości, białaczki, skazy, zespoły 

wykrzepiania wewnątrznaczyniowego 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

7. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu 

dokrewnego: zaburzenia czynności tarczycy, nadnerczy, trzustki 

(cukrzyca) 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

8. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, 

terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami: układu ruchu: 

choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, 

osteoporoza. 

2 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W8. D.W10. O.K5. O.K7. 

ĆWICZENIA, semestr II   

1. Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami układu 

krążenia, profilaktyka powikłań. Diagnoza pielęgniarska, 

przygotowanie chorego do samokontroli i samoopieki. Udział 

pielęgniarki w badaniach diagnostycznych. 

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

2. Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami układu 

oddechowego, profilaktyka powikłań. Diagnoza pielęgniarska. 

Przygotowanie chorych do samokontroli i samoopieki, udział 

pielęgniarki w badaniach diagnostycznych.  

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

3. Wybrane modele opieki pielęgniarskiej chorego ze schorzeniami 

układu pokarmowego, profilaktyka powikłań, udział pielęgniarki 

w diagnostyce chorego. Diagnoza pielęgniarska. Przygotowanie 

chorych do samokontroli i samoopieki. 

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

4. Model opieki pielęgniarskiej chorego z nadczynnością i 

niedoczynnością tarczycy, profilaktyka powikłań. Udział 

pielęgniarki w badaniach diagnostycznych. 

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

5. Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, profilaktyka 

powikłań ostrych i przewlekłych. Przygotowanie chorych z 

cukrzycą do samoobserwacji i samoopieki, diagnoza 

pielęgniarska. Udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych. 

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 
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6. Diagnostyka i opieka pielęgniarska nad chorymi ze 

schorzeniami układu moczowego, edukacja chorych, diagnoza 

pielęgniarska. 

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr II   

1. Zapoznanie ze specyfiką, zasadami pracy w oddziale 

internistycznym, przepisami BHP i procedurami 

obowiązującymi w oddziale. Zapoznanie z zespołem 

terapeutycznym i pacjentami. Zapoznanie z programem zajęć 

praktycznych i warunkami zaliczenia.  

1 D.U22. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

2. Przyjęcie chorego do oddziału chorób wewnętrznych, rola 

pielęgniarki przy przyjęciu chorego, ocena reakcji chorego na 

chorobę i hospitalizację w zależności od stanu zdrowia i wieku 

pacjenta, pomoc w adaptacji chorego do warunków szpitalnych. 

Zapoznanie z dokumentacją medyczną chorego obowiązującą w 

oddziale, prowadzenie dokumentacji chorego.  

1 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

3. Komunikowanie się z chorym, zespołem terapeutycznym, 

rodziną chorego.  

1 D.U22. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

4. 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.  

2 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

5. Zbieranie informacji o stanie zdrowia chorego z dostępnych 

źródeł z wykorzystaniem znanych metod zbierania informacji 

ukierunkowanych na schorzenie pacjenta i potrzeby bio-psycho-

społeczne. Ocena stanu bio-psycho-społecznego pacjenta w 

oparciu o analizę zebranych informacji.  

1 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

6. Rozpoznanie i formułowanie diagnozy pielęgniarskiej oraz 

określenie celów opieki.  

1 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

7. Planowanie opieki z uwzględnieniem obowiązujących procedur 

w oddziale internistycznym, realizacja planu opieki. 

Udokumentowanie opieki. 

2 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

8. Ocena niebezpieczeństwa powikłań wynikających z badań 

specjalistycznych, leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego z uwzględnieniem 

ryzyka wynikającego z unieruchomienia chorego w łóżku, 

planowanie interwencji pielęgniarskich.  

2 D.U3. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

9. Ocena ryzyka wystąpienia i rozpoznawanie stanów zagrożenia 

życia u chorych w przebiegu choroby. Monitorowanie stanu 

zdrowia pacjenta.  

1 D.U1. D.U2. D.U3. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

10. Udział w leczeniu farmakologicznym, dietetycznym, 

rehabilitacyjnym pacjentów w oddziale internistycznym.  

2 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

11. Prowadzenie dokumentacji realizowanej opieki pielęgniarskiej 

w oddziale internistycznym.  

1 D.U1. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

12. Ocena zdolności pacjenta do samoopieki. Rozpoznanie 

deficytów w zakresie samoopieki, planowanie edukacji chorego 

i /lub jego rodziny. Określenie zakresu edukacji, celu, planu, 

dobór metod, środków i treści do przeprowadzenia edukacji 

chorego i jego rodziny.  

2 D.U1. D.U2. O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K5. O.K6. 

O.K7. 

13. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki wybranego 

pacjenta.  

1 D.U2. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

14. Organizowanie izolacji chorego zakaźnie w oddziale 

internistycznym.  

1 D.U4. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7.  

15. Samoocena studenta, obserwacja, opinia (nauczyciela, pacjenta, 

zespołu terapeutycznego) i ocena końcowa zajęć.  

1 D.U22. O.K1. O.K2. O.K3. 

O.K4. O.K5. O.K6. O.K7. 

PRAKTYKA ZAWODOWA, semestr II   

1. Zapoznanie z pacjentami i zespołem terapeutycznym oraz 

programem szkolenia. Zapoznanie z organizacją pracy w 

oddziale, urządzeniem i wyposażeniem oddziału, 

obowiązującymi przepisami i procedurami.  

6 D.W1. D.W5. D.W7. D.U22. 

O.K1. O.K2. O.K5. O.K6. 

2. Zbieranie informacji o stanie zdrowia, ukierunkowanych na 

schorzenie pacjenta i potrzeby bio-psycho-społeczne Analiza 

6 D.W1. D.W3. D.W5. O.U1. 

O.K1. O.K2. 
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zebranych informacji i ocena stanu bio-psych-społeczno-

duchowego pacjenta.  

3. Zastosowanie wiedzy, umiejętności i obowiązujących procedur 

w opiece nad chorymi przed, w trakcie i po badaniach. 

6 D.W1. D.W2. D.W3. D.W4. 

D.W5. D.W10. O.K1. O.K2. 

O.K3. O.K4. O.K7. 

4. Rozpoznanie i formułowanie problemów zdrowotnych, 

określenie celów pielęgnowania i planowanie opieki zgodnie z 

wybraną teorią pielęgnowania. Dokumentowanie opieki. 

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W10. 

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K6. 

5. Współuczestniczenie w zapewnieniu opieki pielęgniarskiej 

uwzględniającej różne formy terapii: farmakoterapii, 

dietoterapii, psychoterapii elementarnej, rehabilitacji. 

Obserwacja chorego pod kątem działania stosowanych form 

terapii. Prowadzenie rozmowy terapeutycznej. 

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W10. 

O.K1. O.K2. O.K4. 

6. Monitorowanie stanu pacjenta, rozpoznawanie stanów 

zagrożenia życia i podejmowanie działań ratujących życie 

chorego.  

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W8. 

D.W10. D.U1. O.K1. O.K2. 

O.K4. 

7. Realizacja opieki pielęgniarskiej. 6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W6. 

D.W8. D.W10. O.K1. O.K2. 

O.K4. 

8. Ocena i profilaktyka powikłań wynikających z przebiegu 

choroby i procesu leczenia. 

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.U3. 

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K6. 

9. Ustalenie celu, planu, dobór metod, środków i treści do 

przeprowadzenia edukacji chorego i jego rodziny. Realizacja 

edukacji pacjenta i jego rodziny. Ocena efektów osiągniętych w 

procesie edukacji pacjenta. 

6 D.W1. D.W5. D.W8. D.W10. 

O.K1. O.K2. O.K4. 

10. Przekazywanie informacji o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego.  

6 D.W1. D.U22. O.K1. O.K2. 

O.K4. 

11. Udział w rehabilitacji pacjentów z uwzględnieniem profilaktyki 

powikłań wynikających z choroby.  

6 D.W1. D.W5. D.W8. D.U3. 

O.K1. O.K2. O.K4. 

12. Opieka nad chorym umierającym i jego rodziną. Udzielanie 

wsparcia. 

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W10. 

O.K1. O.K2. O.K4. 

13. Ocena efektów opieki pielęgniarskiej oraz przygotowania 

pacjenta do samopielęgnacji po wyjściu ze szpitala. 

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W10. 

D.U2. O.K1. O.K2. O.K4. 

O.K6. 

14. Proces pielęgnowania w wybranej jednostce chorobowej.  6 D.W1. D.W3. D.W5. O.K1. 

O.K2. 

15. Metody diagnostyczne stosowane w oddziale internistycznym. 6 D.W1. D.W3. D.W4. D.W5. 

D.W10. O.K1. O.K2. 

16. Farmakoterapia w oddziale internistycznym.  6 D.W1. D.W6. 

17. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań 

diagnostycznych. 

6 D.W1. D.W3. D.W5. D.W10. 

D.K1. O.K2. O.K4. 

18. Udział pielęgniarki w farmakoterapii. 6 D.W1. D.W6. D.W10. O.K1. 

O.K2.O.K4. 

19. Izolacja chorego zakaźnie w oddziale internistycznym. 6 D.W1. D.W10. D.U4. O.K1. 

O.K2.O.K4. 

20. Samoocena studenta. Ocena studenta i opinia nauczyciela, 

(pacjenta, zespołu terapeutycznego) w dziedzinie wiadomości, 

umiejętności i postawy zgodnie z kryteriami obowiązującymi 

podczas zajęć. 

6 D.W1. D.W10. D.U22. O.K1. 

O.K2. O.K3. O.K4. O.K5. 

O.K6. O.K7. 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr II   

1. Formułowanie diagnoz pielęgniarskich i procesu pielęgnowania 

w wybranych jednostkach chorobowych. 

15 D.W1. D.W2. D.W5. D.W8. 

D.W10. O.K5. O.K7 
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⎯ Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, PZWL, Warszawa 2009. 
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Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny - BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej oraz zaliczenie BUNY (projektu) 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 
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⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

⎯  

⎯ 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) 

 

BUNA 

Metody sprawdzania: Projekt  

Kryteria oceny samodzielnej pracy studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

 

Ćwiczenia  

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  
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• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 
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⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  
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Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

       5 punktów i poniżej -ndst  (2,0) 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
Kryterium  Ocena 

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  

Proces 

pielęgnowani
a odpowiada 

studium 

przypadku  

Proces 

pielęgnowania 
odpowiada  

studium przypadku 

Proces 

pielęgnowania 
odpowiada  

studium przypadku 

Proces 

pielęgnowania nie 
w pełni odpowiada 

studium przypadku  

Proces 

pielęgnowania 
mało adekwatny do 

studium przypadku 

Proces 

pielęgnowani
a nie 

odpowiada 

studium 
przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan
y sposób 

realizacji/ 

proponowane 
interwencje 

adekwatne do 

sytuacji 
istniejącej w 

placówce  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

adekwatne do 

sytuacji istniejącej 
w placówce  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 

modyfikacji  
Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 

odpowiednie  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

Niewłaściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 
każdym 

etapie PP  

Nieznacznej 
korekty wymagają 

zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 
wymagają zapisy 

dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 
korekty wymagają 

zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 
wymagają zapisy w 

zakresie celów i 

interwencji  

 



103 

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 

czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 

korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 

korekty  

 

 

 

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 wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia, a praktyki zawodowej koordynator praktyk. 

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. 

Autor programu:  

mgr J. Czerwińska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □   III □      

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 11,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący się do 

przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □        

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot: dr Mariusz Czaja 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin 

dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

Wykłady (W) 15 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 
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BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 15 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  120 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 176 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 11,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• wykład informacyjny,  

• pogadanka,  

• metoda problemowa,  

• metoda zajęć praktycznych,  

• wykład z użyciem środków audiowizualnych,  

• studium przypadku,  

• praca z tekstem. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C19. Przygotowanie studentów do sprawowania opieki nad 

pacjentem pediatrycznym zgodnie z obowiązującymi standardami 

i procedurami.  

C20. Kształtowanie postawy odpowiedzialności i empatii w 

stosunku do pielęgnowanego dziecka i jego rodziców.  

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma 

realizacji 

zajęć 

dydaktycznyc

h 

* wpisz 

symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie 

i zasady opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami w wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i 

planowania opieki nad pacjentem w 

pielęgniarstwie internistycznym, 

chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań 

diagnostycznych i zasady ich zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w 

różnym wieku i stanie zdrowia do badań 

oraz zabiegów diagnostycznych, a także 

zasady opieki w trakcie oraz po tych 

badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich 

działanie na układy i narządy pacjenta w 

różnych chorobach w zależności od 

wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem 

działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 
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D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki 

specjalistycznej (geriatrycznej, 

intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, 

pediatrycznej, internistycznej, 

chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku 

operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U1. 

Gromadzić informacje, formułować 

diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i 

plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać 

interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonywać ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U5. 

Oceniać rozwój psychofizyczny dziecka, 

wykonywać testy przesiewowe i 

wykrywać zaburzenia w rozwoju. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U6. 

Dobierać technikę i sposoby 

pielęgnowania rany, w tym zakładania 

opatrunków.  

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną 

pacjenta, dynamikę jej zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia 

danych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru 

oraz użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów 

medycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U17. 

Prowadzi u osób dorosłych i dzieci 

żywienie dojelitowe (przez zgłębnik i 

przetokę odżywczą) oraz żywienie 

pozajelitowe. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

D.U32. 
Przeprowadza badanie jakościowe, 

posługując się narzędziami badawczymi. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje 

godność i autonomię osób powierzonych 

opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

O.K2. 

Przestrzega praw pacjenta i 

zachowywania w tajemnicy informacji 

związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje 

zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzega wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 
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O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za 

wykonywane czynności zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

O.K5. 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki 

wpływające na reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne 

ograniczenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do 

ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

1. Zasady organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem wieku 

rozwojowego w Polsce Czynniki ryzyka zagrożeń zdrowotnych 

pacjenta w wieku rozwojowym. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

2. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach pediatrycznych. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

3. Odrębności anatomiczne i czynnościowe wieku rozwojowego. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

4. Czynniki wpływające na rozwój dziecka. 

 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 
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D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

5. Charakterystyka rozwoju dziecka w poszczególnych okresach 

życia. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

6. Wykrywanie zaburzeń w rozwoju somatycznym dziecka. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

7. Wady wrodzone u dzieci. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

8. Stany zagrażające życiu dziecka. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

9. Charakterystyka najczęstszych chorób wieku dziecięcego: uk. 

oddechowego,uk. krążenia, uk. moczowego, uk. pokarmowego, 

chorób alergicznych, krwi. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

10. Wpływ choroby na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

11. Charakterystyka leków i ich wpływ na rozwijający się organizm 

dziecka. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

12. Zasady opieki nad dzieckiem w wybranych chorobach i wadach 

wieku rozwojowego: zap. płuc, biegunka ostra, choroby zakaźne, 

krzywica, niedokrwistość, zak. uk. moczowego, zespół 

nerczycowy, alergie pokarmowe, atopowe zap. skóry, wady serca, 

rozszcze wargi i  podniebienia, białaczka. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

13. Choroby przewlekłe wieku dziecięcego. 2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

ĆWICZENIA, semestr I   

1. Podstawy badania dziecka i odrębności pielęgnacyjne 

poszczególnych okresów rozwojowych. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

2. Opieka nad wcześniakiem i noworodkiem hipotroficznym. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

3. Postępowanie w stanach zagrożenia życia. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 
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4. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w pediatrii. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

5. Relacja rodzice – personel pielęgniarski. Śmierć dziecka i postawa 

personelu wobec choroby terminalnej dziecka. 

1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

6. Dziecko przewlekle chore. 1 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr I   

1. Sposoby zapobiegania zakażeniom szpitalnym ze szczególnym 

uwzględnienim oddziału   pediatrii. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

2. Zapoznanie się z dokumentacją medyczną  podczas przyjęcia 

dziecka do oddziału. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

3. Umiejętnośc komunikacji pielęgniarki z niemowlęciem, dzieckiem 

małym i jego rodziną – zdobycie zaufania małego pacjenta. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

4. Zapewnienie potrzeb biopsychospołecznych noworodka i 

niemowlęcia. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

5. Zapewnienie potrzeb biopsychospołecznych małego dziecka. 2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

6. Parametry życiowe dziecka. Sposób pomiaru, rodzaj sprzętu 

stosowanego w oddziałach pedriatycznych. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

7. Zadania pielęgniarki wynikające z pielęgnowania dziecka z 

cukrzycą. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

8. Pielęgnowanie dziecka z zespołem złego wchłaniania.  2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

9. Rola pielęgniarki w leczeniu dietetycznym z uwzględnieniem diet. 2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

10. Ułatwienie adaptacji dziecka do warunków szpitalnych. 2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 
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D.U32. 

O.K1…O.K4. 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr I   

1. Wdrażanie standardów opieki pielęgniarskiej w zakresie 

pielęgniarstwa pediatrycznego. 

5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

2. Pielęgnowanie dziecka z zapeleniem płuc. 5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

3. Zadania pielęgniarki w profilaktyce nawracających infekcji dróg 

oddechowych. 

5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

4. Przygotowanie inhalacji, technika oklepywania, drenaż 

ułożeniowy, gimnastyka oddechowa. 

5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

5. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorób alergicznych. 5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

6. Podawanie leków różnymi drogami – obowiązujące zasady. 5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

7. Rola i zadania pielęgniarki podczas wykonywania badań 

diagnostycznych. 

10 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

8. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckim z niedokrwistością z 

niedoboru żelaza. 

5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

9. Opieka pielęgniarska dziecka z infekcją układu moczowego.   5 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

10. Zasady stosowane podczas pobierania moczu na badanie 

bakteriologiczne. 

10 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

11. Problemy pielęgnacyjne dziecka z zespołem nerczycowym. 10 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

12. Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i jego rodziny. 10 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 
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13. Diagnoza oraz postępowanie z dzieckim hospitalizowanym  i 

rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych w wybranych stanach 

chorobowych – zastosowanie procesu pielęgnowania.  

20 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

14. Powikłania chorobowe i negatywne skutki pobytu dziecka w 

szpitalu – zapobieganie, działania pielęgniarki. Edukacja 

zdrowotna dziecka i jego rodziny. Przygotowanie rodziny do 

opieki i pielęgnacji dziecka po wypisaniu z oddział. 

20 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr I   

1. Móżgowe porażenie dziecięce – problemy pielęgnacyjne i 

psychospołeczne, kompleksowośc opieki. 

3 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

2. Zagadnienie śmierci dziecka i opieki terminalnej. 2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

3. Działania  edukacyjne związane z wczesną prewencją i 

profilaktyką chorób alergicznych i nietolerancji pokramowych 

dzieci. 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

4. Udział pielęgniarki  w rozwiązywaniu problemów dziewcząt i 

chłopców związanycj z okresem dojrzewania 

2 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

5. Problemy pielęgnacyjne w choroabch układu moczowego u dzieci 

(zakażenia układu moczowego, zespół nerczycowy, moczenie 

nocne). 

3 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

6. Urazy u dzieci – pierwsza pomoc, działania edukacyjne i 

prewencyjne. 

3 D.W1…D.W10. 

D.U1. D.U15. 

D.U16. D.U17. 

D.U32. 

O.K1…O.K4. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Kaczmarski M., Piskosz-Ogórek K. (red.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Help-Med, Kraków 

2014. 

⎯ Pawlaczyk B. (red.), Pielęgniarstwo pediatryczne, PZWL, Warszawa 2007.  

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Banaszkiewicz A., Radzikowski A., Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, 

Warszawa 2008. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny - BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 
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Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej oraz zaliczenie BUNY (projektu) 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

⎯  

⎯ 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) 

 

BUNA 

Metody sprawdzania: Projekt  

Kryteria oceny samodzielnej pracy studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  
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*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

 

Ćwiczenia  

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  

• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 
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➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 

⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 
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1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 
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rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

       5 punktów i poniżej -ndst  (2,0) 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
Kryterium  Ocena 

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada 

studium 
przypadku  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

studium przypadku 

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

studium przypadku 

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni odpowiada 

studium przypadku  

Proces 
pielęgnowania 

mało adekwatny do 

studium przypadku 

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

Właściwa 
hierarchia 

prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan

y sposób 

realizacji/ 
proponowane 

interwencje 

adekwatne do 
sytuacji 

istniejącej w 

placówce  

Właściwa 
hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 

adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

w placówce  

Hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 

modyfikacji  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

Hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 

odpowiednie  

Niewłaściwa 
hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 
w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 

etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 

zapisy dotyczące 
interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 

dotyczące 
interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 

zapisy w zakresie 
celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 

zakresie celów i 
interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 
czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 
korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 
korekty  

 

 

 

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 wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia, a praktyki zawodowej koordynator praktyk. 

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. 

Autor programu:  

dr M. Czaja 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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CHIRURIGA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II □    III □   

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów 

ECTS 

11,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu 

odnoszący się do przygotowania 

zawodowego*:  

• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Alicja Skibowska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin 

dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 15 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  120 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 171 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 11,5, w tym 1 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  
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• zajęcia praktyczne, 

• praktyka zawodowa, 

• analiza przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zdobycie przez studenta zasobu wiadomości i umiejętności oraz ukształtowanie 

postaw i cech osobowości pożądanych dla pielęgniarki chirurgicznej. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu grupy przedmiotów realizujących 

treści w obszarach nauk podstawowych oraz wybranych przedmiotów opieki 

specjalistycznej, a także nauk społecznych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy kliniczne, 

przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki 

pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych 

chorobach. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i planowania 

opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie 

internistycznym, chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, geriatrycznym, 

neurologicznym, psychiatrycznym, w intensywnej 

opiece medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań diagnostycznych i zasady 

ich zlecania. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w różnym 

wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów 

diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie 

oraz po tych badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich działanie 

na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach 

w zależności od wieku i stanu zdrowia, z 

uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji 

z innymi lekami i dróg podania. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury pielęgniarskie 

stosowane w opiece nad pacjentem w różnym 

wieku i stanie zdrowia. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W8. 
Charakteryzuje reakcje pacjenta na chorobę, 

przyjęcie do szpitala i hospitalizację. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, 

internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku operacyjnym). 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 
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D.W13. 

Prezentuje patofizjologię, objawy kliniczne, 

przebieg, leczenie i rokowanie chorób wieku 

rozwojowego: układu oddechowego, układu 

krążenia, układu nerwowego, dróg moczowych, 

układu pokarmowego oraz chorób 

endokrynologicznych, metabolicznych, 

alergicznych i krwi. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W14. 

Charakteryzuje patofizjologię, objawy kliniczne 

chorób i stanów zagrożenia życia noworodka, w 

tym wcześniaka oraz podstawy opieki 

pielęgniarskiej w tym zakresie. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W23. 
Określa czynniki zwiększające ryzyko 

okołooperacyjne. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W24. 

Prezentuje zasady przygotowania pacjenta do 

zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym, 

w chirurgii jednego dnia oraz zasady opieki nad 

pacjentem po zabiegu operacyjnym w celu 

zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W25. 
Wyjaśnia zasady opieki nad pacjentem z przetoką 

jelitową i moczową. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W28. 
Opisuje standardy i procedury postępowania w 

stanach nagłych i zabiegach ratujących życie. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W29. 

Zna zasady obserwacji pacjenta po zabiegu 

operacyjnym, obejmującej monitorowanie w 

zakresie podstawowym i rozszerzony. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W30. 
Przedstawia metody znieczulenia i zasady opieki 

nad pacjentem po znieczuleniu. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W31. 

Charakteryzuje patofizjologię i objawy kliniczne 

chorób stanowiących zagrożenie dla życia 

(niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, 

niewydolność układu nerwowego, wstrząs, sepsa). 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W32. 

Prezentuje metody i skale oceny bólu, poziomu 

sedacji oraz zaburzeń snu oraz stanów delirycznych 

u pacjentów w stanach zagrożenia życia. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W33. 

Przedstawia metody i techniki komunikowania się 

z pacjentem niezdolnym do nawiązania i 

podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu 

na stan zdrowia lub stosowane leczenie. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W34. 

Zna zasady profilaktyki powikłań związanych ze 

stosowaniem inwazyjnych technik diagnostycznych 

i terapeutycznych u pacjentów w stanie 

krytycznym. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 
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D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań występujących w 

przebiegu chorób. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U4. 
Organizuje izolację pacjentów z chorobą zakaźną w 

miejscach publicznych i w warunkach domowych. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U8. 

Rozpoznaje powikłania po specjalistycznych 

badaniach diagnostycznych i zabiegach 

operacyjnych. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U9. 
Doraźnie podaje pacjentowi tlen i monitoruje jego 

stan podczas tlenoterapii. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U10. 
Wykonuje badanie elektrokardiograficzne i 

rozpoznaje zaburzenia zagrażające życiu  

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U11. 
Modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko- i 

krótkodziałającej.  

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U19. 
Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką 

intubacyjną i tracheotomijną. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U22. 
Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

D.U24. 

Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego 

nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

D.U26. 
Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

D.U27. 
Udziela pierwszej pomocy w stanach 

bezpośredniego zagrożenia życia. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

D.U28. 

Doraźnie unieruchamia złamania kości, 

zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje pacjenta 

do transportu. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

D.U29. Doraźnie tamouje krwawienia i krwotoki. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 
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D.U30. 

Wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u 

osób dorosłych i dzieci oraz stosuje automatyczny 

defibrylator zewnętrzny (Automated External 

Defibrillator, AED) i bezprzyrządowe udrożnienie 

dróg oddechowych oraz przyrządowe udrażnianie 

dróg oddechowych z zastosowaniem dostępnych 

urządzeń nadgłośniowych. 

Egzamin pisemny 

i/lub ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną.  

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie 

z zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 
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O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; 

ocena 360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/B

UNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

43. Historia chirurgii w zarysie. 1 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W13. D.W14. 

D.W23…D.W25. 

D.W28…D.W34. 

D.U1…D.U4. 

D.U8…D.U11. D.U9. 

D.U22. O.K1…O.K7. 

44. Zakażenia w chirurgii. Zagadnienia aseptyki i antyseptyki. 1 

45. Wstrząs oraz inne stany zagrożenia życia. Zaburzenia wodno-

elektrolitowe i kwasowo-zasadowe. 

1 

46. Podstawowe wiadomości o nowotworach. Metody diagnostyki i 

zasady leczenia nowotworów.  

1 

47. Chirurgia przewodu pokarmowego.  1 

48. Chirurgia naczyniowa.  1 

49. Neurochirurgia. 1 

50. Chirurgia urazowa - metody postępowania diagnostyczno-

terapeutycznego. 

1 

51. Chirurgia klatki piersiowej. Choroby gruczołu sutkowego.  1 

52. Oparzenia – postępowanie w chirurgii, Podział i klasyfikacja 

oparzeń. 

1 

53. Przepukliny w chirurgii.  1 

54. Chirurgia dziecięca. 1 

55. Przygotowanie chorego do chirurgicznych badań diagnostycznych. 1 

56. Ostre zapalenie trzustki. 1 

57. Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach chirurgicznych. 1 

ĆWICZENIA, semestr II   

1. Opieka nad chorym oparzonym i opieka w chorobie oparzeniowej. 1 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W13. D.W14. 

D.W23…D.W25. 

D.W28…D.W34. 

D.U1…D.U4. 

D.U8…D.U11. D.U9. 

D.U22. O.K1…O.K7. 

2. Opieka pielęgniarska nad chorym po operacji wyrostka 

robaczkowego oraz nad chorym po usunięciu pęcherzyka 

żółciowego. 

1 

3. Pielęgnowanie pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył. Opieka 

pielęgniarska nad chorym po operacji żylaków kończyn dolnych.  

1 

4. Opieka pielęgniarska nad chorym z krwawieniem z górnego i 

dolnego odcinaka przewodu pokarmowego oraz opieka nad chorym 

z założonym zgłębnikiem żołądkowym / sondą Sengstakena – 

Blakemora. 

1 
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5. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami jelit (wrzodziejące 

zapalenie jelita grubego; polipowatość jelit, nowotwory jelita 

grubego, żylaki odbytu) oraz z niedrożnością. Pielęgnacja stomii.  

1 

6. Opieka pielęgniarska nad chorym z urazem czaszkowo – mózgowym 

oraz nad chorym po urazach kręgosłupa. 

1 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr II   

1. Przyjęcie chorego w oddział w trybie planowym, nagłym, ostrym. 1 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W13. D.W14. 

D.W23…D.W25. 

D.W28…D.W34. 

D.U1…D.U4. 

D.U8…D.U11. D.U9. 

D.U22. O.K1…O.K7. 

2. Proces pielęgnowania metodą pracy pielęgniarki na oddziale 

chirurgii. 

1 

3. Obowiązująca dokumentacja medyczna na oddziale chirurgicznym. 1 

4. Udział pielęgniarki w przygotowaniu psychicznym pacjenta do 

zabiegu operacyjnego. 

1 

5. Opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym. 

po zabiegu operacyjnym. 

1 

6. Walka z bólem w praktyce pielęgniarki chirurgicznej. 1 

7. Diagnoza problemów pacjenta z wyłonioną kolostomią i ileostomią. 1 

8. Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta leczonego 

chirurgicznie z powodu przepukliny. 

1 

9. Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta leczonego 

z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. 

1 

10. Problemy pielęgnacyjne pacjenta przygotowywanego do leczenia 

operacyjnego na gruczole tarczowym. 

1 

11. Pielęgnowanie pacjenta po urazach narządu ruchu leczonego za 

pomocą opatrunku gipsowego, wyciągu. 

1 

12. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta przygotowywanego do 

amputacji kończyny dolnej w trybie nagłym i planowym (specyfika 

leczenia usprawniającego ). 

1 

13. Pielęgnowanie pacjenta w chorobie oparzeniowej. Postępowanie 

doraźne w oparzeniach. 

1 

14. Rola pielęgniarki w żywieniu chorych w chirurgii. 1 

15. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom 

wewnątrzoddziałowym. Znaczenie aseptyki i antyseptyki. 

1 

16. Udział pielęgniarki w procesie usprawniania chorych w chirurgii. 1 

17. Zasady ochrony przed ekspozycją na krew i inny potencjalnie 

materiał zakaźny. 

1 

18. Udział i asystowanie przy badaniach radiologicznych i 

endoskopowych. 

1 

19. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym unieruchomionym z 

powodu choroby w oddziale chirurgii. 

1 

20. Podsumowanie i zakończenie zajęć praktycznych – samoocena, 

ocena koleżeńska i ocena końcowa. 

1 

PRAKTYKA ZAWODOWA, semestr II   

1. Zadania i rola pielęgniarki chirurgicznej w zespole terapeutycznym. 

Urządzenie, wyposażenie oddziału chirurgicznego, bloku 

operacyjnego i oddziału pooperacyjnego. Czynniki wpływające na 

adaptację pacjenta w oddziale chirurgicznym.  

40 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W13. D.W14. 

D.W23…D.W25. 

D.W28…D.W34. 

D.U1…D.U4. 

D.U8…D.U11. D.U9. 

D.U22. O.K1…O.K7. 

2. Sprawowanie opieki pielęgniarskiej (pod kierunkiem opiekuna 

zakładowego) wobec pacjenta hospitalizowanego w warunkach 

naturalnych oddziału szpitalnego. 

10 

3. Zastosowanie procesu pielęgnowania. 30 

4. Realizowanie zadań zawodowych wynikających z funkcji 

zawodowych pielęgniarki: opiekuńczej, wychowawczej, 

profilaktycznej, promowania zdrowia, rehabilitacyjnej, 

terapeutycznej 

40 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr II   

1. Powikłania po zabiegach operacyjnych na przewodzie pokarmowym 

i pielęgnowanie pacjentów w sytuacji ich wystąpienia. 

1 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W13. D.W14. 
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2. Badania diagnostyczne w chorobach układu moczowo – płciowego i 

pielęgnowanie pacjentów poddanych tym badaniom.  

2 D.W23…D.W25. 

D.W28…D.W34. 

D.U1…D.U4. 

D.U8…D.U11. D.U9. 

D.U22. O.K1…O.K7. 

3. Praca dydaktyczno – wychowawcza z pacjentami obciążonymi 

chorobą niedokrwienną kończyn dolnych. 

1 

4. Zadania pielęgniarki w profilaktyce żylaków kończyn dolnych. 2 

5. Diagnoza pielęgniarska w praktyce pielęgniarki chirurgicznej. 2 

6. Papierosy a planowany zabieg operacyjny – kiedy przestać palić? 1 

7. Przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala. 1 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Walewska E., Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, Warszawa 2012. 

2. Walewska E., Ścisło L., Procedury pielęgniarskie w chirurgii, PZWL, Warszawa 2012. 

 

Literatura uzupełniająca: 

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

w chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, Wyd. UM Poznań, 2018. 

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

zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2009. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny - BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej oraz zaliczenie BUNY (projektu) 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  
Ocena Bardzo dobry Dobry plus  Dobry  Dostateczny Dostateczny Niedostateczny 
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(5.0) (4.5) (4.0) plus (3.5) (3.0) (2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

⎯  

⎯ 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) 

 

BUNA 

Metody sprawdzania: Projekt  

Kryteria oceny samodzielnej pracy studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

 

Ćwiczenia  

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 
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Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  

• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  
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⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 

⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  
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5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

       5 punktów i poniżej -ndst  (2,0) 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
Kryterium  Ocena 

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada 

studium 
przypadku  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

studium przypadku 

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

studium przypadku 

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni odpowiada 

studium przypadku  

Proces 
pielęgnowania 

mało adekwatny do 

studium przypadku 

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  



128 

 

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

Właściwa 

hierarchia 

prezentowan
ych diagnoz  

Proponowan

y sposób 
realizacji/ 

proponowane 

interwencje 
adekwatne do 

sytuacji 

istniejącej w 
placówce  

Właściwa 

hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

Hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 
poprawna, wymaga 

modyfikacji  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

Hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz w dużym 
stopniu zaburzona  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

Niewłaściwa 

hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 
etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 
dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 
zakresie celów i 

interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 

czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 

korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 

korekty  

 

 

 

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 wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący 

zajęcia, a praktyki zawodowej koordynator praktyk. 

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. 

Autor programu:  

mgr A. Skibowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-

GINEKOLOGICZNE 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I 

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-

GINEKOLOGICZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II □   III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 6 
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Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący się do 

przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 

□ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne □ 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot: lek. med. Wiktor Wojtenko 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin 

dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 9 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  80 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 95 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 6, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• zajęcia praktyczne, 

• praktyki zawodowe, 

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 
⎯ Przygotowanie studentów w zakresie postępowania 

promocyjnego, profilaktycznego i pielęgnacyjnego w 

odniesieniu do kobiet planujących ciążę, a także kobiet ze 

schorzeniami ginekologicznymi w różnych etapach ich życia. 

⎯ Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do 

podejmowania działań położniczo-pielęgnacyjnych wobec 

ciężarnej, rodzącej, położnicy oraz noworodka w pierwszych 

dniach jego życia. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawy anatomii i fizjologii (szczególnie w zakresie układu 

rozrodczego), psychologii i promocji zdrowia. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma 

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz 

symbol 
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D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/Ć/PZ 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i planowania 

opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie 

internistycznym, chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w różnym 

wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów 

diagnostycznych, a także zasady opieki w 

trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury pielęgniarskie 

stosowane w opiece nad pacjentem w różnym 

wieku i stanie zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W14. 

Charakteryzuje patofizjologię, objawy kliniczne 

chorób i stanów zagrożenia życia noworodka, w 

tym wcześniaka oraz podstawy opieki 

pielęgniarskiej w tym zakresie. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W15. 

Wyjaśnia cel i zasady opieki prekoncepcyjnej 

oraz zasady planowania opieki nad kobietą w 

ciąży fizjologicznej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W16. 
Charakteryzuje okresy porodu fizjologicznego i 

zasady opieki nad kobietą w okresie połogu. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W17. Zna etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące wad rozwojowych, chorób i 

uzależnień. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U5. 

Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, 

wykonuje testy przesiewowe i wykrywa 

zaburzenia w rozwoju. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, 

dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem 

i jego rodziną.  

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 
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O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzega 

wartości i powinności moralnych w opiece nad 

pacjentem. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K5. 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające 

na reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 
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Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do 

ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr  II   

58. Biologiczny rytm płodności kobiety.  1 D.W1. D.W3. D.W5. 

D.W7. 

D.W14…D.W17. 

D.U1. D.U2. D.U5. 

D.U15. O.K5. O.K7. 

59. Ciąża fizjologiczna. 1 

60. Rozwój zarodka i płodu. 1 

61. Zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej w poszczególnych 

trymestrach ciąży. 

1 

62. Poradnictwo przedciążowe jako forma promocji zdrowej ciąży. 

Opieka nad kobietą ciężarną z uwzględnieniem organizacji opieki 

położniczej. 

2 

63. Czas trwania ciąży. Rozpoznawanie ciąży: objawy domyślne, 

prawdopodobne, pewne. 

1 

64. Badania laboratoryjne i diagnostyczne w ciąży fizjologicznej. 1 

65. Ciąża o nieprawidłowym przebiegu: poronienie, ciąża zakończona 

przed czasem, ciąża biologicznie przenoszona.  

1 

ĆWICZENIA, semestr II   

7. Poród fizjologiczny – objawy rozpoczynającego się porodu, okresy 

porodu fizjologicznego, rozpoznanie, przebieg, badanie rodzącej, 

zasady udzielania pomocy doraźnej w przypadku wystąpienia porodu 

nagłego. Cele i plan pielęgnowania kobiety w poszczególnych 

okresach porodu w zależności od czasu trwania ciąży i przebiegu 

porodu. 

1 D.W1. D.W3. D.W5. 

D.W7. 

D.W14…D.W17. 

D.U1. D.U2. D.U5. 

D.U15. 

O.K1…O.K7. 

8. Przygotowanie kobiety do cięcia cesarskiego w zależności od 

wskazań – pielęgnowanie położnicy po operacji. 

1 

9. Połóg fizjologiczny – zamiany w organizmie kobiety. 1 

10. Różnicowanie opieki nad położnicą w zależności od stanu zdrowia i 

przygotowania do umiejętności karmienia piersią. 

1 

11. Holistyczne podejście do opieki nad noworodkiem. Standard 

postępowania pielęgniarskiego z ciężko chorym noworodkiem. 

1 

12. Nieprawidłowości w przebiegu połogu. Proces pielęgnowania 

położnicy w wybranych patologiach połogu. 

1 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr II   

1. Nawiązanie kontaktu z położnicą/noworodkiem i zespołem 

opiekuńczo-terapeutycznym.  

10 D.W1. D.W3. D.W5. 

D.W7. 

D.W14…D.W17. 

D.U1. D.U2. D.U5. 

D.U15. O.K1… 

O.K7. 

2. Ustalenie celów i planów opieki pielęgniarskiej, przedyskutowanie z 

położnicą i jej rodziną – wykonywanie zadań związanych z opieką 

na położnicą i noworodkiem – przestrzeganie zasad, algorytmów i 

procedur - opisanie sposobu okazywania szacunku dla pacjenta - 

wykazywanie postawy etycznej w opiece - omówienie działań 

rutynowych w opiece nad położnicą/noworodkiem. 

25 

3. Wykorzystanie literatury do prowadzenia procesu pielęgnowania, 

profesjonalne przekazanie raportu pielęgniarskiego- analiza, wnioski. 

15 

4. Zaplanowanie edukacji pacjentki i rozpoznanie jej potrzeb 

edukacyjnych, planowanie treści, form, metod i prowadzenie 

dokumentacji. 

20 

5. Ocenienie kompetencji przez studenta, podsumowanie zajęć, ocena 

profesjonalizmu w zapisie procesu pielęgnowania. 

10 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Brębowicz G. H.(red.), Położnictwo i ginekologia, t. I i II, PZWL, Warszawa 2015.  

2. Dębski R., Stany nagłe: położnictwo i ginekologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2012. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Bałanda-Bałdyga A., Opieka nad noworodkiem, PZWL, Warszawa 2009. 

⎯ Łepecka-Klusek C., Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Czelej, Lublin 2010. 
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Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna jw. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie praktyki zawodowej w oddziale wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 
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2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 
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  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni  

Proces 
pielęgnowania 

mało  

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

studium 

przypadku  
Właściwa 

hierarchia 

prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan

y sposób 
realizacji/ 

proponowane 
interwencje 

adekwatne do 

sytuacji 
istniejącej w 

placówce  

studium przypadku  

Właściwa 
hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 
adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

studium przypadku  

Hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 

modyfikacji  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

odpowiada studium 

przypadku  
Hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

adekwatny do 

studium przypadku  
Niewłaściwa 

hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 
nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 
etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 
dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 
zakresie celów i 

interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 

czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 

korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 

korekty  

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 
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⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

 

 

 

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 zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te 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. 

Autor programu:  

lek. med. W. Wojtenko 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO 

PSYCHIATRYCZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □    III □ 

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 5,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący się 

do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Marzena Twardowska 
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Osoba(y) prowadząca(e): Według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP) 10 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  35 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 57 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 5,5, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• zajęcia praktyczne, 

• praktyki zawodowe, 

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zdobycie przez studenta wiadomości i umiejętności oraz ukształtowanie 

postaw i cech osobowości pożądanych dla pielęgniarki psychiatrycznej. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu psychologii, 

filozofii, etyki zawodu pielęgniarki, podstaw pielęgniarstwa, interny i 

pielęgniarstwa internistycznego. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/ZP/PZ 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i 

zasady opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami w wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i 

planowania opieki nad pacjentem w 

pielęgniarstwie internistycznym, 

chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań 

diagnostycznych i zasady ich zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 
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D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w 

różnym wieku i stanie zdrowia do badań 

oraz zabiegów diagnostycznych, a także 

zasady opieki w trakcie oraz po tych 

badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich 

działanie na układy i narządy pacjenta w 

różnych chorobach w zależności od wieku 

i stanu zdrowia, z uwzględnieniem 

działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury 

pielęgniarskie stosowane w opiece nad 

pacjentem w różnym wieku i stanie 

zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W8. 

Charakteryzuje reakcje pacjenta na 

chorobę, przyjęcie do szpitala i 

hospitalizację. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki 

specjalistycznej (geriatrycznej, 

intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, 

pediatrycznej, internistycznej, 

chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku 

operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W19. 

Prezentuje etiopatogenezę i objawy 

kliniczne podstawowych zaburzeń 

psychicznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W20. 
Objaśnia zasady obowiązujące przy 

zastosowaniu przymusu bezpośredniego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.W21. 

Przedstawia możliwości stosowania 

psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 

opieki pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

W/ZP/PZ 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie 

samoopieki pacjentów w różnym wieku i 

stanie zdrowia dotyczące wad 

rozwojowych, chorób i uzależnień. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań 

występujących w przebiegu chorób. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U4. 

Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U12. 
Przygotowuje pacjenta fizycznie i 

psychicznie do badań diagnostycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U13. 
Wystawia skierowania na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną 

pacjenta, dynamikę jej zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 
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D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru 

oraz użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów 

medycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U18. 

Rozpoznaje powikłania leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U20. Prowadzi rozmowę terapeutyczną. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

D.U26. 

Przygotowuje i podaje pacjentom leki 

różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/ZP/PZ 

 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje 

godność i autonomię osób powierzonych 

opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

O.K2. 

Przestrzega praw pacjenta i 

zachowywania w tajemnicy informacji 

związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzega wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

O.K5. 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki 

wpływające na reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 



140 

 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne 

ograniczenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/ZP/PZ 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

66. Potrzeby zdrowotne i psychiczne osób w różnych wieku. 1 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W19…D.W21. 

D.U1…D.U4. D.U12. 

D.U13. D.U15. D.U16. 

D.U18. D.U20. D.U26. 

O.K5. O.K7. 

67. Organizacja opieki psychiatrycznej, aspekty prawne, Ustawa o 

Ochronie Zdrowia Psychicznego. 

1 

68. Zasady diagnozowania zaburzeń psychicznych, leczenie i 

rokowanie w wybranych jednostkach klinicznych (schizofrenia, 

CHAD, nerwica, zaburzenia organiczne, anoreksja). 

4 

69. Rodzaje badań diagnostycznych, farmakoterapia, działania 

niepożądane, powikłania psychiczne i somatyczne. 

3 

70. Stany nagłe w psychiatrii, postępowanie i leczenie.  3 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr II   

1. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta chorego 

psychicznie w oparciu o objawy psychopatologiczne, wywiad, 

obserwacja własna, analiza dokumentacji, informacje uzyskane od 

innych osób. 

2 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W19…D.W21. 

D.U1…D.U4. D.U12. 

D.U13. D.U15. D.U16. 

D.U18. D.U20. D.U26. 

O.K1…O.K7. 
2. Zasady ustalania diagnozy pielęgniarskiej, planowania i 

modyfikowania opieki. 

1 

3. Planowanie opieki pielęgniarskiej u pacjenta z rozpoznaniem 

schizofrenii.  

1 

4. Planowanie opieki pielęgniarskiej u pacjenta z rozpoznaniem 

depresji. 

1 

5. Planowanie opieki pielęgniarskiej u pacjenta w stanie 

maniakalnym. 

1 

6. Planowanie opieki pielęgniarskiej u pacjenta z rozpoznaniem 

anoreksji. 

1 

7. Planowanie opieki pielęgniarskiej u pacjenta ze zmianami 

organicznymi.  

1 

8. Planowanie opieki pielęgniarskiej u pacjenta z rozpoznaniem 

nerwicy. 

1 

9. Współpraca z zespołem terapeutycznym, rodziną, grupami 

wsparcia, działania profilaktyczne. 

1 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr II   

1. Ustalanie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie opieki, 

podejmowanie działań pielęgnacyjnych u pacjenta w zależności 

od rozpoznania klinicznego. 

5 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.W19…D.W21. 

D.U1…D.U4. D.U12. 
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2. Organizacja pracy własnej w oparciu o standardy i procedury, 

bieżąca ocena sytuacji zdrowotnej pacjenta, podejmowanie 

adekwatnych działań. 

5 D.U13. D.U15. D.U16. 

D.U18. D.U20. D.U26. 

O.K1…O.K7. 

3. Interwencje terapeutyczne, zapobieganie agresji u pacjentów, 

rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych. 

5 

4. Współpraca z zespołem terapeutycznym, wymiana informacji, 

uczestnictwo w wizytach lekarskich, gabinetowych, społeczności 

terapeutycznej. 

5 

5. Udział w przygotowaniu fizycznych i psychicznym pacjenta do 

zabiegu, udział w czynnościach pielęgnacyjnych. 

5 

6. Rozpoznawanie objawów ubocznych stosowania neuroleptyków, 

ich ocena i korygowanie. 

5 

7. Prowadzenie zajęć, organizowanie czasu wolnego pacjentom, 

uczestniczenie w spacerach, pogadankach, udzielanie 

elementarnego wsparcia pacjentom i rodzinom. 

5 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Gałecki P., Szulc A., Psychiatria, Urban & Partner, Wrocław 2018. 

2. Łoza B., Markiewicz R., Szulc A., Wrońska I., Pielęgniarstwo psychiatryczne, Ars Nova, Poznań 2014. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Wilczek-Rużyczka E., Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, Czelej, Lublin 2007. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny – praktyka zawodowa 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  
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• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 
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⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  
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Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z 

rolą zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej 

ocenie 

i analizie 

swojego 

postępowania, 

we współpracy 

z zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji 

z rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie 

ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, 

nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, 

nie 

identyfikuje się 

z rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni  

Proces 
pielęgnowania 

mało  

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

studium 
przypadku  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan
y sposób 

realizacji/ 

proponowane 
interwencje 

adekwatne do 

sytuacji 
istniejącej w 

placówce  

studium przypadku  
Właściwa 

hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

studium przypadku  
Hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 
poprawna, wymaga 

modyfikacji  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

odpowiada studium 
przypadku  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

adekwatny do 
studium przypadku  

Niewłaściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  
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Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 

etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 

zapisy dotyczące 
interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 

dotyczące 
interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 

zapisy w zakresie 
celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 

zakresie celów i 
interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 
estetyczny, 

czytelny  

Poprawny, 
czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, mało 
czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, drobne 
błędy wymagające 

korekty  

Poprawny, liczne 
błędy wymagające 

korekty  

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

 

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 zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te 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. 

Autor programu:  

mgr M. Twardowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA 
 

 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W 

ZAGROŻENIU ŻYCIA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny      

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II □    III □ 

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 6 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący się do 

przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne □ 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot: dr Leszek Zwolakiewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin 

dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 12 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 9 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  40 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 61 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 6, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi 

audiowizualnych, tablice),   
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• aktywizujące (metoda przypadków, metoda 

sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, 

metoda projektu),  

• zajęcia praktyczne, 

• praktyki zawodowe, 

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C21. Zdobycie wiedzy na temat 

etiopatogenezy, objawów klinicznych, 

przebiegu, leczeniu, rokowaniu i zasad 

opieki pielęgniarskiej w wybranych 

chorobach. 

C22. Zapoznanie z zasadami diagnozowania 

i planowania opieki nad pacjentem w 

intensywnej opiece medycznej.  

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu nauk 

społecznych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma 

realizacji 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

* wpisz 

symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u 

pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, 

leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami w wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i planowania opieki nad 

pacjentem w pielęgniarstwie internistycznym, 

chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, 

pediatrycznym, geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece medycznej, opiece 

paliatywnej, opiece długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich 

zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i 

stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a 

także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i 

zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich działanie na 

układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w 

zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem 

działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg 

podania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W7. 
Definiuje standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w 

opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W8. 
Charakteryzuje reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do 

szpitala i hospitalizację. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, 

internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 
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D.W18. 
Przedstawia metody, techniki i narzędzia oceny stanu 

świadomości i przytomności. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W28. 
Opisuje standardy i procedury postępowania w stanach 

nagłych i zabiegach ratujących życie. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W31. 

Charakteryzuje patofizjologię i objawy kliniczne chorób 

stanowiących zagrożenie dla życia (niewydolność 

oddechowa, niewydolność krążenia, niewydolność układu 

nerwowego, wstrząs, sepsa). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W32. 

Prezentuje metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz 

zaburzeń snu oraz stanów delirycznych u pacjentów w 

stanach zagrożenia życia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W33. 

Przedstawia metody i techniki komunikowania się z 

pacjentem niezdolnym do nawiązania i podtrzymania 

efektywnej komunikacji ze względu na stan zdrowia lub 

stosowane leczenie. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.W34. 

Zna zasady profilaktyki powikłań związanych ze 

stosowaniem inwazyjnych technik diagnostycznych i 

terapeutycznych u pacjentów w stanie krytycznym. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 

ustala cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad 

rozwojowych, chorób i uzależnień. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań występujących w 

przebiegu chorób. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U4. 
Organizuje izolację pacjentów z chorobą zakaźną w 

miejscach publicznych i w warunkach domowych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U7. 
 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich 

klasyfikacji.  

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U8. 
Rozpoznaje powikłania po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i zabiegach operacyjnych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U9. 
Doraźnie podaje pacjentowi tlen i monitoruje jego stan 

podczas tlenoterapii. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U10. 
Wykonuje badanie elektrokardiograficzne i rozpoznaje 

zaburzenia zagrażające życiu.  

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U12. 
Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie do badań 

diagnostycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U13. 
Wystawia skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej 

zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia 

danych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz użytkowania 

sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i wyrobów 

medycznych. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U17. 

Prowadzi u osób dorosłych i dzieci żywienie dojelitowe 

(przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienie 

pozajelitowe. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U18. 

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 



149 

 

D.U19. 
Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką 

intubacyjną i tracheotomijną. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U20. Prowadzi rozmowę terapeutyczną. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U22. 
Przekazuje informacje członkom zespołu terapeutycznego o 

stanie zdrowia pacjenta. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U23. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U24. 

Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego 

nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

D.U26. 
Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi drogami, 

samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 

W/Ć/PZ 

 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i autonomię 

osób powierzonych opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatię w relacji z 

pacjentem i jego rodziną.  

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 
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O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na reakcje 

własne i pacjenta. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie 

nauczycieli, kolegów/ 

koleżanek, pacjentów, 

innych 

współpracowników) 

W/Ć/PZ 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie 

efektów uczenia 

się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

71. Anestezjologia, intensywna terapia, intensywna opieka medyczna – 

przedmiot nauczania, specjalizacja lekarska i pielęgniarska. 

1 D.W1…D.W8. 

D.W10. D.W18. 

D.W28. 

D.W31….D.W34

. D.U1…D.U4. 

D.U7…D.U10. 

D.U12. D.U13. 

D.U15…D.U20. 

D.U22….D.U24. 

D.U26. O.K5. 

O.K7. 

72. Ból – definicja, patomechanizm, metody oceny natężenia bólu, kliniczna 

ocena chorego z bólem, podziały bólu. 

1 

73. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia i operacji w trybie planowym i 

ze wskazań nagłych. 

1 

74. Znieczulenie ogólne. Środki znieczulenia ogólnego. 1 

75. Anestezja regionalna. Farmakologia znieczulenia miejscowego. 2 

76. Opieka nad pacjentem po znieczuleniu i operacji. 2 

77. Ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność nerek – przyczyny, 

rozpoznanie, objawy kliniczne, postępowanie. 

2 

78. Wstrząs – definicja, klasyfikacja, rodzaje, patofizjologia, diagnostyka i 

postępowanie. 

2 

ĆWICZENIA, semestr II   

13. Znieczulenie. Ocena ryzyka znieczulenia. Przygotowanie pacjenta. 2 D.W1…D.W8. 

D.W10. D.W18. 

D.W28. 

D.W31….D.W34

. D.U1…D.U4. 

D.U7…D.U10. 

D.U12. D.U13. 

D.U15…D.U20. 

D.U22….D.U24. 

D.U26. 

O.K1…O.K7. 

14. Opieka nad pacjentem po znieczuleniu i operacji. 2 

15. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci. 1 

16. Oddział intensywnej terapii – organizacja i funkcjonowanie. 2 

17. Kwalifikacja chorych i metody leczenia w intensywnej terapii. 1 

18. Ostra niewydolność oddechowa. Techniki utrzymywania drożności dróg 

oddechowych. 

1 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr II   
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1. Poznanie środowiska OIOM, zasad związanych z pielęgnacją chorych, 

dokumentacji pacjenta prowadzonej w oddziale, Doskonalenie 

komunikowania się z chorym z założoną rurką intubacyjną i 

tracheostmijną, nieprzytomnym, zespołem terapeutycznym i rodziną 

chorego. Doskonalenie monitorowania bezprzyrządowego i 

przyrządowego stanu zdrowia pacjenta, dokumentowania pomiarów, 

oceniania i analizy dokonywanych pomiarów i obserwacji. 

10 D.W1…D.W8. 

D.W10. D.W18. 

D.W28. 

D.W31….D.W34

. D.U1…D.U4. 

D.U7…D.U10. 

D.U12. D.U13. 

D.U15…D.U20. 

D.U22….D.U24. 

D.U26. 

O.K1…O.K6. 

2. Doskonalenie umiejętności ciągłego monitorowania i zbierania 

informacji o stanie zdrowia pacjenta, analizy zebranych informacji, 

formułowania diagnozy pielęgniarskiej, określania celów pielęgnowania 

z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji chorobowej pacjenta. 

10 

3. Opieka pielęgniarska ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydolność 

układu oddechowego, utrzymywanie drożności dróg oddechowych i 

zapobieganie powikłaniom. 

10 

4. Całościowa opieka nad pacjentem nieprzytomnym, w stanie zagrożenia 

życia ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowości chorego i 

przestrzegania jego praw. 

10 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Dyk D., Gutysz-Wojnicka A., Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL, Warszawa 

2018. 

2. Knipfer E., Kochs E. (red.), Pielęgniarstwo anestezjologiczne, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2017. 

 

Literatura uzupełniająca: 

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

zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2009. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna jw. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 
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⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie praktyki zawodowej w oddziale wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

planuje i 

wykonuje 

działania 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 
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technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

energicznie 

 

 

pacjenta, osiąga 

cel 

samodzielnie 

 

dobór treści zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z 

rolą zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej 

ocenie 

i analizie 

swojego 

postępowania, 

we współpracy 

z zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji 

z rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie 

ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, 

nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, 

nie 

identyfikuje się 

z rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni  

Proces 
pielęgnowania 

mało  

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

studium 
przypadku  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan
y sposób 

realizacji/ 

proponowane 
interwencje 

adekwatne do 

sytuacji 
istniejącej w 

placówce  

studium przypadku  
Właściwa 

hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

studium przypadku  
Hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 
poprawna, wymaga 

modyfikacji  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

odpowiada studium 
przypadku  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

adekwatny do 
studium przypadku  

Niewłaściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 

w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 
etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 
dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 
zakresie celów i 

interwencji  
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Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 

czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 

korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 

korekty  

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

 

 

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 zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te 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. 

Autor programu:  

dr L. Zwolakiewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 

                             MODUŁ / SYLABUS 
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                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II □    III □  

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 6 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Marcin Suchoparski 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 3 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L) 9 

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C)  

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 14 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu 

studiów)  

20 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 66 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 6, w tym 1 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• e-learning, 

• zajęcia praktyczne, 

• praktyki zawodowe, 

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Zapoznanie studenta z problemami i przygotowanie do samodzielnego 

pielęgnowania osób z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych w 

różnym wieku zgodnie z obowiązującymi standardami w systemie opieki 

długoterminowej. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 
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Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia 

się 

Forma 

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 
Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 
W/EL/BUNA 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i 

zasady opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami w wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i 

planowania opieki nad pacjentem w 

pielęgniarstwie internistycznym, 

chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań 

diagnostycznych i zasady ich zlecania. 
Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w 

różnym wieku i stanie zdrowia do badań 

oraz zabiegów diagnostycznych, a także 

zasady opieki w trakcie oraz po tych 

badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich 

działanie na układy i narządy pacjenta w 

różnych chorobach w zależności od 

wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem 

działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania. 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury 

pielęgniarskie stosowane w opiece nad 

pacjentem w różnym wieku i stanie 

zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W8. 

Charakteryzuje reakcje pacjenta na 

chorobę, przyjęcie do szpitala i 

hospitalizację. 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki 

specjalistycznej (geriatrycznej, 

intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, 

pediatrycznej, internistycznej, 

chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku 

operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub ustny, 

projekt 

W/EL/BUNA 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 

opieki pielęgniarskiej. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie 

samoopieki pacjentów w różnym wieku i 

stanie zdrowia dotyczące wad 

rozwojowych, chorób i uzależnień. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 
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D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań 

występujących w przebiegu chorób. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U4. 

Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U7. 
 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran 

na podstawie ich klasyfikacji.  
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U12. 
Przygotowuje pacjenta fizycznie i 

psychicznie do badań diagnostycznych. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U13. 
Wystawia skierowania na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną 

pacjenta, dynamikę jej zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru 

oraz użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów 

medycznych. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U18. 

Rozpoznaje powikłania leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U20. Prowadzi rozmowę terapeutyczną. Realizacja zleconego zadania ZP/PZ/BUNA 

D.U22. 

Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia 

pacjenta. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U24. 

Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na 

ból i jego nasilenie oraz stosuje 

farmakologiczne i niefarmakologiczne 

postępowanie przeciwbólowe. 

Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U25. 
Postępouje zgodnie z procedurą z ciałem 

zmarłego pacjenta. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

D.U26. 

Przygotowuje i podaje pacjentom leki 

różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 
Realizacja zleconego zadania 

ZP/PZ/BUNA 

 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje 

godność i autonomię osób powierzonych 

opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną.  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 

O.K2. 

Przestrzega praw pacjenta i 

zachowywania w tajemnicy informacji 

związanych z pacjentem. 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzega wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za 

wykonywane czynności zawodowe. 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 

O.K5. 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 
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O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki 

wpływające na reakcje własne i pacjenta. 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne 

ograniczenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, pacjentów, 

innych współpracowników), 

samoocena 

ZP/PZ/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, E-LEARNING, semestr II   

79. Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej 

egzystencji – wybrane aspekty opieki długoterminowej w 

odniesieniu do wybranych grup pacjentów przewlekle 

chorych. 

3 D.W1…D.W8. D.W10. 

O.K5. O.K7. 

80. Najczęstsze grupy schorzeń pacjentów w opiece 

długoterminowej. 

3 

81. Wybrane aspekty terapii lekowych u pacjentów w opiece 

długoterminowej.  

3 

82. Najczęstsze choroby wieku rozwojowego jako przyczyna 

niepełnosprawności u dzieci. 

3 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr II   

1. Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy 

pielęgniarskiej, ustalanie celu i planu pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej. 

2 D.U1…D.U4. D.U7. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U16. D.U18. D.U20. 

D.U22. D.U24…D.U26. 

O.K1…O.K7. 
2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki pacjentów 

objętych opieką długoterminową. 

3 

3. Prowadzenie profilaktyki powikłań występujących w 

przebiegu choroby przewlekłej.  

3 

4. Organizowanie izolacji pacjentów z chorobą zakaźną w 

warunkach domowych/szpitalnych. 

3 

5. Dobieranie metod i środków do pielęgnacji ran na podstawie 

ich klasyfikacji. 

3 

6. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta z chorobą 

przewlekłą, dynamiki jej zmian i realizowanej opieki 

pielęgniarskiej. 

3 

7. Uczenie pacjenta i jego opiekuna/rodziny doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i 

wyborów medycznych. 

3 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr II   

5. Opieka zindywidualizowana nad pacjentem z problemami w 

przebiegu choroby przewlekłej. 

10 D.U1…D.U4. D.U7. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U16. D.U18. D.U20. 

D.U22. D.U24…D.U26. 

O.K1. O.K7. 

6. Opracowanie programu edukacyjnego dla pacjentów z 

wybraną chorobą przewlekłą. 

10 

BUNA – samodzielna praca studenta, semestr II   
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7. Utrwalenie wiadomości z wykładów, zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych. 

14 D.W1…D.W8. 

D.W10.D.U1…D.U4. 

D.U7. D.U12. D.U13. 

D.U15. D.U16. D.U18. 

D.U20. D.U22. 

D.U24…D.U26. O.K1. 

O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Błędowski P., Mosakowska M., Wiącek A., Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i 

ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, wyd. 1, Termedia, Poznań 2012. 

2. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E., Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, 

PZWL, Warszawa 2010. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Jabłońska R., Ślusarz R. (red.), Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu 

nerwowego, Continuo, Wrocław 2012. 

⎯ Talarska D., Szwałkiewicz E., Wieczorowska-Tobis K., Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku 

podeszłym i niesamodzielnymi, PZWL, Warszawa 2009. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna jw. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 
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⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie praktyki zawodowej w oddziale wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z 

rolą zawodową 

1 
przestrzega 

zasad po 

czynności 

wykonuje 

nie zawsze 

uwzględnia 

wymaga 

przypomnienia 

wymaga 

naprowadzania, 

ma trudności w 

krytycznej 
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ukierunkowaniu mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ocenie 

i analizie 

swojego 

postępowania, 

we współpracy 

z zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji 

z rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie 

ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, 

nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, 

nie 

identyfikuje się 

z rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada  

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni  

Proces 
pielęgnowania 

mało  

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

studium 

przypadku  
Właściwa 

hierarchia 

prezentowan
ych diagnoz  

Proponowan

y sposób 
realizacji/ 

proponowane 

interwencje 
adekwatne do 

sytuacji 

istniejącej w 
placówce  

studium przypadku  

Właściwa 
hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  
Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 

adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

w placówce  

studium przypadku  

Hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 
modyfikacji  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

odpowiada studium 

przypadku  
Hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz w dużym 
stopniu zaburzona  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

adekwatny do 

studium przypadku  
Niewłaściwa 

hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 
etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 
dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 
zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 
zakresie celów i 

interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 

czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 

estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 

korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 

korekty  

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 
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praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

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 zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te 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. 

Autor programu:  

mgr M. Suchoparski 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE 
 

 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO 

NEUROLOGICZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    
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Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X   II □    III □ 

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 9,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący się 

do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Anna Górniewicz 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 9 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  80 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 125 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 9,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• wykład, pogadanka,  

• metoda problemowa,  

• wykład z użyciem środków audiowizualnych,  

• studium przypadku,  

• praca z tekstem,  

• ćwiczenia praktyczne, praca z chorym,  

• analiza dokumentacji medycznej,  

• pokaz, dyskusja dydaktyczna,  

• wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w 

oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C23. Kształcenie umiejętności samodzielnego dostrzegania i 

rozwiązywania pielęgnacyjnych problemów chorego. 

C24. Teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z 

zakresy postępowania profilaktycznego oraz pielęgnacyjnego w 

odniesieniu do pacjenta z chorobą centralnego i obwodowego układu 

nerwowego. 

C25. Ukazanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów w procesie 

leczenia neurologicznego. 

C26. Kształcenie umiejętności samodzielnego dostrzegania i 

rozwiązywania pielęgnacyjnych problemów chorego. 
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Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, podstaw 

pielęgniarstwa. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma 

realizacji 

zajęć 

dydaktycznyc

h 

* wpisz 

symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 
W/BUNA 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i 

zasady opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami w wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i 

planowania opieki nad pacjentem w 

pielęgniarstwie internistycznym, 

chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań 

diagnostycznych i zasady ich zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja zleconego 

zadania, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w 

różnym wieku i stanie zdrowia do badań 

oraz zabiegów diagnostycznych, a także 

zasady opieki w trakcie oraz po tych 

badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja zleconego 

zadania, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury 

pielęgniarskie stosowane w opiece nad 

pacjentem w różnym wieku i stanie 

zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W/BUNA 

D.W8. 

Charakteryzuje reakcje pacjenta na 

chorobę, przyjęcie do szpitala i 

hospitalizację. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustnyprojekt lub odpowiedź 

ustna 

W 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki 

specjalistycznej (geriatrycznej, 

intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, 

pediatrycznej, internistycznej, 

chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku 

operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja, projekt 

lub odpowiedź ustna 

W 

D.W13. 

Prezentuje patofizjologię, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie 

chorób wieku rozwojowego: układu 

oddechowego, układu krążenia, układu 

nerwowego, dróg moczowych, układu 

pokarmowego oraz chorób 

endokrynologicznych, metabolicznych, 

alergicznych i krwi. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 

W 



165 

 

D.W31. 

Charakteryzuje patofizjologię i objawy 

kliniczne chorób stanowiących zagrożenie 

dla życia (niewydolność oddechowa, 

niewydolność krążenia, niewydolność 

układu nerwowego, wstrząs, sepsa). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustnyprojekt lub odpowiedź 

ustna 

W 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 

opieki pielęgniarskiej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja zleconego 

zadania, projekt lub 

odpowiedź ustna 

Ć/ZP/PZ 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie 

samoopieki pacjentów w różnym wieku i 

stanie zdrowia dotyczące wad 

rozwojowych, chorób i uzależnień. 

Realizacja zleconego 

zadania  

Ć/ZP/PZ 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań 

występujących w przebiegu chorób. 
Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U4. 

Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych. 

Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U7. 
 Dobiera metody i środki pielęgnacji ran 

na podstawie ich klasyfikacji.  
Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U12. 
Przygotowuje pacjenta fizycznie i 

psychicznie do badań diagnostycznych. 
Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U13. 
Wystawia skierowania na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych. 
Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną 

pacjenta, dynamikę jej zmian i 

realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych. 

Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U19. 
Pielęgnuje pacjenta z przetoką jelitową 

oraz rurką intubacyjną i tracheotomijną. 
Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U22. 

Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia 

pacjenta. 

Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U23. 
Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych. 
Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U24. 

Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na 

ból i jego nasilenie oraz stosuje 

farmakologiczne i niefarmakologiczne 

postępowanie przeciwbólowe. 

Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

D.U26. 

Przygotowuje i podaje pacjentom leki 

różnymi drogami, samodzielnie lub na 

zlecenie lekarza. 

Realizacja zleconego 

zadania 

Ć/ZP/PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje 

godność i autonomię osób powierzonych 

opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatię w relacji z pacjentem i jego 

rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K2. 

Przestrzega praw pacjenta i 

zachowywania w tajemnicy informacji 

związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 
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O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzega wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K5. 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki 

wpływające na reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne 

ograniczenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

83. Nowoczesne metody diagnostyczne stosowane w neurologii. 1 D.W1…D.W5. D.W7. 

D.W8. D.W10. D.W13. 

D.W31. D.U1. 
84. Choroby naczyniowe w mózgu. 1 

85. Zespoły i objawy w neurologii. 1 

86. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu chorych 

neurologicznie. 

2 

87. Opieka nad chorym z: padaczką, chorobą Pakrinsona, otępieniem, 

stwardnieniem rozsianym, miastenią, chorobami naczyniowymi 

mózgu, dyskopatią, urazem czaszkowo-mózgowym, urazem 

4 
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kręgosłupa, urazem rdzenia kręgowego, nowotworem centralnego 

układu nerwowego. 

ĆWICZENIA, semestr II   

19. Wdrażanie do samoopieki, w oparciu o znane koncepcje 

pielęgniarskie. 

1 D.W4. D.W5. 

D.U1…D.U4. D.U7. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U19. D.U22…D.U24. 

D.U26. O.K1…O.K7. 

20. Wywiad i diagnoza pielęgniarska, interwencje pielęgniarskie – 

proces pielęgnowania. Rozmowa z chorym, jako środek 

psychoterapii podtrzymującej. 

1 

21. Rola pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa 

leczniczego. 

1 

22. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym po zabiegach 

mózgowych. 

1 

23. Pielęgniarskie metody oceny stanu pacjenta w chorobach 

centralnego i obwodowego układu nerwowego. 

1 

24. Problemy i zasady opieki nad chorym po operacyjnym leczeniu 

schorzeń kręgosłupa. 

1 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr II   

8. Zapoznanie z organizacją pracy w oddziale, topografia oddziału. 2 D.W4. D.W5. 

D.U1…D.U4. D.U7. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U19. D.U22…D.U24. 

D.U26. O.K1…O.K7. 

9. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym neurologicznie. 3 

10. Przygotowanie chorych do badań diagnostycznych w oddziale 

neurologii i pielęgnowanie chorych po badaniu. 

4 

11. Czynności pielęgnacyjne po zabiegach neurochirurgicznych. 

Postępowanie z drenami, usprawnienie pooperacyjne. 

4 

12. Działania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do osób z 

uszkodzeniem układu nerwowego i ich opiekunów w środowisku 

szpitalnym i domowym. 

4 

13. Zastosowanie w praktyce wiedzy o opiece terminalnej w celu 

pomocy pacjentowi i jego rodzinie. 

3 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr II   

8. Procedura przyjęcia chorego w oddział neurologii. 6 D.W4. D.W5. 

D.U1…D.U4. D.U7. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U19. D.U22…D.U24. 

D.U26. O.K1…O.K7. 

9. Dokumentacja obowiązująca w oddziale neurologii. 6 

10. Badanie wstępne nowo przyjętego pacjenta. 6 

11. Procedura przygotowania chorych do badań diagnostycznych w 

oddziale neurologii i pielęgnowanie chorych po badaniu. 

10 

12. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjenta 

nieprzytomnego i zaplanowanie nad nim opieki. 

10 

13. Działania pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w stosunku do chorego 

neurologicznie w okresie ostrym i przewlekłym, zapobieganie 

niepełnosprawności. 

11 

14. Postępowanie pielęgnacyjne w okresie przed-, śród- i 

pooperacyjnym w oddziale neurochirurgii. 

11 

15. Specyfika czynności pielęgnacyjnych po zabiegach 

neurochirurgicznych, zapobieganie powikłaniom. 

10 

16. Działania edukacyjne pielęgniarki w stosunku do osób z 

uszkodzeniem układu nerwowego i ich opiekunów w środowisku 

szpitalnym i domowym. 

10 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr II   

8. Działania terapeutyczne i planowanie opieki pielęgniarskiej 

wobec chorych z afazją, apraksją, zaburzeniami pamięci i 

myślenia. 

4 D.U1…D.U4. D.U7. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U19. D.U22…D.U24. 

D.U26. O.K1…O.K7. 
9. Jak przygotowanie do samoopieki wpływa na realizację promocji 

zdrowia w oddziale neurologii? 

2 

10. Wsparcie psychiczne jako element przygotowania do 

wieloetapowego leczenia neurochirurgicznego. 

2 

11. Zasady organizacji opieki specjalistycznej w oddziale 

neurologicznym. 

2 
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WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Jabłońska R., Ślusarz R. (red.), Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu 

nerwowego, Continuo, Wrocław 2012. 

2. Jaracz K., Kozubski W., Pielęgniarstwo neurologiczne, PZWL, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Kozubski W., Liberski P. (red.), Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2009. 

⎯ Prusiński A., Neurologia praktyczna, PZWL Warszawa 2007. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna jw. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

BUNA 

Metody sprawdzania: Projekt  

Kryteria oceny samodzielnej pracy studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  
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Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  

• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 
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⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 

⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 
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3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  
Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  

Proces 

pielęgnowani
a odpowiada 

studium 

przypadku  

Proces 

pielęgnowania 
odpowiada studium 

przypadku  

 

Proces 

pielęgnowania 
odpowiada studium 

przypadku  

 

Proces 

pielęgnowania nie 
w pełni odpowiada 

studium przypadku  

 

Proces 

pielęgnowania 
mało adekwatny do 

studium przypadku  

 

Proces 

pielęgnowani
a nie 

odpowiada 
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 studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

Właściwa 
hierarchia 

prezentowan

ych diagnoz  
Proponowan

y sposób 

realizacji/ 
proponowane 

interwencje 

adekwatne do 
sytuacji 

istniejącej w 

placówce  

Właściwa 
hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  
Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 

adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

w placówce  

Hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 
modyfikacji  

Proponowany 

sposób 
realizacji/propono

wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

Hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  
Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 

odpowiednie  

Niewłaściwa 
hierarchia 

prezentowanych 

diagnoz  
Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 
w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 

każdym 

etapie PP  

Nieznacznej 

korekty wymagają 

zapisy dotyczące 
interwencji/  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy 

dotyczące 
interwencji/  

Nieznacznej 

korekty wymagają 

zapisy w zakresie 
celów i interwencji  

Znacznej korekty 

wymagają zapisy w 

zakresie celów i 
interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 
czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 
korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 
korekty  

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

 

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:  

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej 
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zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego 

przedmiotem zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te 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. 

Autor programu:  

mgr A. Górniewicz 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

 

GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X  II □   III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 9,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
dr Katarzyna Ziejka 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 15 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 
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Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu 

studiów)  

80 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 131 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 9,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• zajęcia praktyczne, 

• praktyki zawodowe, 

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C27. Zdobycie podstawowych informacji o procesie starzenia się człowieka. 

C28. Przygotowanie studenta do samodzielnego pielęgnowania osób w 

podeszłym wieku, przy zapewnieniu kompleksowej, profesjonalnej opieki 

geriatrycznej. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka, 

podstawowych zaburzeń chorobowych oraz monitorowania i pomiarów funkcji 

życiowych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma 

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/Ć 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy kliniczne, 

przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki 

pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych 

chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania,  W/Ć/ZP 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i planowania 

opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie 

internistycznym, chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, geriatrycznym, 

neurologicznym, psychiatrycznym, w 

intensywnej opiece medycznej, opiece 

paliatywnej, opiece długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/ZP/PZ 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań diagnostycznych i 

zasady ich zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/Ć 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w różnym 

wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów 

diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie 

oraz po tych badaniach i zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/PZ 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich działanie 

na układy i narządy pacjenta w różnych 

chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, 

z uwzględnieniem działań niepożądanych, 

interakcji z innymi lekami i dróg podania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/Ć 

D.W7. 

Definiuje standardy i procedury pielęgniarskie 

stosowane w opiece nad pacjentem w różnym 

wieku i stanie zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania,  
W/Ć/PZ 

D.W8. 
Charakteryzuje reakcje pacjenta na chorobę, 

przyjęcie do szpitala i hospitalizację. 
Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 
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D.W9. 

Charakteryzuje proces starzenia się w aspekcie 

biologicznym, psychologicznym, społecznym i 

ekonomicznym. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 
W/BUNA 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, 

internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny 
W 

D.W11. 
Przedstawia etiopatogenezę najczęstszych 

schorzeń wieku podeszłego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, projekt lub 

odpowiedź ustna 
W/BUNA 

D.W12. 

Charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia 

osób starszych i ich rodzin oraz zasady ich 

aktywizacji. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/ZP 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki pielęgniarskiej. 

realizacja zleconego 

zadania, projekt lub 

odpowiedź ustna 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące wad rozwojowych, chorób i 

uzależnień. 

realizacja zleconego 

zadania, projekt lub 

odpowiedź ustna 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań występujących w 

przebiegu chorób. 

realizacja zleconego 

zadania ZP/PZ 

D.U4. 

Organizuje izolację pacjentów z chorobą zakaźną 

w miejscach publicznych i w warunkach 

domowych. 

realizacja zleconego 

zadania Ć/ZP/PZ 

D.U12. 
Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie do 

badań diagnostycznych. 
realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

 

D.U13. 
Wystawia skierowania na wykonanie określonych 

badań diagnostycznych. 
realizacja zleconego 

zadania 
Ć/PZ 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, 

dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych. 

realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP 

D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych. 

realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U18. 

Rozpoznaje powikłania leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania 
W/Ć/ZP/PZ 

D.U20. Prowadzi rozmowę terapeutyczną. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

D.U22. 
Przekazuje informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta. 
realizacja zleconego 

zadania,  
Ć/PZ 

D.U24. 

Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i 

jego nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie 

przeciwbólowe. 

realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U26. 
Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 
realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

O.K1. Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 
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O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzega 

wartości i powinności moralnych w opiece nad 

pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów 

i potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

88. Etiopatogeneza, przebieg, leczenia i profilaktyka chorób wieku 

starszego. 

2 D.W1…D.W12. D.U18. 
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89. Specyfika diagnozowania stanu u osób starszych. 2 O.K5, O.K7 

90. Specyfika farmakoterapii osób starszych. 2 

91. Zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów i układów u 

człowieka w wieku podeszłym. 

2 

92. Pielęgniarstwo geriatryczne – założenia i cele. 2 

93. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku 

podeszłym. 

2 

94. Proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i 

socjoekonomicznym. Cechy fizjologiczne i psychologiczne 

człowieka w wieku podeszłym. 

3 

ĆWICZENIA, semestr I   

25. Zasady opieki pielęgniarskiej nad osobą starszą. 1 D.W1. D.W.2. D.W4. 

D.W6. D.W7. D.U1. 

D.U2. D.U4. D.U12. 

D.U13. D.U15. D.U16. 

D.U18. D.U20. D.U22. 

D.U24. D.U26. 

O.K1…O.K7. 

26. Odrębności badania fizykalnego pacjenta geriatrycznego w 

praktyce pielęgniarskiej. 

1 

27. Wystawianie recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne dla pacjenta geriatrycznego. 

1 

28. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych. 1 

29. Urazy i wypadki u osób starszych. 1 

30. Problemy psychospołeczne osób starszych. 1 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr I   

1. Opieka nad osobą starszą w schorzeniach poszczególnych układów 

i narządów. 

5 D.W2. D.W3. D.W12. 

D.U1. D.U2. D.U3. 

D.U4. D.U12. D.U16. 

D.U18. D.U20. D.U24. 

D.U26. O.K1…O.K7. 

2. Profilaktyka w geriatrii – działanie praktyczne. 5 

3. Edukacja zdrowotna osób starszych. 5 

4. Ocena stanu chorego poprzez wykorzystanie metod 

diagnostycznych stosowanych w pielęgniarstwie geriatrycznym. 

5 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr I   

1. Pielęgnowanie chorych w wieku starczym. 20 D.W3. D.W5. D.W7. 

D.U1. D.U2. D.U3. 

D.U4. D.U12. D.U13. 

D.U15. D.U16. D.U18. 

D.U20. D.U22. D.U24. 

D.U26. O.K1…O.K7. 

2. Przygotowanie rodziny do sprawowania opieki nad pacjentem 

geriatrycznym w warunkach domowych. 

20 

3. Prowadzenie i dokumentowanie procesu pielęgnowania. 10 

4. Rola i zadania pielęgniarki geriatrycznej współpracującej  

w zespole terapeutycznym. 

10 

5. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa 

geriatrycznego zdobytej w czasie studiów i wykorzystanie jej do 

działań diagnostycznych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych dla 

pacjenta i jego rodziny. 

20 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr I   

12. Zaburzenia wodno-elektrolitowe i ich wpływ na życie i zdrowie 

osób starszych. 

4 D.W9. D.W11. D.U1. 

D.U2. D.U12. D.U20. 

O.K5. O.K7. 
13. Problemy zdrowotne osób w starszym wieku i sposoby ich 

rozwiązywania. 

3 

14. Problemy psychospołeczne osób w starszym wieku i sposoby ich 

rozwiązywania. 

3 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

⎯ Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. 

Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo, PZWL, Warszawa 2019. 

⎯ Motzing G., Schwartz S., Pielęgniarstwo gieratryczne, Urban & Partner, 2012. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu 

terapeutycznego, PZWL, Warszawa 2019. 
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2. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla 

studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2017. 

 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna jw. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

BUNA 

Metody sprawdzania: Projekt  

Kryteria oceny samodzielnej pracy studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 
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Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  

• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 
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⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 

⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  
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2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada 

studium 
przypadku  

 

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada studium 

przypadku  
 

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada studium 

przypadku  
 

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni odpowiada 

studium przypadku  
 

Proces 
pielęgnowania 

mało adekwatny do 

studium przypadku  
 

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan
y sposób 

realizacji/ 

proponowane 
interwencje 

adekwatne do 
sytuacji 

Właściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 

modyfikacji  
Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

Niewłaściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 
sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 
w placówce  
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istniejącej w 

placówce  

w placówce  

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 
każdym 

etapie PP  

Nieznacznej 
korekty wymagają 

zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 
wymagają zapisy 

dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 
korekty wymagają 

zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 
wymagają zapisy w 

zakresie celów i 

interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 
czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 
korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 
korekty  

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 

⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

 

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 zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te zajęcia. 

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

Autor programu:  

dr K. Ziejka 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

OPIEKA PALIATYWNA 
 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: OPIEKA PALIATYWNA 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C  

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X    II□    III □     

Semestr studiów*:    

1 X    2 □   3  □   4□     5     6 □ 

Liczba przypisanych punktów ECTS 7,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu 

odnoszący się do przygotowania 

zawodowego*:  

• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

• praktyka zawodowa X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
mgr Anna Radzimska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 9 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 10 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu 

studiów)  

60 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 105 
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Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 7,5, w tym 0,5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• wykład, pogadanka,  

• metoda problemowa,  

• wykład z użyciem środków audiowizualnych, 

• studium przypadku,  

• ćwiczenia praktyczne,  

• praca z chorym,  

• analiza dokumentacji medycznej, 

• dyskusja dydaktyczna,  

• wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o 

procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C29. Zapoznanie studentów z organizacją i zadaniami opieki paliatywno-

hospicyjnej, ze standardami postępowania i leczenia chorób 

nowotworowych, eliminowania bólu, obrzęku limfatycznego.  

C30. Zapoznanie studentów z zasadami żywienia oraz wsparcia duchowego 

i moralnego w terminalnym okresie choroby dla chorego i jego opiekunów. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Umiejętność oceny stanu psychofizycznego pacjenta, podstawy pielęgniarstwa, 

ocena skali bólu. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu uczenia 

się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W1. 
Przedstawia czynniki ryzyka i zagrożenia 

zdrowotne u pacjentów w różnym wieku. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

D.W2. 

Charakteryzuje etiopatogenezę, objawy 

kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i 

zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami 

w wybranych chorobach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

D.W3. 

Wyjaśnia zasady diagnozowania i planowania 

opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie 

internistycznym, chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, 

geriatrycznym, neurologicznym, 

psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece 

długoterminowej. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania,  
W/ZP/PZ 

D.W4. 
Prezentuje rodzaje badań diagnostycznych i 

zasady ich zlecania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP 

D.W5. 

Zna zasady przygotowania pacjenta w różnym 

wieku i stanie zdrowia do badań oraz 

zabiegów diagnostycznych, a także zasady 

opieki w trakcie oraz po tych badaniach i 

zabiegach. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

D.W6. 

Prezentuje właściwości grup leków i ich 

działanie na układy i narządy pacjenta w 

różnych chorobach w zależności od wieku i 

stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań 

niepożądanych, interakcji z innymi lekami i 

dróg podania. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/ZP/PZ 
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D.W7. 

Definiuje standardy i procedury pielęgniarskie 

stosowane w opiece nad pacjentem w różnym 

wieku i stanie zdrowia. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

D.W8. 
Charakteryzuje reakcje pacjenta na chorobę, 

przyjęcie do szpitala i hospitalizację. 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

D.W10. 

Zna zasady organizacji opieki specjalistycznej 

(geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, 

neurologicznej, psychiatrycznej, 

pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, 

paliatywnej, długoterminowej oraz na bloku 

operacyjnym). 

Egzamin pisemny i/lub 

ustny, realizacja 

zleconego zadania, 

projekt lub odpowiedź 

ustna 

W/Ć/ZP/PZ/BU

NA 

D.U1. 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki 

pielęgniarskiej, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

pielęgniarskiej. 

realizacja zleconego 

zadania, projekt lub 

odpowiedź ustna 
ZP/PZ/BUNA 

D.U2. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki 

pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia 

dotyczące wad rozwojowych, chorób i 

uzależnień. 

realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U3. 
Prowadzi profilaktykę powikłań 

występujących w przebiegu chorób. 
realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U4. 

Organizuje izolację pacjentów z chorobą 

zakaźną w miejscach publicznych i w 

warunkach domowych. 

Realizacja zleconego 

zadania 
ZP/PZ 

D.U12. 
Przygotowuje pacjenta fizycznie i psychicznie 

do badań diagnostycznych. 
Realizacja zleconego 

zadania 
ZP/PZ 

D.U13. 
Wystawia skierowania na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych. 
Realizacja zleconego 

zadania 
ZP/PZ 

D.U15. 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, 

dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę 

pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz 

użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-

rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U18. 

Rozpoznaje powikłania leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U20. Prowadzi rozmowę terapeutyczną. Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U23. 
Asystuje lekarzowi w trakcie badań 

diagnostycznych. 
Realizacja zleconego 

zadania 
ZP/PZ 

D.U24. 

Ocenia poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i 

jego nasilenie oraz stosuje farmakologiczne i 

niefarmakologiczne postępowanie 

przeciwbólowe. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP/PZ 

D.U25. 
Postępuje zgodnie z procedurą z ciałem 

zmarłego pacjenta. 
Realizacja zleconego 

zadania 
ZP/PZ 

D.U26. 
Przygotowuje i podaje pacjentom leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 
Realizacja zleconego 

zadania 
ZP/PZ 
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O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność 

i autonomię osób powierzonych opiece, 

okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ/BUNA 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzega 

wartości i powinności moralnych w opiece 

nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

O.K5. 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ 

/BUNA 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające 

na reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

Ć/ZP/PZ 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/ koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników); 

Samoocena 

W/Ć/ZP/PZ/ 

BUNA 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 
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TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr I   

95. Definicja medycyny paliatywnej. System organizacji opieki 

paliatywnej w Polsce. 

1 D.W1. D.W2. D.W3. D.W5. 

D.W7. D.W8. D.W10. D.U2. 

D.U3. D.U4. D.U16. D.U18. 

D.U24. 

O.K5. O.K7 

96. Charakterystyka interdyscyplinarnego zespołu opieki 

paliatywnej. 

1 

97. Podstawy onkologii. 1 

98. Metody leczenia onkologicznego. 1 

99. Powikłania terapii przeciwnowotworowej. 1 

100. Ból w chorobie nowotworowej. 1 

101. Pielęgnowanie pacjenta w schyłkowym studium choroby z 

najczęściej występującymi objawami ze strony poszczególnych 

układów. 

3 

ĆWICZENIA, semestr I   

31. Objawy ze strony układu oddechowego. 1 D.W1. D.W2. D.W4. D.W5. 

D.W7. D.W8. D.W10. D.U2. 

D.U4. D.U12. D.U15. 

D.U16. D.U18. D.U20. 

D.U24. O.K1…O.K7. 

32. Objawy ze strony układu moczowego i płciowego występujące 

w grupie pacjentów z zaawansowanym procesem 

chorobowym. 

1 

33. Reakcje pacjenta na kwalifikację do objęcia go opieką 

paliatywną. Podstawy i umiejętności w efektywnym 

komunikowaniu. 

1 

34. Standardy w leczeniu bólu przewlekłego. 1 

35. Badania diagnostyczne wykorzystywane u pacjentów w opiece 

paliatywnej. 

1 

36. Zmiany w obrębie skóry i tkanki podskórnej. Odleżyny, 

owrzodzenia nowotworowe, obrzęk limfatyczny. 

1 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr I   

1. Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy 

pielęgniarskiej, ustalenie celu i planu opieki pielęgniarskiej. 

3 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.U1. D.U2. D.U3. D.U4. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U16. D.U18. D.U20. 

D.U23…D.U26. 

O.K1…O.K7. 

2. Rola pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego.  3 

3. Pozafarmakologiczne metody łagodzenia dolegliwości 

bólowych. 

3 

4. Dobieranie metod i środków do pielęgnacji ran na podstawie 

ich kwalifikacji. 

4 

5. Organizowanie izolacji pacjentów z chorobą zakaźną w 

warunkach szpitalnych.  

3 

6. Rozpoznawanie powikłań leczenia. 4 

PRAKTYKI ZAWODOWE, semestr I   

1. Nawiązanie kontaktu z chorym, jego rodziną i zespołem 

terapeutycznym. 

10 D.W1…D.W8. D.W10. 

D.U1. D.U2. D.U3. D.U4. 

D.U12. D.U13. D.U15. 

D.U16. D.U18. D.U20. 

D.U23…D.U26. 

O.K1…O.K7. 

2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki pacjentów 

objętych opieką paliatywną.  

15 

3. Ból totalny – metody leczenia i kontrola bólu u chorych w 

terminalnym okresie choroby. 

10 

4. Zastosowanie skal do oceny jakości życia oraz dokonanie 

adekwatnej analizy i określenie planu opieki. 

8 

5. Prowadzenie rozmowy terapeutycznej.  10 

6. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, dynamika jej 

zmian z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do 

gromadzenia danych. 

7 

BUNA -samodzielna praca studenta, semestr I   

15. Zjawisko zmęczenia chorego i jego rodziny w opiece 

paliatywnej. 

1 D.W1. D.W2. D.W5. D.W7. 

D.W8. D.W10. D.U1. D.U4. 
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16. Podmiotowość chorego i pojęcie godnego umierania oparte o 

zasady opieki paliatywnej. 

1 D.U12. D.U16. D.U18. 

D.U20. D.U24. D.U25. 

O.K1. O.K5. O.K7 
17. Zasady oceny jakości życia w medycynie paliatywnej. 1 

18. Proces starzenia w aspekcie bio-psycho-społecznym. 1 

19. Filozofia, zasady i organizacja opieki paliatywnej, zespól 

interdyscyplinarny, rola wolontariuszy. 

1 

20. Epidemiologia, etiologia, patofizjologia nowotworów. 1 

21. Charakterystyka bólu nowotworowego. Zasady postępowania 

w leczeniu bólów według WHO. 

2 

22. Znaczenie medycyny paliatywnej i leczenia objawowego na 

przykładach: bólu, duszności, lęku, depresji. 

2 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Ciałkowska-Rysz A., Dzierżanowski T. (red.), Medycyna paliatywna, Termedia, Poznań 2010. 

2. Kaptacz A., de Walden-Gałuszko K., Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2017. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ De Walden-Gałuszko K., Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa 2011. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Egzamin – wykłady   

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne 

⎯ Zaliczenie bez oceny - praktyka zawodowa 

⎯ Zaliczenie bez oceny BUNA   

 

Formy i kryteria zaliczenia 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

Wykład:  

Kryteria zaliczenia wykładów 

Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

 

Metoda sprawdzania: odpowiedź ustna, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

Ćwiczenia  

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. 

Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej. 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna jw. 

 

Kryteria zaliczenia ćwiczeń 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 
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zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia 

 

BUNA 

Metody sprawdzania: Projekt  

Kryteria oceny samodzielnej pracy studenta 

Kryteria oceny Ocena: zal/nzal 

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia  

Ocena merytoryczna pracy   

Ocena doboru i wykorzystania źródeł  

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)  

*(zalecenia do pracy) 

 

 (ocena) 

 

(podpis) 
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz 

zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  

• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego 

rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, 

podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studenta 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej 

chorego, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu 

dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające 

wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu 

symptomów choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań 

następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i 

praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości 

przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny 

styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, 

rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 
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Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i 

intelektualne rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 

⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z 

chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w 

dziedzinie pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań 

na rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność 

argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 

⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na 

zasadach konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające 

wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i 

niepowtarzalności jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale 

wewnętrznym. 

Kryteria ogólne i szczegółowe: 

Komunikowanie i interakcje z ludźmi: 

1. Rozpoznanie barier komunikowania 

2. Dobór technik relacji interpersonalnych 

3. Stworzenie warunków komunikowania 

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania 

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną 

Zdolność do współpracy: 

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym 

2. Relacje z personelem 

3. Relacje w grupie koleżeńskiej 

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi 

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja 

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej 

Świadomość zasad etyki zawodowej: 

1. Przestrzeganie praw pacjenta 
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2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych Self-knoledge (rzeczywisty obraz 

samego siebie) 

1. Zdolność do samooceny 

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron 

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój 

Ocena stanu chorego: 

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary) 

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie 

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta 

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)  

Planowanie działań: 

1. Ustalenie celu podejmowanych działań 

2. Realność i adekwatność planu działań 

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta  

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki  

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej  

Podejmowanie działań pielęgniarskich: 

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich 

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy  

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania 

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki  

Dokumentowanie działań pielęgniarskich:  

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych  

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie  

Podejmowanie działań edukacyjnych: 

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych 

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych 

3. Dobór metod i form edukacji 

4. Ocena efektów działań edukacyjnych 

 
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

punktów 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

wykonania 

czynności 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 

pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 
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  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

 

 

Kryteria oceny dokumentacji procesu pielęgnowania 
 

Kryterium  

Ocena  

Bardzo 

dobry  

Dobry plus  Dobry  Dostateczny plus  Dostateczny  Niedostatecz

ny  

Stopień 

odniesienia  
Proces 
pielęgnowani

a odpowiada 

studium 
przypadku  

 

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada studium 

przypadku  
 

Proces 
pielęgnowania 

odpowiada studium 

przypadku  
 

Proces 
pielęgnowania nie 

w pełni odpowiada 

studium przypadku  
 

Proces 
pielęgnowania 

mało adekwatny do 

studium przypadku  
 

Proces 
pielęgnowani

a nie 

odpowiada 
studium 

przypadku  

procesu 

pielęgnowa

nia do 

treści 

zawartych 

w studium 

przypadku  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowan

ych diagnoz  

Proponowan

y sposób 

realizacji/ 

proponowane 
interwencje 

adekwatne do 
sytuacji 

istniejącej w 

placówce  

Właściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

adekwatne do 
sytuacji istniejącej 

w placówce  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz nie zawsze 

poprawna, wymaga 

modyfikacji  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono
wane interwencje 

nie zawsze 
odpowiednie  

Hierarchia 

prezentowanych 
diagnoz w dużym 

stopniu zaburzona  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie zawsze 

odpowiednie  

Niewłaściwa 

hierarchia 
prezentowanych 

diagnoz  

Proponowany 

sposób 

realizacji/propono

wane interwencje 
nie adekwatne do 

sytuacji istniejącej 
w placówce  

 

Sposób 

formułowa

nia zapisów 

na każdym 

etapie 

procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny na 
każdym 

etapie PP  

Nieznacznej 
korekty wymagają 

zapisy dotyczące 

interwencji/  

Znacznej korekty 
wymagają zapisy 

dotyczące 

interwencji/  

Nieznacznej 
korekty wymagają 

zapisy w zakresie 

celów i interwencji  

Znacznej korekty 
wymagają zapisy w 

zakresie celów i 

interwencji  

 

Sposób 

prowadzeni

a 

dokumenta

cji procesu 

pielęgnowa

nia  

Poprawny, 

estetyczny, 
czytelny  

Poprawny, 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, mało 

czytelny, mało 
estetyczny  

Poprawny, drobne 

błędy wymagające 
korekty  

Poprawny, liczne 

błędy wymagające 
korekty  

 

 

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU 

⎯ Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i ćwiczeń, zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej, 

⎯ Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią 

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, 

minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu 
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⎯ pozostałe 60% to średnia ocen z pozostałych form zajęć  

 

⎯ 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) 

 

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 zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący te 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. 

Autor programu:  

mgr A. Radzimska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

PODSTAWY REHABILITACJI 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: PODSTAWY REHABILITACJI 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X  II □    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 4 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

• zajęcia praktyczne X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
dr Katarzyna Ziejka 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W) 9 

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 6 

Zajęcia praktyczne (ZP) 20 

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  
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Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 35 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 4, w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• podające (wykład, pogadanka),  

• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna). 

Założenia i cel przedmiotu 

 

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawowania 

profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad odbiorcą w różnym wieku i stanie zdrowia we 

wszystkich miejscach świadczenia usług pielęgniarskich. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka, podstawowych 

zaburzeń chorobowych oraz monitorowania i pomiarów funkcji życiowych. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W26. 
Prezentuje podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej i 

zawodowej. 
Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/Ć/ZP 

D.W27. 
Przedstawia przebieg i sposoby postępowania 

rehabilitacyjnego w różnych chorobach. 
Kolokwium pisemne 

i/lub ustne 
W/Ć/ZP 

D.U16. 

Uczy pacjenta i jego opiekuna doboru oraz użytkowania 

sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i wyrobów 

medycznych. 

Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP 

D.U21. 
Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z 

wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej. 
Realizacja zleconego 

zadania 
Ć/ZP 

D.U22. 
Przekazuje informacje członkom zespołu terapeutycznego 

o stanie zdrowia pacjenta. 
Realizacja zleconego 

zadania 
Ć 

 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i autonomię 

osób powierzonych opiece, okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatię w relacji z 

pacjentem i jego rodziną.  

Realizacja zleconego 

zadania, Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników) 

Ć/ZP 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

Ć 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/Ć 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na reakcje 

własne i pacjenta. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

Ć 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego, 

projekt, odpowiedź 

ustna 

W/Ć 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba 

godzin 

Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

WYKŁADY, semestr II   

102. Podstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością, definicje, 

klasyfikacja, epidemiologia. 

1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

103. Rodzaje niepełnosprawności. 1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

104. Rehabilitacja jako proces medyczno-społeczny. Koncepcja rehabilitacji 

wg WHO. 

1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

105. Wpływ ruchu na organizm człowieka. 1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

106. Podstawowe metody i techniki usprawniania chorych. 1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

107. Rola i zadania fizykoterapii w rehabilitacji chorych. 1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

108. Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów - stosowanie 

udogodnień. 

1 D.W26.  D.W27. D.U21. 

O.K5, O.K7 

109. Problematyka rehabilitacji zawodowej, regulacje prawne. 1 D.W26.  D.W27. D.U22. 

O.K5, O.K7 

110. Rodzaje badań diagnostycznych w rehabilitacji. 1 D.W26.  D.W27. O.K5, O.K7 

ĆWICZENIA, semestr II   

37. Organizacja oddziałów rehabilitacji szpitalnej i placówek rehabilitacji 

poszpitalnej.  

1 D.W26.  D.W27. D.U22. 

38. Rola pielęgniarki w zespole rehabilitacyjnym. 1 D.W26.  D.W27. D.U16. 

D.U22. O.K2. 

39. Przyczyny i następstwa niepełnosprawności. 1 D.W26.  D.W27. 

40. Ocena chorego, niepełnosprawnego i jego środowiska dla potrzeb 

rehabilitacji kompleksowej i procesu pielęgnowania. 

1 D.W26.  D.W27. D.U16. 

O.K2. O.K6. 

41. Realizowanie działań pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 

ograniczających skutki hipokinezji. 

1 D.W26.  D.W27. D.U16. 

O.K1. O.K2. O.K6. 

42. Wybrane elementy kinezyterapii. 1 D.W26.  D.W27. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, semestr II   

1. Zasady doboru i technika posługiwania się pomocami ortopedycznymi i 

technicznymi. 

3 D.W26.  D.W27. D.U16. 

O.K1. 

2. Rodzaje badań diagnostycznych w rehabilitacji. 3 D.W26.  D.W27. O.K1. 

3. Zasady pielęgnowania i usprawniania osób po udarach mózgu. 
4 D.W26.  D.W27. D.U16. 

D.U21. O.K1. 

4. Zadania pielęgniarki w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 
4 D.W26.  D.W27. D.U16. 

D.U21. O.K1. O.K6. 

5. Opieka i przewodnictwo osobie z upośledzoną funkcją narządu wzroku 

lub słuchu. 

3 D.W26.  D.W27. D.U16. 

O.K1. 

6. Terapia zajęciowa, rola sportu i rekreacji. 3 D.W26.  D.W27. D.U16. 

O.K1. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Kiwerski J., Włodarczyk K., Fizjoterapia ogólna, PZWL, Warszawa 2016. 

2. Strugała M., Talarska D., Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, PZWL, Warszawa 2013. 

 

Literatura uzupełniająca: 

⎯ Rosławski A., Skolimowski T., Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych, PZWL, Warszawa 2014. 
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⎯ Talarska D., Szwałkiewicz E., Wieczorowska-Tobis K., Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku 

podeszłym i niesamodzielnymi, PZWL, Warszawa 2010. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – wykłady 

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – zajęcia praktyczne 

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Wykład:  

Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,  

⎯ aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), 

⎯ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium 

Brak zaliczenia 

⎯ obecność mniej niż 90%, 

⎯ bierny udział w wykładzie, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi 

z wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu) 

⎯ ocena niedostateczna z kolokwium 

 

Kolokwium pisemne: 

⎯ ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda 

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% 

prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.  
 

Kryteria ocen z testu  

Ocena 
Bardzo dobry 

(5.0) 

Dobry plus  

(4.5) 

Dobry  

(4.0) 

Dostateczny 

plus (3.5) 

Dostateczny 

(3.0) 

Niedostateczny 

(2.0) 
% poprawnych 

odpowiedzi 
93-100% 85-92% 77-84% 69-76% 60-68% 59% i mniej 

 

⎯ i/lub odpowiedz ustna 

Kryteria ocen – odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

 

 

Ćwiczenia/konwersatoria  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń), 

⎯ realizacja zleconego zadania,  

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 
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odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

stanowi: 

⎯ brak 100% obecności na zajęciach, 

⎯ brak realizacji zleconego zadania, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi, nie 

związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

zajęć). 

 

Zajęcia praktyczne 

Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych: 

• 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do 

informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy 

zawodowej  

• Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz zasadami 

etyki ogólnoludzkiej i zawodowej, 

• Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania) 

• Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według (dziennika) 

umiejętności  

• Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania oraz pracy studentów według 

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

rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie 

działań edukacyjnych) samoocena studenta 

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 360o, rozwiązywanie sytuacji problemowej chorego, 

ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu dokumentowania 

informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i 

umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna) 

Kryteria oceny:  

Wiedza: 

⎯ posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu symptomów 

choroby w oddziale internistycznym 

⎯ znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-

leczniczych 

⎯ znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań następstw 

choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej 

Kryteria oceny wiedzy: 

➢ opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie uogólnień i 

związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez 

ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i 

związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, 

posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową. 

➢ opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe 

niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, stosowanie 

wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości przekazywane w języku 

zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny styl, trudności w formułowaniu 

odpowiedzi. 

➢ brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność 

wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, rażąco nieporadny styl, 

duże trudności w formułowaniu odpowiedzi. 

Umiejętności 

Student: 

⎯ ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i intelektualne 

rozmówcy, 

⎯ zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania 

⎯ sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania 

⎯ udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia 

⎯ włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych 
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⎯ rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z chorobą, 

przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania. 

⎯ podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym 

⎯ wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w dziedzinie 

pielęgniarstwa  

⎯ dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem 

osiągania założonego celu. 

⎯ udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty 

Kryteria oceny: 

➢ karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania,  

➢ dziennik kształcenia umiejętności praktycznych (w załączeniu) 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

⎯ okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań na 

rzecz własnego zdrowia 

⎯ wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego 

⎯ wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem. 

⎯ wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność argumentowania, 

słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki) 

⎯ będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

⎯ przestrzega tajemnicy zawodowej 

⎯ wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn 

sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na zasadach 

konsensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu 

⎯ okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych 

⎯ będzie budował własny system wartości, według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające wymiar 

etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki. 

⎯ będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i niepowtarzalności 

jednostki ludzkiej. 

⎯ przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów 

badawczych i metodycznego ich rozwiązania 

Kryteria oceny: 

➢ Obserwacja 360o (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) 

➢ Samoocena  

➢ Ocena grupy 

 

⎯  

⎯ OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: 

⎯ średnia arytmetyczna ocen z kolokwium z wykładów i ćwiczeń  

 
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. 

Autor programu:  

dr K. Ziejka 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

 

PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 
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Nazwa modułu/przedmiotu: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 

Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □   III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3,5 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 

mgr Małgorzata Dybich 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W)  

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 12 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 12 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 3,5 w tym 0 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna,  

• metoda inscenizacji, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),  

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel 

przedmiotu 

 

C31. Przekazanie studentom zasad funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne w Polsce. 

C32. Zapoznanie ze specyfiką prowadzenia akcji ratunkowej w wypadkach pojedynczych, 

mnogich, masowych i katastrofach.  

C33. Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych i 

zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. 

C34. Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności postępowania ratunkowego w 

obrażeniach ciała. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii i podstaw 

pielęgniarstwa. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W36. 
Przedstawia zasady organizacji i funkcjonowania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
Ć 

D.W37. 

Określa procedury zabezpieczenia medycznego w 

zdarzeniach masowych, katastrofach i innych 

sytuacjach szczególnych. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne 
Ć 

D.U27. 
Udziela pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego 

zagrożenia życia. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne, realizacja zleconego 

zadania 
Ć 



200 

 

D.U28. 
Doraźnie unieruchamia złamania kości, zwichnięcia i 

skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne, realizacja zleconego 

zadania 
Ć 

D.U29. Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki. 
Kolokwium pisemne i/lub 

ustne, realizacja zleconego 

zadania 
Ć 

D.U30. 

Wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u 

osób dorosłych i dzieci oraz stosuje automatyczny 

defibrylator zewnętrzny (Automated External 

Defibrillator, AED) i bezprzyrządowe udrożnienie 

dróg oddechowych oraz przyrządowe udrażnianie 

dróg oddechowych z zastosowaniem dostępnych 

urządzeń nadgłośniowych. 

Kolokwium pisemne i/lub 

ustne, realizacja zleconego 

zadania 
Ć 

 

O.K1. 

Kieruje się dobrem pacjenta, szanuje godność i 

autonomię osób powierzonych opiece, okazuje 

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatię w relacji z pacjentem i 

jego rodziną.  

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

O.K2. 
Przestrzega praw pacjenta i zachowywania w 

tajemnicy informacji związanych z pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

O.K6. 
Przewiduje i uwzględnia czynniki wpływające na 

reakcje własne i pacjenta. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja 

przez nauczyciela 

prowadzącego 
Ć 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

ĆWICZENIA, semestr I   

43. Zapewnienie bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego, miejsca 

zdarzenia. Ocena wstępna ABCD poszkodowanego, badanie 

wstępne urazowe wg ITLS, badanie powtórne. 

3 D.U27.  

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

44. Stabilizacja kręgosłupa szyjnego różnymi metodami. 

Unieruchomienie złamań, zwichnięć, skręceń, tamowanie 

krwotoków, opatrunki osłaniające i uciskowe. 

Przenoszenie i układanie poszkodowanego w zależności od 

rodzaju urazu/ów, przygotowanie do bezpiecznego transportu. 

2 D.U27. D.U28. D.U29. 

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

45. Udzielanie pierwszej pomocy i poszkodowanemu 

nieprzytomnemu, ułożenie w pozycji bocznej. 

2 D.U27.  

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K5. O.K6. O.K7. 
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46. Udrażnianie dróg oddechowych: bezprzyrządowe i przyrządowe 

nadkrtaniowe zabezpieczenie drożności dróg oddechowych. 

2 D.U27. D.U30. 

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

47. Pierwsza pomoc w zadławieniu. 

Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacji krążeniowo-

oddechowej: osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, kobiety 

ciężarnej. Zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej. 

2 D.U27. D.U30. 

O.K1. O.K2. O.K3. O.K4. 

O.K5. O.K6. O.K7. 

48. Międzynarodowe prawo humanitarne. Rola i zadania organizacji 

pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof. 

1 D.W36. D.W37.  

O.K5. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. *Obowiązujące wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji, rozdziały:  

⎯ Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna. 

⎯ Pierwsza pomoc, podrozdział: Pierwsza pomoc w urazach.   

2. Ciećkiewicz J. (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, Górnicki 

Wydaw. Medyczne, Wrocław 2010. 

3. Goniewicz M. (red.), Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2011. 

4. Cambel JE (red.) International Trauma Life Suport. Ratownictwo przedszpitalne w urazach, Medycyna 

Praktyczna, Kraków 2018. 

 

Literatura uzupełniająca: 

5. Goniewicz M. (red.), Medycyna katastrof. Problemy organizacyjno-diagnostyczne, WSEiP, Kielce 2012. 

6. Trzos A. (red.) Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń. Elamed, Katowice 2019. 

7. Zawadzki A. (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL, Warszawa 2011. 

 

* https://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

 

Ćwiczenia  

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami prowadzonymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy oraz uzyskanie co najmniej 6 punktów za realizację zleconego zadania w zakresie 

umiejętności,  

 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  

Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

⎯  
Kryteria oceny umiejętności praktycznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, 

komunikowanie, postawa.  

Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.  

 

Liczba 

pkt 

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta 

Zasady  

 

Sprawność  

 

Skuteczność  

 

Samodzielność Komunikowanie  Postawa  

 

2 

przestrzega 

zasad, 

właściwa 

technika 

i kolejność 

czynności 

wykonuje 

pewnie, 

energicznie 

 

postępowanie 

uwzględnia 

sytuację 

pacjenta, osiąga 

cel 

planuje i 

wykonuje 

działania 

samodzielnie 

 

poprawny, 

samodzielny, 

skuteczny 

dobór treści 

analizuje swoje 

postępowanie, 

współpracuje z 

zespołem 

terapeutycznym, 
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wykonania 

czynności 

 pełna 

identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 

przestrzega 

zasad po 

ukierunkowaniu 

czynności 

wykonuje 

mało pewnie, 

po krótkim 

zastanowieniu 

nie zawsze 

uwzględnia 

sytuację 

zdrowotną 

pacjenta, osiąga 

cel po 

ukierunkowaniu 

wymaga 

przypomnienia 

i 

ukierunkowania 

w niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzania, 

ukierunkowania 

w wyborze treści 

ma trudności w 

krytycznej ocenie 

i analizie swojego 

postępowania, 

we współpracy z 

zespołem 

terapeutycznym 

oraz 

w identyfikacji z 

rolą zawodową 

0 

nie przestrzega 

zasad, 

chaotycznie 

wykonuje 

działania 

czynności 

wykonuje 

niepewnie, 

bardzo 

wolno 

nie bierze pod 

uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

pacjenta, nie 

osiąga celu 

wymaga 

stałego 

naprowadzania 

i 

przypominania 

w każdym 

działaniu 

nie potrafi 

utrzymać 

kontaktu 

werbalnego 

z pacjentem 

nie potrafi 

krytycznie ocenić 

i analizować 

swojego 

postępowania, nie 

współpracuje 

z zespołem 

terapeutycznym, nie 

identyfikuje się z 

rolą zawodową 

* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

 

SKALA OCEN: 

11-12 punktów - bdb       (5.0) 

  9-10 punktów - db plus (4.5) 

       8 punktów - db         (4.0) 

       7 punktów - dst plus (3.5) 

       6 punktów - dst         (3.0) 

       5 punktów i poniżej -ndst  (2,0) 

⎯  

 
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. 

Autor programu:  

mgr M. Dybich 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 

 

 

 

BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE + PRZYGOTOWANIE 

PRACY DYPLOMOWEJ I PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO 
 

 

                             MODUŁ / SYLABUS 

                                                          CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2021 

Nazwa modułu/przedmiotu: BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE + 

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ I 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

Poziom studiów*:  I stopnia pomostowe – ścieżka C 
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Profil kształcenia:  praktyczny    

Rodzaj studiów*:  stacjonarne / niestacjonarne  

Rodzaj zajęć*: obowiązkowe X       uzupełniające □         do wyboru □ 

Rok i semestr studiów*: Rok studiów*:  

I X     II □    III □    

Semestr studiów*:    

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 11 

Język wykładowy:  polski    

Nazwa Wydziału PSW: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kontakt (tel./email): tel.  55 279 17 68                 

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Rodzaj modułu/ przedmiotu odnoszący 

się do przygotowania zawodowego*:  
• nauki podstawowe □ 

• nauki społeczne i humanistyczne □ 

• nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej □ 

• nauki w zakresie opieki specjalistycznej X 

Osoba odpowiedzialna za 

moduł/przedmiot: 
dr Krystyna Ziółkowska 

Osoba(y) prowadząca(e): według planu studiów 

Formy nakładu pracy studenta  Obciążenie studenta 

(liczba godzin dydaktycznych) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)   

 Wykłady (W)  

Seminarium (S)  

E-learning (e-L)  

Konwersatoria   

Ćwiczenia (C) 24 

Zajęcia praktyczne (ZP)  

BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów) 125 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba 149 

Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł 6+5=11, w tym 5 BUNA 

Metody dydaktyczne 

 
• programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),   

• aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna),  

• analiza  przypadków klinicznych. 

Założenia i cel przedmiotu 

 

C35. Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa. 

C36. Zapoznanie z uregulowaniami prawnymi z zakresu ochrony własności 

intelektualnej. 

C37. Wskazanie na etyczne aspekty badań naukowych. 

Narzędzia dydaktyczne Tablica i rzutnik multimedialny, plansze. 

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z nauk społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki 

pielęgniarskiej, w tym podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych 

Symbol  

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/rozumie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

D.W38. 
Charakteryzuje przedmiot, cel, obszar badań 

naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa. 
Realizacja zleconego zadania Ć 
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D.W39. 
Omawia metody i techniki prowadzenia badań 

naukowych. 
Realizacja zleconego zadania, 

projekt, odpowiedź ustna 
Ć 

D.W40. 

Przedstawia zasady etyki w prowadzeniu badań 

naukowych i podstawowe regulacje prawne z 

zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony 

własności intelektualnej. 

Realizacja zleconego zadania Ć 

D.U31. 
Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań 

naukowych. 
Realizacja zleconego zadania Ć 

D.U32. 
Przeprowadza badanie jakościowe, posługując się 

narzędziami badawczymi. 
Realizacja zleconego zadania Ć 

O.K3. 

Samodzielnie i rzetelnie wykonuje zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzega wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela 
Ć 

O.K4. 
Ponosi odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 
przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela 
Ć 

O.K5. 
Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 
przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela 
Ć 

O.K7. 

Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonuje samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela 
Ć 

A.W1.-

A.W26. 

A.U1.-

A.U11. 

Omawia i rozumie zagadnienie wszystkich grup 

zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe 

efekty uczenia się w zakresie nauk podstawowych. 

Obrona pracy dyplomowej 

B.W1.-

B.W26. 

B.U1.-

B.U17. 

Omawia i rozumie zagadnienie wszystkich grup 

zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe 

efekty uczenia się w zakresie nauk społecznych i 

humanistycznych. 

C.W1.-

C.W48. 

Omawia i rozumie zagadnienie wszystkich grup 

zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe 

efekty uczenia się w zakresie podstaw opieki 

pielęgniarskiej. 

D.W1.-

D.W40. 

Omawia i rozumie zagadnienie wszystkich grup 

zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe 

efekty uczenia się w zakresie opieki 

specjalistycznej. 

C.U1.-

C.U57. 

Wykazuje umiejętności praktyczne ze wszystkich 

grup zajęć, w ramach których osiąga się 

szczegółowe efekty uczenia się w zakresie podstaw 

opieki pielęgniarskiej. 

 

 

 

Egzamin praktyczny  

D.U1.-D.U32 Wykazuje umiejętności praktyczne ze wszystkich 

grup zajęć, w ramach których osiąga się 

szczegółowe efekty uczenia się w zakresie opieki 

specjalistycznej. 

O.K1.-O.K7 
Osiąga wszystkie kompetencje społeczne objęte 

programem studiów. Egzamin praktyczny, obrona pracy dyplomowej 

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; 

 PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); 

egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego 

wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),  

w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny 

/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 

360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test 

sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i 

wszelkie inne prace śródsemestralne. 
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TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Treści programowe Liczba godzin Odniesienie efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ  

ĆWICZENIA, semestr I, II   

111. Istota i pojęcie metodologii. Elementy wiedzy o nauce i 

poznaniu naukowym. Paradygmaty pielęgniarstwa. 

2 D.W38. 

112. Proces badawczy i jego etapy. 2 D.W38. D.U32. O.K5. 

O.K7. 

113. Metody badań mające zastosowanie w pielęgniarstwie. 2 D.W38. D.W39. D.U32. 

O.K5. 

114. Narzędzia badawcze. 2 D.W38. D.W39. D.U32. 

O.K5. 

115. Typologia badań naukowych.  2 D.W38. D.U32. O.K5. 

116. Struktura pracy naukowej i jej ocena. 2 D.W38. D.W39. O.K5. 

O.K7. 

117. Etyka w badaniach naukowych. 2 D.W38. D.W40. O.K3. 

O.K5. 

118. Ochrona własności intelektualnej. 2 D.W38. D.W40. O.K3. 

O.K5. 

119. Źródła informacji naukowej, sporządzanie przypisów i 

piśmiennictwa do opracowań naukowych. 

2 D.W38. O.K5. 

120. Metody i techniki badań. 2 D.W38. D.W39. O.K5. 

121. Zasady konstruowania narzędzi badawczych. 2 D.W38. D.W39. D.W40. 

O.K5. 

122. Interpretowanie danych empirycznych i wnioskowanie. 2 D.W38. D.U31. O.K4. 

O.K5. O.K7. 

WYKAZ LITERATURY  

Literatura podstawowa: 

1. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich, WSE, 

Warszawa 2000. 

2. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2011. 

3. Załucki M. (red.). Prawo własności intelektualnej, Difin, Warszawa 2014. 

4. Według grup tematycznych wybranych przez studentów. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kózka M., Lenartowicz H., Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2011. 

2. Regulamin studiów PSW. 

3. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2018.   

4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019. 

5. Stodolak A., Metodologia badań w pielęgniarstwie, Skrypt dla studentów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, 

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Legnica 2011. 

6. Radomski G., Grzanka A., Metodologia badań w medycynie, UM, Poznań 2011. 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia  

⎯ Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

 

Formy i kryteria zaliczenia 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi: 

⎯ obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności, 

⎯ aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie 

zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,) 

⎯ poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów 

uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń, 

 

Kryteria ocen –odpowiedź ustna 

Ocena Kryterium  
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Bardzo dobra Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez 

prowadzącego zajęcia 

Dobra  Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela, 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Dostateczna  Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela 

odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi 

Niedostateczna  Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych 

studentowi 

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej 

stanowi: 

⎯ brak 100% obecności na zajęciach, 

⎯ brak dokumentacji procesu pielęgnowania, proces pielęgnowania oceniony na ocenę niedostateczną, 

⎯ naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi, nie 

związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania 

zajęć). 

 

 

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. 

⎯ Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej 
 

Formy i kryteria zaliczenia 

⎯ Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy dyplomowej, zgodnie 

z Regulaminem Organizacji Egzaminu Dyplomowego i Obrony Pracy Dyplomowej na kierunku pielęgniarstwo 

pierwszego stopnia.  

⎯  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych 

w programie studiów,  

2) uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta pracy licencjackiej, 

3) zaliczenie wszystkich objętych programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.  

Na egzamin dyplomowy składają się:  

⎯ egzamin z przygotowania zawodowego - egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny, 

⎯ obrona pracy dyplomowej.  

 

Poszczególne części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym, niezależnym od siebie kryteriom oceniania.  

 

Egzamin dyplomowy 

⎯ Egzamin z przygotowania zawodowego - egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny - odbywa się najpóźniej 1 

dzień przed obroną pracy dyplomowej. 

⎯ Złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem 

dopuszczenia studenta do obrony pracy licencjackiej.  

⎯ Podczas egzaminu z przygotowania zawodowego komisyjnej ocenie podlega opanowanie przez studenta 

efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z programem 

studiów obowiązującym na kierunku. 

⎯ Egzamin teoretyczny polega na rozwiązaniu testu zawierającego zadania/pytania egzaminacyjne z zakresu 

pielęgniarstwa. 

⎯ Zadania/pytania egzaminacyjne przygotowują członkowie Komisji na podstawie obowiązującego programu 

kształcenia.  

⎯ Każde zadanie/pytanie ma wartość 1 punktu a maksymalna liczba punktów z testu, jaką może uzyskać student, 

wynosi 100.  

⎯ Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest uzyskanie co najmniej 71 punktów na 100 możliwych, tj. 

oceny co najmniej dostatecznej wyrażonej w stopniu. 

⎯ Egzamin praktyczny ma na celu sprawdzenie praktycznego przygotowania studenta do wykonywania zawodu 

pielęgniarki/pielęgniarza. 

⎯ Egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego jest przeprowadzany w jednostce organizacyjnej ochrony 

zdrowia i polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego typu „Próba pracy” i polega na rozwiązaniu przez 
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studenta zadania egzaminacyjnego typu „Studium przypadku” - przedstawienie praktycznego rozwiązania 

problemu zdrowotnego pacjenta.  

⎯ Egzamin praktyczny przeprowadza się w zakładzie opieki zdrowotnej wskazanym przez Prorektora ds. 

dydaktycznych i studenckich, w szczególności w oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym i pediatrycznym. 

⎯ Losowanie oddziału, w którym zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny, odbywa się w obecności Komisji 

na 2-3 dni przed planowanym terminem egzaminu. 

⎯ Egzamin praktyczny trwa jeden dyżur (360 minut, 8 godzin dydaktycznych). 

⎯ Egzamin rozpoczyna się o ustalonej przez komisję godzinie losowaniem zadania egzaminacyjnego typu „Próba 

pracy”, którego rozwiązanie wymaga od studenta zastosowania praktycznych umiejętności zawodowych oraz 

uzasadnienia przyjętego rozwiązania, a czynności zawodowe wykonywane są bez symulacji, na kompletnie 

wyposażonych stanowiskach pracy. 

⎯ W czasie egzaminu praktycznego student obejmuje opieką pielęgniarską jednego pacjenta. 

⎯ Zadanie egzaminacyjne polega na:  

⎯ sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem (czas realizacji 315 minut, 6 godz. dydaktycznych), 

⎯ złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania, w czasie ostatniej 

godziny trwania egzaminu. 

⎯ Podczas egzaminu praktycznego Komisja ocenia pracę studenta i wykonanie zadania egzaminacyjnego typu 

„Próba pracy” wg poniższych kryteriów: 

⎯ bezpieczeństwo pacjenta oraz własne, stworzenie pacjentowi warunków realizacji opieki, 

⎯ poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru, 

1) samodzielność podejmowania decyzji, sprawność i trafność działań, 

2) umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole terapeutycznym  

i z pacjentem, 

3) poprawność dokumentowania przebiegu procesu pielęgnowania, 

4) samoocena własnego działania. 

⎯ Warunkiem zaliczenia egzaminu praktycznego jest uzyskanie co najmniej 51 punktów  

na 100 możliwych, tj. oceny co najmniej dostatecznej wyrażonej w stopniu. 

⎯ Po zakończeniu obu części egzaminu Komisja ustala łączny wynik egzaminu  

z przygotowana zawodowego. 

⎯ Wynik egzaminu z przygotowania zawodowego stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminu 

teoretycznego i z egzaminu praktycznego. 

⎯ Student zdał egzamin z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał 

ocenę co najmniej dostateczną. 

⎯ Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu z przygotowania zawodowego jest równoznaczne z niedopuszczeniem 

do obrony pracy licencjackiej i uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego. 

 

Obrona pracy dyplomowej  

⎯ Podczas obrony pracy licencjackiej student odpowiada na pytania dotyczące problematyki pracy oraz ewentualnie 

na dodatkowe pytania zadane przez członków Komisji.  

⎯ Po dokonaniu oceny udzielonych odpowiedzi Komisja ustala końcową ocenę obrony pracy licencjackiej.  

⎯ Warunkiem zdania obrony pracy licencjackiej jest uzyskanie pozytywnej oceny. 

⎯ Na wynik obrony pracy licencjackiej uwzględniane są oceny pracy dokonanej przez promotora i recenzenta. 

⎯ Na końcowy wynik egzaminu dyplomowego brany pod uwagę jest wynik egzaminu z przygotowania zawodowego i 

obrony pracy licencjackiej. 

⎯ Komisja ustala ostateczny wynik studiów na kierunku pielęgniarstwo w PSW w Kwidzynie, zgodnie z zasadą określoną 

w regulaminie studiów, wg której wynik studiów jest sumą: 

1) ½ średniej arytmetycznej ocen z toku studiów,  

2) ¼ średniej arytmetycznej oceny pracy licencjackiej, 

3) ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. 

 

⎯ Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego, przerwał egzamin lub nie zdał 

egzaminu w pierwszym terminie - może przystąpić do tego egzaminu  

w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami, określonymi w Regulaminie Studiów PSW  

w Kwidzynie. 

⎯ W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z obrony pracy licencjackiej, a z egzaminu z przygotowania 

zawodowego oceny pozytywnej – w drugim terminie egzaminu student zachowuje tę ocenę i przystępuje jedynie do 

obrony pracy licencjackiej. 

 

Autor programu:  

dr K. Ziółkowska 

Akceptacja:  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich 
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