
KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO 
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Nr 6 do UchwałY Senatu Nr CCXXI/2018 z dnia 19.12.2018 roku

SYLABUS
Rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2021

Nazwa
modułu/przediniotu:

Metodyka i ewaluacja programów edukacji 
______________ zdrowotnej______________ Kod modułu DT.2.062

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

Poziom studiów: 1 (licencjackie) □ II (magisterskie) ■ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne □

Rok studiów: ID Ha III □ IV □ V □ VI □ Semestr
studiów:

l D 2 « 3 D 4 n 5 D 6 n 7 D 8 n 9 D  
10 □ 11 □ 12 □

Typ modułu/przedmiotu: Obowiązkowy □ fakultatywny

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S) 15

Ćwiczenia (Ć)

E-wykłady (eW)

Zajęcia praktyczne (ZP)

Praktyki zawodowe (PZ)

Inne: samokształcenie 10

RAZEM 35

Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h)
1. Godziny kontaktowe 25
2. Czas pracy własnej studenta, w tym

a. samokształcenie 15
b. przygotowanie do zajęć, zaliczeń 10

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 50
Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

Cele kształcenia: Zapoznanie z metodyką i ewaluacją programów edukacji zdrowotnej oraz nabycie 
umiejętności konstruowania programów dla potrzeb promocji zdrowia i profilaktyki

Macierz efektów kształcenia dła modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:______________________________________________________________



Załącznik Nr 6 do Uchwały Senatu Nr CCXXI/2018 z dnia 19.12.2018 roku

Numer
efektu

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

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

* w p isz  sym bol

W IEDZA

K_W14

Zna założenia i zadania zdrowia publicznego, a także 
ramy prawne realizacji celów zdrowia publicznego w 
skali Polski i Europy; zna społeczne i ekonomiczne 
uwarunkowania zdrowia oraz założenia i przykładowe 
programy promocji zdrowia realizowane w Europie i w 
Polsce
Zna czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowia różnych grup 
populacyjnych
Posiada wiedzę na temat promocji zdrowia, profilaktyki i 
edukacji zdrowotnej
Zna podstawy teoretyczne konstruowania programów 
promocji zdrowia

Egzamin pisemny W

K _ W 4 1

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą prowadzenia badań 
naukowych w zakresie studiowanego kierunku z 
uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności 
medycznych powiązanych z dietetyką.

Egzamin pisemny s

UM IEJĘTNOŚCI

K _ U 0 3

Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia badań 
naukowych w zakresie studiowanego kierunku, z 
uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności medycznych 
powiązanych z dietetyką, w tym potrafi: ustalić problem 
badawczy, określić cel badania naukowego, sformułować 
hipotezę badawczą oraz zaplanować badanie naukowe, a także 
przeanalizować uzyskane wyniki.

Zlecone zadanie s

K_U06

Potrafi zaplanować i poprowadzić edukację żywieniową 
indywidualną i grupową, włączając te zagadnienia w 
szersze działania promujące zdrowie w różnych 
środowiskach edukacyjnych.

Zlecone zadanie s

K.U06

Umie oceniać stan zdrowia i styl życia dla potrzeb działań z
zakresu edukacji zdrowotnej
Umie konstruować programy profilaktyczne
Potrafi dokumentować i ewaluować działania w edukacji
zdrowotnej

KOM PETENCJE SPOŁECZNE/POSTAW A

K  K 0 7 Wykazuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną
Esej refleksyjny s

K.K07 Demonstruje postawę promującą zdrowie
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PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
w zakresie wiedzy:
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:
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);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Seminaria:
1. Współczesne zagrożenia zdrowia
2. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna

3. Profilaktyka chorób społecznych i cywilizacyjnych
4. Ocena stanu zdrowia i stylu życia dla potrzeb promocji zdrowia

5. Koncepcje, podstawy teoretyczne i metodyka edukacji zdrowotnej
6. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach (rodzina, szkoła, zakłady opieki zdrowotnej)

7. Edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych
8. Programy profilaktyczne -  podstawy teoretyczne, konstruowania programów

9. Promocja zdrowia w społecznościach lokalnych

10. Promocja zdrowia w różnych etapach życia człowieka

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
1. Kulik T.B., Pacian A.: Zdrowie Publiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014r.

2. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red. nauk.): Promocja zdrowia. Tom II. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL Warszawa 2010r.

3. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red. nauk.): Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy 
promocji zdrowia. Tom I. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008r.

Literatura uzupełniająca:
1. Charzyńska-Gula M. (red. nauk.):. Zrozumieć promocję zdrowia. Przewodnik do zajęć. 

Wydawnictwo Makmed 2010r.

2. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007r.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laptop, rzutnik, tablica, programy profilaktyczne

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: W-60%, U-30%, K-10%

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)
Katedra Zdrowia Publicznego 81 448 67 20: zdrowpub@umlub.pl

mailto:zdrowpub@umlub.pl
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Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia
Dr hab. n o zdr. Anna Pacian

Podpis Kierowni^^Jj^stki prowadzącej zajęcia
Prof. zw. dr hab, rit -mecj/Peresa Kulik

Prof! c^ria^n^ńedTeresa Kulik

Data sporządzenia sylabusa
10.06.2019r.

Podpis Dziekana
p r o d z ie k a n  

Wydziaffłj NauKo Zdrowiu
Uniwersytet^ Medydaiego w Lublinie

Dr hab. n. o zc Iwanowicz-Pak:-


