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SYLABUS 2019-2021 

 

rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia 2019-2020 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 

EDUKACJA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ 

POŁOŻNEJ, W TYM EDUKACJA W 

GINEKOLOGII 
Kod modułu 

PO.2.ZPP-

EwPZP-ewg 

Wydział: Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: Położnictwo 

Specjalności: ----------------------------------- 

Poziom studiów: ■     szkoła doktorska  

Forma  studiów: stacjonarne ■     

Rok studiów: 
 I   II  ■ III   IV   V   VI 

   

Semestr 

studiów:   

 ■  

 

Typ modułu/ przedmiotu: obowiązkowy ■      

Język wykładowy: polski ■       

Forma realizacji Godziny  

Wykład (W) 10 

Seminarium (S) 10 

Ćwiczenia (C) - 

E-wykłady (eW) - 

Praktyki zawodowe (PZ) - 

Inne - 

RAZEM - 

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

Obciążenie studenta (h)  

1. Godziny kontaktowe 20 

2. Czas pracy własnej studenta, w tym: 

1 przygotowanie się do zajęć 

2 przygotowanie się do egzaminu 

 

 

5 

5 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 30 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1 

 

Cele kształcenia:  

Przygotowanie studentów do realizowania funkcji dydaktycznej w sprawowaniu opieki ginekologicznej nad 

kobietą i jej rodziną. 
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Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów uczenia 

się oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 

efektu 

uczenia się 

 

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

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia się: 

Forma  realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

B.W39. 

metody oceny siły mięśni dna miednicy oraz zasady treningu i 

profilaktyki dysfunkcji mięśni dna miednicy w wysiłkowym 

nietrzymaniu moczu, zespole pęcherza nadreaktywnego i 

obniżeniu pęcherza nadreaktywnego oraz dysfunkcji 

występujących po operacjach w obrębie podbrzusza, po ciąży i 

po porodzie 

MCQ W 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

B.U34. 

prowadzić ewaluację działań edukacyjnych wobec kobiety 

ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i jej 

rodziny oraz kobiety zdrowej w każdym okresie jej życia, a 

także kobiety chorej ginekologicznie; 

Realizacja 

zleconego zadania 
S 

B.U37. projektować rozwiązania usprawniające wdrażanie 

profilaktyki chorób narządu rodnego w okresie senium 

Realizacja 

zleconego zadania 
S 

W zakresie kompetencji społecznej absolwent jest gotów do: 

B.K1. 

krytycznej oceny działań własnych i współpracowników 

przy zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych 

Esej S 

B.K2. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 

działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów; 

Esej 

S 

B.K3. 

okazywania dbałości o prestiż związany z 

wykonywaniem zawodu położnej i solidarność 

zawodową; 

Esej 

S 

B.K4. 
okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 

współpracowników 

Esej 
S 

B.K5. 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu położnej 

i wskazywania priorytetów w realizacji czynności 

zawodowych 

Esej 

S 

B.K6. 
ponoszenia odpowiedzialności za realizowanie 

świadczeń zdrowotnych 

Esej 
S 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

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) 
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Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z zamierzonymi efektami uczenia się ) 

Wykłady (e-wykłady): 

1. Metody oceny mięśni dna miednicy. 

2. Zasady profilaktyki i treningu dysfunkcji mięśni dna miednicy u kobiet w różnych okresach życia.  

 ćwiczenia w przypadku: nacięcia krocza przy porodzie, porodu przez cięcie cesarskie, operacji w podbrzuszu, 

obniżenia narządów rodnych 

 wysiłkowe nietrzymanie moczu  

 ćwiczenia w czasie ciąży i w okresie połogu. 

Seminaria (e-seminaria): 

1. Dobór metod oceny deficytu wiedzy i umiejętności kobiet w zakresie profilaktyki dysfunkcji mięśni dna 

miednicy u kobiet w różnych okresach życia. 

2. Dobór metod oceny deficytu wiedzy i umiejętności kobiet w zakresie profilaktyki chorób narządu rodnego u 

kobiet w różnych okresach życia. 

3. Planowanie i wdrażanie działań edukacyjnych wobec kobiet jako element profesjonalnej, kompleksowej opieki 

ginekologicznej (konspekt). 

4. Przygotowanie eseju na temat: Położna jako dydaktyk w opiece ginekologicznej-przeszłość, teraźniejszość, 

przyszłość. 

Literatura podstawowa: 

1. Barcz E.: Zaburzenia statyki narządu rodnego u kobiet. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020. 

2. Cantieni B.: Trening mięśni dna miednicy. Brauer – Weltbild Media, Warszawa 2005. 

3. Saulicz E. (red. wyd. polskiego).: Tanzberger R., Baumgartner U., Kuhn A., Mobs G.: Dno miednicy. 

Fizjologia, patologia, diagnostyka i leczenie. Edra Urban & Partner, 2020. 

Literatura uzupełniająca: 

1.Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, 

Warszawa 2020. 

2. Szukiewicz D.: Fizjoterapia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1. Rzutnik, laptop 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną 

 

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

Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauko Zdrowiu UM w Lublinie 

I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie 

Aleje Racławickie 23; 20-049 Lublin; Tel./Fax. +48 26 118 32 86 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus  

1. dr hab. n o zdr. Anna Pilewska – Kozak 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

1. dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

 

 

      …………...……………….. ………             ………………………………. 

 

Data sporządzenia sylabusa: 28.09.2019r. 

https://livro.pl/autor/803843/Tanzberger+R..html
https://livro.pl/autor/803846/Baumgartner+U..html
https://livro.pl/autor/805450/Kuhn+A..html
https://livro.pl/autor/805451/Mobs+G..html

