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SYLABUS 

 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2020-2026 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
PMiPBN D Kod modułu LK.3.002 

Wydział: Wydział Lekarski UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów:     jednolite magisterskie X  szkoła doktorska  

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów: I   II   III  IV X  V   VI    
Semestr 

studiów:   

  X   8 

 

Typ modułu/ przedmiotu: obowiązkowy X      

Język wykładowy: polski X       

Forma realizacji Godziny  

Wykład (W) 20 

Seminarium (S)  

Ćwiczenia (C)  

E-wykłady (eW)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

inne  

RAZEM 20 

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 prezentacji wyników badań 

2. Przygotowanie e-posteru z badań własnych 

40 

 

20 

20 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 60 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2 

Cele kształcenia: 

 

 Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia badań naukowych w medycynie.  

 Zapoznanie ze sposobami poszukiwania rzetelnej informacji naukowej opartej na faktach, wykorzystując w tym 

celu dostępne bazy danych, przeglądarki internetowe, informacje na nośnikach cyfrowych. 

 Nabycie umiejętności przeprowadzenia prostego badania naukowego. 

 Nabycie umiejętności przygotowania syntetycznego opracowania zagadnienia medycznego i zaprezentowania 

go w różnych formach. 
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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) zna i rozumie/potrafi/jest 

gotów do: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia się: 

Forma  realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

B.W29. 
zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych 

i doświadczalnych oraz badań in vitro służących 

rozwojowi medycyny 

Realizacja 

zleconego 

badania; 

Prezentacja 

multimedialna  

i e-poster 

W 

 B.U11. 

dobierać odpowiedni test statystyczny, przeprowadzać 

podstawowe analizy statystyczne, posługiwać się odpo-

wiednimi metodami przedstawiania wyników; 

interpretować wyniki metaanalizy i przeprowadzać 

analizę prawdopodobieństwa przeżycia 

Realizacja 

zleconego 

badania; 

Prezentacja 

multimedialna  

i e-poster 

W 

 B.U12. 

wyjaśniać różnice między badaniami prospektywnymi i 

retrospektywnymi, randomizowanymi i kliniczno-kon-

trolnymi, opisami przypadków i badaniami 

eksperymentalnymi oraz szeregować je według 

wiarygodności i jakości dowodów naukowych 

Realizacja 

zleconego 

badania; 

Prezentacja 

multimedialna  

i e-poster 

W 

 B.U13. 
planować i wykonywać proste badanie naukowe oraz 

interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski 

Realizacja 

zleconego 

badania; 

Prezentacja 

multimedialna  

i e-poster 

W 

K01 Współpracować w grupie 

Przedłużona 

obserwacja przez 

opiekuna 

W 

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) 

 

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

Wykłady: 

1. Dane jakościowe i ilościowe – analiza wtórnych danych – wskaźniki, zmienne, wartości. (2 godz.) 
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2. Badania translacyjne i markery w onkologii. Specyfika translational research. (2 godz.) 

3. „Medical reasoning” w badaniach klinicznych. (2 godz.) 

4. Eminence-Based Medicine czy Evidence-Based Medicine – dokąd zmierzają badania w naukach 

medycznych. Ocena wiarygodności badań czyli jak czytać medyczne teksty naukowe. (6 godz.) 

5. Standardy postępowania medycznego a wytyczne praktyki klinicznej. (2 godz.) 

6. Jak napisać dobry projekt grantu badawczego. (2 godz.) 

7. Prezentacja wyników własnych badań – prezentacja multimedialna i e-poster (4 godz.) 

 

Literatura podstawowa: 

 

Artykuły naukowe z czasopism: New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet – pozyskiwane na bieżąco z 

elektronicznych baz danych. 

 

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

 

Przenośny komputer z oprogramowaniem, dostęp do elektronicznych baz danych czasopism naukowych, 

rzutnik multimedialny. 

 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest stworzenie i przeprowadzenie prostego badania ankietowego (w grupach 5-

osobowych). Studenci zobowiązani są do przygotowania ankiety składającej się z min. 20 pytań z wybranego tematu 

medycznego, przeprowadzenia badania, statystycznego opracowania wyników, wyciągnięcia wniosków oraz 

przedstawienia wyników tej ankiety w postaci prezentacji multimedialnej oraz e-posteru. 

 

 

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

Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin; 

tel: 81-448-65-00, e-mail: jarogniew.luszczki@umlub.pl 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

prof. dr hab. Jarogniew J. Łuszczki 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia; 

prof. dr hab. Jarogniew J. Łuszczki 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

 

 

 

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

 

Data sporządzenia sylabusa: 17.09.2020 


