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SYLABUS 

 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2017-2023 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY MEDYCYNY  1 Kod modułu LK.3.066 

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów: I (licencjackie)     II (magisterskie)      jednolite magisterskie X  III (doktoranckie)  

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów:  I X II   III   IV   V   VI    
Semestr 

studiów:   

1 X  2  3   4  5   6   7   8    

9  10  11  12  

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy X     fakultatywny  

Język wykładowy: polski X      obcy  

Forma realizacji Godziny  

 

 Wykład (W) 10 

Seminarium (S) 10 

 
 

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 10 

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta  30 

 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 1 

 

Cele kształcenia: Poznanie neurobiologicznych podstaw pamięci i motywacji oraz wpływu czynników 

środowiskowych i emocjonalnych na te funkcje. Jak również zjawiska stresu i jego oddziaływania na przebieg 

procesów poznawczych i zdrowie. Określenie znaczenia odpowiednio ukształtowanej motywacji w edukacji 

akademickiej i wyborze zawodu lekarza. Wykazanie się umiejętnością zastosowania metod efektywnego uczenia się i 

analizy czynników związanych z adekwatnym planowaniem i zarządzaniem swoim czasem.  

Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu historii medycyny. 
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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 

kształcenia: 

Forma  

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W17 

 

(D.W17.) 

zna historię początków medycyny, medycynę ludów 

pierwotnych oraz najdawniejszych cywilizacji, a także cha-

rakterystyczne cechy medycyny średniowiecznej; 

Test pisemny W 

W18 

 

(D.W18.) 

cechy medycyny nowożytnej i jej najważniejsze odkrycia  Test pisemny W 

W19 

 

(D.W19.) 

zna proces kształtowania się nowych dyscyplin medycznych 

oraz osiągnięcia czołowych przedstawicieli medycyny polskiej 

i światowej 

Test pisemny W 

U15 

 

(D.U15.) 

wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich 

kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym 

Realizacja 

zleconego zadania   
S 

U16 

 

(D.U16.) 

rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność 

edukacyjną 

 

      Samoocena 

  

 S 

K01 
prezentuje odpowiednią postawę poznawczą 

 
Obserwacja W, S 

Treść zajęć:   Wykłady: 

1. Historia medycyny – 6h 

Wykład 1 

- Medycyna pierwszych zbieraczy i myśliwych (animizm, myślenie magiczne, medycyna teurgiczna) 

- Przekazy źródłowe związane z dziejami sztuki medycznej 

- Sztuka medyczna w starożytnych cywilizacjach (Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym) 

- Medycyna Dalekiego Wschodu (Indie, Chiny) 

Wykład 2 

- Medycyna w Imperium Islamskim i średniowiecznej Europie 

- Wiek XVI „wiekiem anatomów” 

- „Rewolucja naukowa” w XVII wieku 

- Rozwój świadomości zdrowia publicznego 

- Dzieje chorób 

Wykład 3 

- Historia znieczulenia. Dzieje aseptyki i antyseptyki 

- Największe osiągnięcia medycyny w XIX i XX wieku 

- Eugenika 

- Wkład polskich uczonych w rozwój medycyny 
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2. Wprowadzenie do efektywnego uczenia się- 2 h 

- Biologiczne podstawy uczenia się. Uwaga, pamięć, rozwiązywanie problemów jako procesy poznawcze 

- Rodzaje uczenia się (warunkowanie, modelowanie, poprzez doświadczenie i in.) 

- Czynniki wpływające na koncentracje uwagi. Czynniki redukujące neurogenezę w hipokampie  

- Jakie trudności w nauce napotykają dyslektycy ? 

- Techniki efektywnego uczenia się  

 

3. Rola motywacji w nauce medycyny – 2 h 

- Neurobiologiczne podstawy motywacji 

- Pobudzenie i kierowanie uwagą a maksymalna efektywność działania 

- Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna  

- Hierarchia potrzeb wg. Maslow’a  

- Rodzaje motywacji do studiowania medycyny 

- Perfekcjonizm a wypalenie akademickie (ang. academic burnout) 

 

                                                                         Seminaria: 

1. Wprowadzenie do radzenia sobie ze stresem – 4 h  

- Emocjonalne, poznawcze i  behawioralne reakcje na stres 

- Neurobiologia stresu 

- Fazy reakcji stresowej (ogólny zespół adaptacji Hansa Selyego) 

- Skutki przewlekłego stresu dla zdrowia psychicznego i somatycznego  

- Style reagowania na stres  

- Zjawisko przeciążenia sensorycznego a uczenie się i relaksacja  

- Ćwiczenie praktyczne: analiza własnej reakcji na stres (przy użyciu biofeedback’u) i/lub metody konstruktywnego 

radzenia sobie ze stresem (np. trening autogenny Schultza, metoda relaksacji progresywnej Jacobsona) 

- Dodatkowe ćwiczenie praktyczne: ocena własnej inteligencji emocjonalnej (np. na podstawie Kwestionariusza 

INTE) 

 

2. Zasoby własne w procesie uczenia się – 4 h 

 a) Style uczenia się  

- Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk, multimodalność 

- Temperament a nauka- wpływ wysoko i niskoreaktywności na uczenie się  

- Ćwiczenie praktyczne: analiza własnego stylu uczenia się i temperamentu (na podstawie wybranych testów 

psychologicznych)  

 b) Techniki efektywnego uczenia się  

- Przykłady zastosowania wybranych technik aktywnego uczenia się w praktyce 

- Ćwiczenie praktyczne: opracowanie przez studentów wybranych technik aktywnego uczenia się m.in. mind 

mapping, łańcuchowe skojarzenia, metoda tworzenia notatek według Cornella (w odniesieniu do aktualnych dla 

studentów treści dydaktycznych) 

 

3. Zarządzanie własnym czasem  2 h 

- Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne nieefektywnego zarządzania czasem 

- Priorytety w zarządzaniu czasem. Wyznaczanie celów 

- Techniki służące efektywniejszemu zarządzaniu sobą w czasie  

- Czynniki zakłócające i zwiększające naszą wydajność  

- Ćwiczenie praktyczne: tworzenie własnego planu dnia/tygodnia z uwzględnieniem np. priorytetów i czynników 

zewnętrznych oraz wewnętrznych wpływających na sposób spędzania czasu 
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Literatura podstawowa: 

1. Deci E, Ryan R: Promoting self-determined education. Scan. J. Education. Research, 38, 1994. 

2. Deckro GR , Ballinger KM (et al.): The Evaluation of a Mind/Body Intervention to Reduce Psychological Distress and 

Perceived Stress in College Students. Journal of Am. College Health,2002, 50,6.  

3. Ciccarelli SK, White JN: Psychologia (Rozdz.: Wpływ poznania i osobowości na stres; Uczenie się, Motywacja i emocje). 

Wyd. Rebis, Poznań, 2015.  

4. Internet resource: http://vark-learn.com/introduction-to-vark/articles/ 

5. Brzeziński T (red.): Historia medycyny. Wyd. PZWL, Warszawa, 2000. 

6. Lyons AS, Petrucelli RJ: Ilustrowana historia medycyny. Wyd. Penta, Warszawa, 1996. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Erickson K, Voss MW, Prakash RS (et al.): Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7). 

2. Zhang Y, Gan Y, Cham H: Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural 

equation modeling analysis. Personality and Individual Differences,2007, 43, 6. 

3. Noszczyk W (red.): Dzieje medycyny w Polsce. Tom 2. Wyd. PZWL, Warszawa, 2015.  

4. Szumowski W: Historia medycyny. Wyd. Sanmedia, Warszawa, 1994. 

5. Helman YTS: Historia medycyny SS: czyli mit rasizmu biologicznego. Wyd. PZWL, Warszawa, 1973. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:   flipchart, laptop, projektor multimedialny, arkusze testowe  

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej kategorii: wiedza, 

umiejętności, kompetencje  + odpowiednia frekwencja na zajęciach 

Frekwencja- dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną podczas zajęć  

                                                                                     WIEDZA  

METODA– test pisemny  

Opis metody: 

Test składa się z pisemnej odpowiedzi na ok. 20 pytań. Czas trwania testu ok. 30 minut. Ocenę pozytywną uzyskuje 

student, który udzieli co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Treść testów do wglądu w jednostce prowadzącej 

zajęcia. 

 
Kryteria szczegółowe (testu): 

Ocena dostateczna (3,0) – 60%- 69% 

Ocena dość dobra (3,5) – 70%- 79% 

Ocena dobra (4,0) – 80% -84% 

Ocena ponad dobra (4,5)- 85%- 94%  

Ocena bardzo dobra (5,0) – 95%- 100%  

 

                                                                               UMIEJĘTNOŚCI 

METODA–    

a) realizacja zleconego zadania   - U.15 

Student wykonuje daną technikę efektywnego uczenia się samodzielnie lub w 2-3 osobowej grupie (np. ming-maping 

i/ lub notatkę według Cornella) dla wybranej treści dydaktycznej np. z anatomii, a następnie prezentuje pozostałym. 

Ocenie podlegają aspekty: czas poświęcony na wykonanie zadania, kreatywność, wartość praktyczna, prawidłowość, 

ciekawy sposób przekazania innym. Skala ocen możliwych do uzyskania: od 5,0 (bdb) do 2,0 (ndst).  

 

b) samoocena   - U.16 

Student wypełnia podczas zajęć skale odnoszące się do samooceny wybranych aspektów swojego funkcjonowania (tj. 

stylu uczenia, się, własnego planu z uwzględnieniem priorytetów i „zjadaczy czasu”). Zebrane materiały w formie 

pisemnej dostarcza prowadzącemu w teczce. Skala oceniania: zal/ nzal.  
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                                                                 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

METODA–    obserwacja 

Polega ona na obserwowaniu zachowania i postaw prezentowanych przez studenta w trakcie zajęć.  

Ocenie podlegają aspekty: słuchanie  z zaangażowaniem wypowiedzi prowadzącego oraz branie aktywnego udziału 

w dyskusjach  i/lub ćwiczeniach praktycznych. Kompetencje studenta są oceniane przy pomocy skali 10 punktowej. 
• 10 (doskonale) - praktycznie bez deficytów poznawczych  

• 9 (bardzo dobrze) 

• 8 (dobrze) - powyżej przeciętnej 

• 7 (raczej dobrze) - bez większych zastrzeżeń  

• 6 (zadowalająco) przeciętnie 

• 5 (wystarczająco) spełnia kryteria minimalne 

• 4 (niewystarczająco) nie spełnia kryteriów minimalnych 

• 3 (zupełnie niewystarczająco) 

• 2 (słabo) dużo poniżej kryteriów minimalnych 

• 1 (bardzo słabo) 

• 0 (brak) 

Przekładane są na ocenę w następujący sposób: 
9- 10 pkt- bardzo dobra 

8  pkt- dobra plus     

7 pkt –dobra 

6 pkt- dostateczna plus  

5 pkt- ocena dostateczna 

4 i mniej- niedostateczna 

                                                                                             OCENA KOŃCOWA: 

 

Średnia ocen z w̸w części, tj. z wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ocena końcowa liczona jest według algorytmu: 

Wx0,5+ Ux0,25+ Kx0,25. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z 

każdej kategorii: W, U, K. 

Kryteria oceniania (ocena końcowa):  

Średnia od 3,0-3,40 - ocena dostateczna (60%- 69%) 

Średnia od 3,5- 3,95 – ocena dość dobra (70%- 79%) 

Średnia od 4,0-4,2 – ocena dobra (80%-84%) 

Średnia od 4,25- 4,7 – ocena ponad dobra (85%- 94%)  

Średnia od 4,75- ocena bardzo dobra (95%- 100%) 

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

Zakład Psychologii Stosowanej UM    

ul. Chodźki 7,  20-093  Lublin, e-mail: psychologia.stosowana@umlub.pl 

Przy współpracy z:  

Zakład Historii Nauk Medycznych UM  

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus : Dr Agnieszka Rolińska  

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia: Dr hab. Marzenia Samardakiewicz, Dr Agnieszka 

Rolińska, Dr Joanna Milanowska, Dr Katarzyna Sidor, Dr Agnieszka Polak  

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                                   Podpis Dziekana 

 

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

 

 

Data sporządzenia sylabusa: 26.09.2017  

mailto:psychologia.stosowana@umlub.pl

