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SYLABUS 

 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2017-2023 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
PAM 2 Kod modułu LK.3.067 

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   2 X 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)  

Seminarium (S) 20 

 
 

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: 

 

Student zna i potrafi zastosować elementy profesjonalizmu i etyki w środowisku akademickim oraz w praktyce 

pielęgniarskiej. Zna i postępuje zgodnie z Kodeksem Honorowym studenta. Potrafi przeprowadzić rozmowę z 

pacjentem wykazując się empatią, poszanowaniem praw pacjenta oraz stosując techniki aktywnego słuchania 

 

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

efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 



 

 2 

Numer 

efektu 

kształcenia  

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

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów kształcenia: 

Forma  

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W04 

 

(D.W4) 

rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej w procesie komunikowania się z 

pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z 

pacjentem 

TEST S 

W05 

 

(D.W5.) 

rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i 

choroby przewlekłej 

 

TEST S 

U05 

 

(D.U5) 

przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, 

dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki 

aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także 

rozmawia z pacjentem o jego sytuacji życiowej 

TEST S 

U10 

 

(D.U10.) 

stosuje w podstawowym stopniu psychologiczne 

interwencje motywujące i wspierające 

 

TEST S 

U12 

 

(D.U12.) 

przestrzega wzorców etycznych w działaniach 

zawodowych 

TEST S 

U14 

 

(D.U14.) 

przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony 

danych osobowych, prawa do intymności, prawa do 

informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażenia 

świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego 

oraz prawa do godnej śmierci 

TEST S 

U16 

 

(D.U16.) 

rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną 

aktywność edukacyjną 

ESEJ S 

K01 
współpracuje w grupie 

 
OBSERWACJA  S 

K02 

przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej w 

stosunku do prowadzących oraz do pozostałych 

studentów 

 

OBSERWACJA S 
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Treść zajęć:  

Seminarium: 

 1    Elementy profesjonalizmu w środowisku akademickim 

a) Podstawy profesjonalizmu (ubiór, wygląd, komunikacja z pracownikami uczelni) – 2 h/ s 

b) Kodeks Honorowy – 2 h/s 

2 Elementy profesjonalizmu i etyki w praktyce pielęgniarskiej: 

a) Elementy profesjonalizmu i etyki w praktyce pielęgniarskiej  -  2h/s 

 Aksjologia w pielęgniarstwie: etyka troski i wartości, które ją konstytuują 

 Elementy deontologii pielęgniarskiej – analiza norm kodeksowych 

b) Najczęściej spotykane sytuacje student -pacjent w trakcie praktyki pielęgniarskiej – jak sobie radzić (12h/s) : 

1.SEM –2h 

·         Pacjent ma potrzebę rozmawiać, student nie wie jak przerwać rozmowę, by wrócić do wykonywania 

swoich obowiązków 

·         Pacjenci częstujący, chcący zapłacić studentowi za wykonywanie procedur 

·      Wykonywanie toalety porannej pacjentom – jak pomóc skrępowanym pacjentom, jak poradzić sobie z 

własnym skrępowaniem 

2.SEM – 2h 

·         Pacjent nie zgadza się na wykonanie procedur przez studenta 

·         Pacjent okazujący złość, nie współpracujący, zachowujący się agresywnie 

3. SEM – 2h 

·         Pacjent  z zaburzeniami psychicznymi – pacjent w stanie splątania; pobudzony 

4.SEM – 2h 

·         Trudne pytania – o diagnozę, rokowania, 

5.SEM – 2h 

·         Umieranie – jak się zachować przy pacjencie, rodzinie 

6.SEM – 2h 

·         Komunikowanie się z pacjentem neurologicznym - po udarze; z afazją 

·         Komunikowanie się z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną 

 

c) Prawa i obowiązki studenta w trakcie praktyk pielęgniarskich – 2 h/s  

 Zapoznanie studenta z tekstem Kodeksu Etyki Lekarskiej 

 Prawa pacjenta 

 Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu 

Literatura podstawowa 

1. Janczukowicz J. (red.):  Profesjonalizm lekarski, Medical Education 2015. 

2. http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/calgary.pdf 

3. Marcinowicz L., Chlabicz S. (red.): Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 

4. Sęk H. (red.): Psychologia kliniczna. t.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007-Tom 1 rozdział 3, 4, 

13, 14, 16, 17, /tom 2 – rozdział- 3, 4, 5, 7, 8 

5. B. Dobrowolska, Etyka w pielęgniarstwie, w: Bioetyka, Rożyńska J., Chańska W. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 

2013. 

6. S. Fry, M.J. Johnstone, Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. Wydawnictwo 

Makmed, Lublin 2009. 

7. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. NRPiP, 2003 (www.izbapiel.org.pl ). 

Literatura uzupełniająca 

8. B. Dobrowolska, Wprowadzenie do medycznej etyki troski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010. 

9. Kodeks etyki dla pielęgniarek ICN, 2012. 

10. I. Wrońska, J. Mariański (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej, Czelej, Lublin 2002.   

11. Gierowski J.K., Bętkowska-Korpała B. (red.): Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 

12. Makowska H.: Informowanie pacjenta przez lekarza. Czy ludzie chorzy chcą wiedzieć wszystko co im zagraża? W: 

G. Dolińska- Zygmunt (red.) Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław, 2001. 

 

http://www.izbapiel.org.pl/


 

 4 

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

Rzutnik, flipchart 

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 

- uwzględnia się usprawiedliwione nieobecności na zajęciach do 30% ćwiczeń/seminariów (zajęcia te należy 

odrobić i/lub zaliczyć treści dydaktyczne u prowadzącego podczas konsultacji w formie odpowiedzi ustnej i/lub 

pisemnej).   W szczególnych sytuacjach (np. hospitalizacja)  dopuszcza się 50% usprawiedliwionych 

nieobecności (zajęcia te należy również odrobić i/lub zaliczyć treści dydaktyczne u prowadzącego podczas 

konsultacji w formie odpowiedzi ustnej i/lub pisemnej). 

WIEDZA 

METODA– test 

Opis metody: 

Test studenta składa się z pisemnej odpowiedzi na ok. 20 pytań. Zawiera pytania w formie jednokrotnego wyboru/  

/wielokrotnego/pytania otwarte. Czas trwania testu ok. 20 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 

U05, U10, U12, U14 

METODA– test 

 
Opis metody: 

Test studenta składa się z pisemnej odpowiedzi na ok. 20 pytań. Zawiera pytania w formie jednokrotnego/wielokrotnego 

wyboru/pytania otwarte. Czas trwania testu ok. 20 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%  

 
U. 16 

METODA – ESEJ 

Opis metody:  

 Polega na opisaniu przez studenta:  

- oczekiwań i rzeczywistości związanych ze swoją edukacją w zakresie medycyny,  

- samooceny w zakresie własnych deficytów, jak i mocnych stron z zakresie odbywanych studiów oraz przyszłej pracy w 

zawodzie medycznym 

- planu swojej aktywności edukacyjnej z uwzględnieniem swoich potrzeb oraz ograniczeń 

 Esej powinien spełniać zasady formalne opisane w załączniku ( Zał. 1) 
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Umiejętność oceniana jest pozytywnie (na zal.) jeśli student napisał esej zgodny z opisaną wyżej tematyką oraz jeśli praca 

spełnia kryteria formalne. 

 

KOMPETENCJE 

METODA –   obserwacja 

Opis metody:  

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

oceniane przy pomocy arkusza obserwacyjnego (Zał. 2). 

 
OCENA KOŃCOWA: 

Na ocenę końcową składa się średnia ocen z w̸w części, tj. z wiedzy, umiejętności (średnia ocen wystawionych z 

poszczególnych umiejętności) i kompetencji. Ocena końcowa liczona jest według algorytmu: Wx0,5+Ux0,3+Kx0,2. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdej kategorii: wiedza, umiejętności 

(ocena + zaliczenie U16), kompetencje. 

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, tel. 81 44 866 00 

e-mail: psychologia.stosowana@umlub.pl 

 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

Dr Joanna Milanowska 

 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia: 

Dr hab. Marzena Samardakiewicz 

Dr hab. Jolanta Mieczkowska 

Dr  Agnieszka Rolińska, 

Dr  Joanna Milanowska,  

Dr Katarzyna Sidor 

Dr Aleksandra Rutkowska 

Mgr Magdalena Horodeńska 

Dr Beata Dobrowolska 

Dr Wioleta Mianowana 

Lek. Rafał Ziemiński 

Lek. Monika Kozłowiec 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

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

 

Data sporządzenia sylabusa 25.09.2017 

mailto:psychologia.stosowana@umlub.pl

