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SYLABUS 2018- 2021 

Część A - Opis przedmiotu kształcenia. 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 

PROMOCJA ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 

(Podstawy Opieki Położniczej) 

Kod 

modułu 

PO.1.POP-

PZP 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: POŁOŻNICTWO 

Specjalności: -- 

Poziom studiów: 
I (licencjackie) X    

 

Rodzaj studiów: stacjonarne X     

Rok studiów: 
 I   II   III   IV   V   

VI    

Semestr 

studiów:   

 5 X    

 

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
X 

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu: 
  

Język wykładowy: polski X       

Forma kształcenia Godziny 

Wykład 15 

ECTS 

3 

Seminarium 15 

Ćwiczenia --- 

Samokształcenie 30 

Laboratorium  

E-learning  

Zajęcia praktyczne  

Praktyki zawodowe  

inne  

RAZEM 60 

Cele kształcenia: Poznanie zagadnień dotyczących promocji zdrowia, w tym promocji zdrowia 

psychicznego. Podstawowe zagrożenia zdrowotne ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynniki 

zwiększonego ryzyka wybranych chorób i zaburzeń funkcjonowania psychicznego. Problematyka 

stresu (eustres, dystres, odporność psychiczna). Czynniki warunkujące zachowania prozdrowotne.  

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 

zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 

efektu 

kształcenia 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) 

wie/umie/potrafi: 

Metody 

weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów 

kształceni: 

Forma zajęć 

dydaktycznych* 
wpisz symbol 

WIEDZA 

C.W40.  

Zna klasyfikację objawów i zaburzeń według 

Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 

i Problemów Zdrowotnych ICD-10, w tym zaburzeń 

depresyjnych, schizofrenicznych, lękowych, 

otępiennych i uzależnień 

Zaliczenie 

pisemne 
W,S 
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C.W41.  Definiuje zdrowie psychiczne, wymienia zagrożenia i 

pozytywne czynniki jego kształtowania 

Zaliczenie 

pisemne W,S 

C.W42.  Różnicuje zaburzenia psychopatologiczne i 

psychiczne 

Zaliczenie 

pisemne W,S 

C.W45.  Określa rolę i znaczenie wsparcia społecznego 
Zaliczenie 

pisemne W,S 

UMIEJĘTNOŚCI 

C.U40.  
Rozpoznaje potrzeby podopiecznych w zakresie 

zdrowia psychicznego i podejmuje działania z 

zakresu promocji zdrowia psychicznego 

Projekt, 

prezentacja  
 S 

C.U41.  
Stosuje metody konstruktywnego pokonywania stresu 

oraz propaguje styl życia sprzyjający zdrowiu 

psychicznemu 

Projekt, 

prezentacja 
S 

C.U42.  
Rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i 

innych używek 
Projekt, 

prezentacja 
S  

C.U43.  
Rozpoznaje zaburzenia depresyjne, lękowe, otępienne 

i schizofreniczne oraz zapewnia konieczną pomoc 
Projekt, 

prezentacja 
 S 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

D.K2. 

Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i 

kształtuje swoje umiejętności, dążąc do 

profesjonalizmu 
Samoocena S 

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;  PZ- 

praktyka zawodowa;  

PRZYKŁADY METOD WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

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) 

Egzamin z otwartą książką 

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności: 
Egzamin praktyczny 

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z 

określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z 

symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/ 

Mini-CEX (mini – clinical examination) 

Realizacja zleconego zadania 

Projekt, prezentacja 

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw: 
Esej refleksyjny 

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego 

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) 

Samoocena ( w tym portfolio) 

Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: 

przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw np.:  

Wiedza  +  +  + 

Umiejętności + + 

Postawy + 
 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, 

itp.) 

Obciążenie studenta (h) 
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1. Godziny kontaktowe  30 

2. Czas pracy własnej studenta 30 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  60 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 3 

Uwagi: 

TREŚĆ ZAJĘĆ: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby 

przekładała się ona na zamierzone efekty kształcenia) 

 
Wykłady: 

1. Zagadnienia wprowadzające; co to jest promocja zdrowia, definicje zdrowia. 

2. Czynniki zwiększające ryzyko chorób. 

3. Stres, dystres, eustres i odporność psychiczna.. 

4. Zdrowie jako wartość i znaczenie choroby dla człowieka. 

5. Prawodawstwo zorientowane na zdrowie, zdrowa osoba z niepełnosprawnością.  

6. Uzależnienia. 

7. Psychologiczne konsekwencje chorób somatycznych. 

8. Czynniki środowiskowe, a zdrowie.  

9. Podejście do promocji zdrowia pod kątem cyklu życia.  

 

Seminaria: 

1. Stres w pracy zawodowej i wypalenie. 

2. Reakcje na niepełnosprawność- osoba, środowisko, aspekt ekonomiczny. 

3. Czynniki fizyczne i społeczne a zdrowie. 

4. Komunikacja interpersonalna w promocji zdrowia.  

5. Psychoprofilaktyka uzależnień  

6. Czynniki środowiskowe a zdrowie. Hałas, zanieczyszczenie światłem, 

zanieczyszczenie chemiczne i pyły, transport, ruch, pospiech, szum informacyjny, 

środowisko przestymulowane.  

7. Rola higieny psychicznej w promowaniu zdrowia.  
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Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: 

1. Czabała J.Cz., Promocja zdrowia psychicznego w: Psychiatria t.3 (red.) Bilikiewicz 

A., Póżyński S., Rybakowski J., Wciórka J.. Wydawnictwo Medyczne Urban & 

Partner, Wrocław, 2003  

2. Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia. CeDeWu, 

Warszawa, 2003  

3. Macario L., Komunikacja w relacjach niesienia pomocy, WAM, Kraków, 2011 

4. Sęk H., (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa, 2004. 

5. Wrona- Polańska H., Psychologia zdrowia w służbie człowieka. Wyd. Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Warszawa, 2012.  

 

Literatura uzupełniająca 

1. Benedikt A., Asertywność jako proces skutecznej komunikacji, Astrum, Wrocław, 

2003  

2. Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa, 2009 

3. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2010. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych  

- projektor multimedialny 

- laptop 

 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

Obecność na wykładach oraz aktywny udział w seminariach. 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat. 

Pozytywne zaliczenie pisemnego egzaminu: 

Na egzamin składają się trzy zagadnienia do opisu. Za wypowiedź wyczerpującą, logicznie 

uporządkowaną i wskazująca na zrozumienie problemu student otrzymuje 2 pkt. Maksymalna liczna 

punktów za egzamin wynosi 6. Punkty przeliczane są na oceny w następujący sposób: 

3,5 pkt    3 (dostateczny) 

4 pkt       3,5 (d. dobry) 

4,5 pkt    4 (dobry) 

5 pkt       4,5 (p. dobry) 

5,5 pkt - 6 pkt    5 (b. dobry) 

Egzamin przygotowywany jest w kilku wersjach, tak, aby jedną wersję pisało nie więcej niż 25 osób. 

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email) 

 

Zakład Psychologii Klinicznej Katedry i Kliniki Kardiologii UM 

Telefon:817244327 
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ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin  

 

 

 

 

 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

 

1. Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud 

2. Dr n. med Mariola Żuk 

3. Mgr Judyta Jabłońska- Brzozowska 

 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

1. Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud 

2. Dr n. med Mariola Żuk 

3. Mgr Judyta Jabłońska- Brzozowska 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             

Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud       

 

 

 

 Podpis Dziekana 

Data sporządzenia sylabusa  

09.09.2018r. 

 

 


