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ds. personalnych i Organizacyjnych – Prof. dr hab. andrzej deptała
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PLaN STUdióW Na ROK aKadEMiCKi 2018/2019
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POdział  ROKU  aKadEMiCKiEGO  2018/2019

Rok akademicki trwa od 01.10.2018 do 30.09.2019

SEMESTR ziMOWy

rozpoczyna się 01 października 2018 r. i kończy się 17 lutego 2019 r.

od dnia do dnia rodzaj okresu liczba tygodni 
dydaktycznych

01.10.2018 23.12.2018 zajęcia dydaktyczne 12

24.12.2018 06.01.2019 wakacje zimowe  

07.01.2019 27.01.2019 zajęcia dydaktyczne 3

28.01.2019 03.02.2019 sesja egzaminacyjna zimowa  

04.02.2019 10.02.2019 przerwa semestralna  

11.02.2019 17.02.2019 sesja poprawkowa  

SEMESTR LETNi

rozpoczyna się 18 lutego 2019 r. i kończy się 30 wrzesień 2019 r.

od dnia do dnia rodzaj okresu liczba tygodni 
dydaktycznych

18.02.2019 20.04.2019 zajęcia dydaktyczne 9

21.04.2019 04.05.2019 wakacje wiosenne  

05.05.2019 16.06.2019 zajęcia dydaktyczne 6

17.06.2019 07.07.2019 sesja egzaminacyjna letnia  

08.07.2019 01.09.2019 wakacje letnie  

02.09.2019 08.09.2019 sesja poprawkowa  

09.09.2019 30.09.2019 wakacje letnie  
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Rok akademicki 2018/19

RaMOWy PROGRaM PRaKTyKi WaKaCyJNEJ

dLa STUdENTóW ii ROKU
kierunku lekarsko-dentystycznego

po ii roku studiów studenta obowiązuje praktyka w zakresie asysty lekarzowi denty-
ście w przychodniach (gabinetach) stomatologicznych.

Kierownik przychodni/gabinetu stomatologicznego ustala zakres obowiązków i har-
monogram praktyki oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta. bezpośredni nadzór nad 
praktykantem może być powierzony wyznaczonej do tego pielęgniarce, dyplomowanej hi-
gienistce lub asystentce dentystycznej.

Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona formalnym zwolnieniem 
lekarskim. choroba dłuższa niż jeden tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki 
o odpowiedni okres. 

Studenta obowiązuje prowadzenie karty praktyk.
Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza kierownik przychodni/gabi-

netu stomatologicznego poprzez umieszczenie wpisu w karcie praktyk.

CELEM PRaKTyKi 
jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności związanych z asystą stoma-

tologiczną i obsługą chorych leczonych w przychodniach/gabinetach stomatologicznych, 
czynne asystowanie przy zabiegach leczniczych, zapoznanie się ze sterylizacją oraz konser-
wacją narzędzi stomatologicznych, prowadzenie rejestracji i dokumentacji chorych, a także 
zapoznanie się z pracami administracyjnymi, przygotowywanie stanowiska pracy dla leka-
rza dentysty, zestawu leków i instrumentów.
Czas trwania praktyki: 120 godzin (liczba punktów ECTS – 6).

SzCzEGółOWy PROGRaM PRaKTyKi

Zakres czynności 
efekt kształcenia 

(Rozp. MNiSW 
z dn. 9 maja 2012) 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

 – zaznajomienie się z rejestracją cho-
rych w poradni/gabinecie stomato-
logicznym i zasadami prowadzenia 
dokumentacji medycznej pacjentów, 
z formularzami i zasadami uzyski-
wania zgody pacjenta na leczenie 
stomatologiczne, zasadami wypisy-
wania skierowań do badań dodatko-
wych i konsultacji, 
 – zaznajomienie się z zasadami 
prowadzenia sprawozdawczości 
z pracy i zaopatrywania poradni/ga-
binetu w leki i materiały dentystycz-
ne, narzędzia i bieliznę, materiały 
biurowe; 

g.W9. g.W16. 
G.W32. D.U17.

Obserwacja naby-
wania umiejętności 
i wykonywanych 
czynności

Potwierdze-
nie nabycia 
umiejętności 
lub wykonania 
przez opiekuna 
praktyk 
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Zakres czynności 
efekt kształcenia 

(Rozp. MNiSW 
z dn. 9 maja 2012) 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

 – zapoznanie się z procedurami sa-
nitarnymi oraz różnymi sposobami 
dezynfekcji/sterylizacji narzędzi, 
urządzeń i powierzchni,
 – nabycie umiejętności codziennej 
konserwacji, dezynfekcji i sterylizacji 
narzędzi, urządzeń i powierzchni, 
 – przygotowywanie gabinetu do przy-
jęć pacjentów,
 – przygotowywanie pacjenta do zabie-
gu stomatologicznego,
 – asystowanie podczas zabiegów 
stomatologicznych,
 – uporządkowywanie gabinetu 
po przyjęciach pacjentów

G.W17.
bW13.
cW23.
CW24.

Obserwacja naby-
wania umiejętności 
i wykonywanych 
czynności 

Potwierdze-
nie nabycia 
umiejętności 
lub wykonania 
przez opiekuna 
praktyk 

 – nabycie umiejętności komunikacji 
z pacjentem i personelem gabinetu 
stomatologicznego.

D.W4.

Aktywny udział 
w pracy gabinetu 
i rejestracji, obser-
wacja zdolności 
komunikacyjnych 

Potwierdze-
nie nabycia 
umiejętności 
przez opiekuna 
praktyk
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia: kierunek lekarsko-dentystyczny,
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
BiOCHEMia z ELEMENTaMi 

CHEMii
Kod przedmiotu: 41500

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra i zakład Biochemii iWL
02-097 Warszawa, banacha 1
e-mail: biochemia@wum.edu.pl;
 tel. 225720693

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. Marta Struga
Rok studiów: ii rok
Semestr studiów: III i IV
typ modułu/przedmiotu: podstawowy

Osoby prowadzące:

dr hab. Marta Struga; prof. dr hab. hanna czeczot; dr Anna 
bielenica; dr Alicja chrzanowska; dr beata Gajewska; 
dr emilia Grosicka-Maciąg; dr beata Kaźmierczak; 
dr Magdalena Mielczarek-puta; dr Mariola Napiórkowska; 
dr Dagmara Otto-ślusarczyk; dr ewa Usarek; dr Maria 
Szumiło; lek. Wojciech Graboń ; mgr Alicja Głuszko; 
mgr Katarzyna piszczatowska; mgr paulina Strzyga-Łach

Erasmus TAK/NIE: Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus: dr n. biol. beata Gajewska
bgajewska@wum.edu.pl

Liczba punktów ectS: 8 ptk
2. Cele kształcenia 

1. celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów che-
micznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na 
poziomie molekularnym. Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjo-
nowania organizmu człowieka w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

3. Wymagania wstępne 
1. Student powinien znać podstawy chemii i biologii na poziomie licealnym rozszerzonym.
4. Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1

zna znaczenie pierwiastków głównych i śla-
dowych w procesach zachodzących w organi-
zmie, z uwzględnieniem podaży, wchłaniania 
i transportu;

BW01
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W2
zna znaczenie elektrolitów, układów bufo-
rowych i reakcji chemicznych w układach 
biologicznych

BW02

W3 zna biochemiczne podstawy integralności orga-
nizmu ludzkiego BW03

W4

zna budowę i funkcje ważnych związków 
chemicznych występujących w organizmie 
ludzkim, w szczególności właściwości, funkcje, 
metabolizm i energetykę reakcji: białek, kwasów 
nukleinowych,

BW04

W5 zna zasady gospodarki wapniowej i fosforanowej BW05

W6 zna rolę i znaczenie płynów ustrojowych 
z uwzględnieniem śliny BW06

W7 zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej oraz 
transportu tlenu i dwutlenku węgla w organizmie BW21

W8 zna zasady metabolizmu i żywienia BW22

U1
oblicza stężenia molowe i procentowe związ-
ków oraz stężenia substancji w roztworach 
izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych

B.U3

U6 obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz 
ocenia dokładność wykonywanych pomiarów B.U10

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 35 1
Seminarium 35 5
Ćwiczenia 55 10

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykłady

W1. Roztwory wodne 
W2. Reakcje w roztworach wodnych 
W3. Równowaga kwasowo-zasadowa
W4. białka 
W6. Enzymy 
W7. Utlenianie tkankowe 
W6. Utlenianie tkankowe 
W7. Kwasy nukleinowe 
W8. biochemia śliny 
W9. Trawienie 
W10. Metabolizm węglowodanów 
W11. Metabolizm lipidów 
W12. przemiany aminokwasów 
W13. Krew 
W14. Nerka i wątroba 
W15. Witaminy i hormony

Seminaria
S1. aminokwasy. Białka. Aminokwasy – budowa, podział, właściwości. podział białek i ich właści-
wości. Struktura i, ii, iii i iV-rzędowa białek. typy struktury II-rzędowej (α-helisa, struktura pofałdo-
wanej kartki) na przykładzie wybranych białek: kolagenu, elastyny, keratyny, mioglobiny, lizozymu. 
Struktura iV-rzędowa białek (pojęcie podjednostek, rola jonów metali). hemoglobina – budowa, 
rola, hemoglobiny patologiczne. Kolageny. insulina. Denaturacja białek. 
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S2. Enzymy. budowa – apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna, centrum aktywne, miejsce allo-
steryczne, kofaktory. Klasyfikacja enzymów, koenzymy współdziałające z poszczególnymi klasami 
enzymów. Mechanizm działania enzymów – obniżenie energii aktywacji, tworzenie kompleksu eS, 
odwracalność reakcji enzymatycznej. Specyficzność działania enzymów. czynniki wpływające na 
szybkość reakcji enzymatycznej. Kinetyka reakcji enzymatycznej – wpływ stężenia enzymu i sub-
stratu na szybkość reakcji enzymatycznej, powinowactwo enzymu do substratu – stała Michaelisa 
(Km). hamowanie reakcji enzymatycznej – typy hamowania. Regulacja aktywności enzymatycznej 
– ograniczona proteoliza, modyfikacja kowalencyjna, regulacja allosteryczna. Regulacja szlaków 
metabolicznych. Oznaczanie aktywności enzymatycznej – jednostki.
S3. Budowa genomu. Procesy replikacji i transkrypcji. Biosynteza białka. Regulacja ekspresji 
genetycznej. budowa DNA. Struktura chromatyny. Substraty i enzymy procesu replikacji (polime-
razy DNA, primaza, ligazy, endonukleazy, topoizomerazy, telomeraza). Substraty i enzymy procesu 
transkrypcji. Modyfikacje potranskrypyjne. Aktywacja aminokwasów. budowa rybosomów. etapy 
syntezy białka. Synteza białek sekrecyjnych i błonowych. Modyfikacje potranslacyjne. 
S4. związki wysokoenergetyczne. Wytwarzanie aTP z glukozy. Cykl Krebsa, łańcuch oddechowy. 
pojęcie wiązania bogatego w energię. Związki wysokoenergetyczne i ich rola w metabolizmie komórki 
(np. Atp, ADp, fosfoenolopirogronian, fosfokreatyna, 1,3-bisfosfoglicerynian).Glikoliza jako źródło Atp. 
Oksydacyjna dekarboksylacja – ketokwasów. cykl Krebsa – reakcje, enzymy, koenzymy, znaczenie. Łań-
cuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna i fosforylacja substratowa. inhibitory łańcucha oddechowego: 
inhibitory transportu elektronów, inhibitory fosforylacji oksydacyjnej, związki rozprzęgające łańcuch odde-
chowy. bilans energetyczny głównych szlaków metabolicznych węglowodanów, lipidów i aminokwasów.
S5. Węglowodany – trawienie, przemiany. trawienie i wchłanianie węglowodanów w przewodzie 
pokarmowym. Glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy, fermentacja alkoholowa. 
centralna rola glukozo-6-fosforanu w przemianach węglowodanów. biosynteza i rola „aktywnej 
glukozy” (UDpG). Synteza i degradacja glikogenu (zaburzenia). Regulacja przemian glikogenu 
w wątrobie i mięśniach, przemiany galaktozy i fruktozy (zaburzenia). Regulacja poziomu glukozy 
we krwi – działanie insuliny i glukagonu. 
S6. Lipidy – trawienie, przemiany. trawienie i wchłanianie lipidów w przewodzie pokarmowym. 
Utlenianie kwasów tłuszczowych (proces β-oksydacji). biosynteza kwasów tłuszczowych (lipogene-
za). przemiany wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. biosynteza i rola prostaglandyn, prosta-
cyklin, tromboksanów i leukotrienów (procesy lipo- i cyklooksygenacji). przemiany triacylogliceroli 
w wątrobie i tkance tłuszczowej – regulacja hormonalna lipolizy. biosynteza i rozpad fosfolipidów 
glicerolowych i sfingolipidów. centralna rola acetylo-coA w metabolizmie komórki. powstawanie 
ciał ketonowych (ketogeneza) w wątrobie i tkankach pozawątrobowych. Metabolizm cholesterolu. 
Kwasy żółciowe. hormony steroidowe. Witamina D3. Metabolizm lipoprotein osocza (chylomikrony, 
VLDL, LDL, hDL). Zaburzenia metabolizmu lipoprotein osocza i ich skutki (miażdżyca). połączenia 
przemian lipidów i węglowodanów.
S7. Przemiany aminokwasów. Ureogeneza. trawienie i wchłanianie białek w przewodzie pokarmo-
wym. Aminokwasy egzo- i endogenne, białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe. bilans azo-
towy. Aminokwasy gluko- i ketogenne. przemiany glicyny, cysteiny, seryny i alaniny. powstawanie 
i wykorzystywanie argininy. Metabolizm metioniny i cysteiny. Metabolizm fenyloalaniny i tyrozyny. 
Synteza glutaminy i asparaginy. Metabolizm asparaginianu i glutaminianu. Reakcje ogólne amino-
kwasów (oksydacyjna deaminacja, transaminacja, dekarboksylacja) – mechanizm, znaczenie. Usuwa-
nie azotu z organizmu – ureogeneza (lokalizacja wewnątrzkomórkowa, reakcje, enzymy, regulacja), 
synteza glutaminy i jej rola w mózgu, wątrobie, nerkach. biologicznie czynne pochodne histydyny 
i tryptofanu. powstawanie i wykorzystanie fragmentów jednowęglowych. Synteza kreatyny i kreaty-
niny. Synteza choliny i acetylocholiny. Wrodzone wady metaboliczne w przemianach aminokwasów.
S8. Krew. Nerka Funkcje krwi. Składniki osocza. białka osocza w fizjologii i patologii. hemoglobi-
na – rodzaje, budowa, udział w transporcie gazów. transport cO2 we krwi. bufory krwi. Metabolizm 
erytrocytów – glukoza jako substrat energetyczny, rola glutationu. hem – synteza i rozpad, regulacja, 
zaburzenia (porfirie). powstawanie i krążenie bilirubiny, zaburzenia (żółtaczki).powstawanie moczu: 
substancje progowe i bezprogowe, transport maksymalny, selektywna reabsorpcja glukozy, aminokwa-
sów (cykl γ-glutamylowy), jonów (hcO3

-, Na+, K+, hpO4
-2). Udział nerek w utrzymaniu stałego ph krwi 

(jony wodorowęglanowe i fosforanowe, amoniogeneza). Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej 
– kwasice i zasadowice (oddechowe, metaboliczne). Składniki fizjologiczne i patologiczne moczu.
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S9. Witaminy i składniki mineralne. Hormony. Witaminy rozpuszczalne w wodzie (grupy b, c) 
– udział w przemianach, objawy niedoboru. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, K, e) 
– funkcje, objawy niedoboru. Składnik mineralne i pierwiastki śladowe – funkcje, objawy niedo-
boru. Wpływ hormonów na metabolizm tkanek. Mechanizm działania hormonów steroidowych, 
białkowych, peptydowych i pochodnych aminokwasów. Regulacja hormonalna przemian lipidów, 
węglowodanów i białek.
Ćwiczenia laboratoryjne
C1 zadania obliczeniowe – Stężenie roztworu. jednostki aktywności enzymatycznej. bilans azoto-
wy. bilans energetyczny utleniania węglowodanów i kwasów tłuszczowych 
C2 Białka. aminokwasy – budowa, podział, właściwości. budowa białek (pierwszo-, drugo-, trzecio- 
i czwartorzędowa). typy wiązań chemicznych stabilizujących struktury przestrzenne białek. Metody 
frakcjonowania materiału biologicznego. Metody izolowania białek z materiału biologicznego. Dena-
turacja i koagulacja białek; Wykrywanie i oznaczanie białek. Metody rozdzielania mieszaniny białek 
C3 Enzymy – budowa enzymów: apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna, centrum aktywne, miej-
sce allosteryczne, kofaktory. Mechanizm działania enzymów. Klasy enzymów. Oksydoreduktazy. 
Metody oznaczania aktywności enzymatycznej. hamowanie aktywności enzymatycznej. jednostki 
aktywności enzymatycznej 
C4 Ślina – Składniki śliny. Wydzielanie i właściwości śliny. Funkcje śliny. Rola mucyny. Amylaza 
ślinowa. Lizozym –budowa i rola fizjologiczna 
C5 Enzymy trawienne – Składniki i funkcje soków trawiennych: śliny, soku żołądkowego, trzustko-
wego i jelitowego. trawienie węglowodanów, lipidów i białek. Kwaśność soku żołądkowego 
C6 Węglowodany – budowa i podział węglowodanów. Właściwości chemiczne węglowodanów 
(właściwości redukcyjne węglowodanów). Reakcje charakterystyczne dla węglowodanów (reakcja 
z jodem, reakcja Molischa, benedicta, boerfeda, biala, Dischego, Seliwanowa). Rola i przemiany 
glukozy. Rola i przemiany glikogenu 
C7 Lipidy – budowa i podział lipidów. Lipidy krwi – budowa, rola, transport, metody oznaczania. 
Rola lipoprotein. cholesterol – budowa i rola. hormony steroidowe. Kwasy żółciowe: pierwotne 
i wtórne – budowa i rola. Analiza kamieni żółciowych 
C8 Krew – Składniki i funkcje krwi. białka osocza – prawidłowe i stanów patologicznych. białka 
diagnostyczne. hemoglobina – budowa, metody oznaczania. Oznaczanie bilirubiny. bufory krwi. 
Niebiałkowe składniki azotowe krwi. prawidłowe i patologiczne składniki osocza 
C9 Mocz – powstawanie moczu. Substancje progowe i bezprogowe. Klirens nerkowy. prawidłowe 
i patologiczne składniki moczu – wykrywanie, oznaczanie. Kwaśność moczu.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efek-
tu kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W8 Wykłady (W1-W8)
Zagadnienia z wykładów 
obecne na sprawdzianach 
i egzaminie

Uzyskanie w końcowym egzami-
nie testowym ponad 54% prawi-
dłowych odpowiedzi

S1-S9 
c1-c9

Seminaria (S1-S9) 
Ćwiczenia (c1-c9)

testy, sprawdziany pi-
semne i ustne, kartkówki, 
odpowiedź ustna

Aktywny udział w seminariach 
i ćwiczeniach. Końcowa średnia oce-
na z seminariów, ćwiczeń i spraw-
dzianów cząstkowych powyżej 3.
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy

ocena kryteria
2,0 (ndst) Suma 0-54% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie końcowym
3,0 (dost) Suma 55-63% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie końcowym
3,5 (ddb) Suma 64-73% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie końcowym
4,0 (db) Suma 74-83% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie końcowym

4,5 (pdb) Suma 84-92% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie końcowym
5,0 (bdb) Suma 93-100% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie końcowym

9. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. e. bańkowski. biochemia. podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Me-

dyczne, Urban&partner, Wrocław, 2016.
alternatywnie:
2. V.W. Rodwell, D.A. bender, K.M. botham, p.j. Kennelly, p.A. Weil Biochemia Harpera pZWL, 2018 

pod redakcją: R. Smoleński.
Literatura uzupełniająca: 
1. biochemia. Skrypt dla studentów ii roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, (red. barańczyk-

-Kuźma A), Oficyna Wydawnicza WUM w Warszawie, Wyd. i, 2015.
2. biochemia. pytania testowe dla studentów medycyny. cz. i (red. barańczyk-Kuźma A.), Oficyna 

Wydawnicza WUM w Warszawie, Wyd. i, 2015.
3. biochemia. pytania testowe dla studentów medycyny. cz. ii (red. barańczyk-Kuźma A.), Oficyna 

Wydawnicza WUM w Warszawie, Wyd. i, 2015.
10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 35 1,0
Seminarium 35 1,5
Ćwiczenia 55 2,0

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
przygotowanie studenta do zajęć 55 1,5

przygotowanie studenta do zaliczeń 40 1,0
przygotowanie studenta do egzaminu 40 1,0

Razem 260 8,0
11. informacje dodatkowe 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę dr beata Gajewska bgajewska@wum.edu.pl

informacje dotyczące organizacji zajęć umieszczone są na platformie e.WUM.
Adres platformy: e-learning.wum.edu.pl 
Logowanie do systemu jest analogiczne jak do SSL-VpN WUM.

Regulamin dydaktyczny z Biochemii dla studentów
ii roku Wydziału

Lekarsko-dentystycznego 2018/2019

zasady obowiązujące na seminariach

1. Obecność Studentów na zajęciach (wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne) jest obowiązkowa.
2. W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) możliwe jest odrobienie semi-

narium w tym samym tygodniu, tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu/grupy z dr beatą Gajewską.
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3. Usprawiedliwienie nieobecności Student powinien przedłożyć osobie prowadzącej zajęcia 
na w najbliższym możliwym terminie. 

4. Nieobecności nieusprawiedliwione i/lub brak aktywności (pozytywnych ocen) podczas zajęć może 
skutkować brakiem zaliczenia biochemii.

5. Studenci którzy nie zaliczyli seminariów odpowiadają z całości materiału, pod koniec ii semestru 
(w maju).

6. Kopiowanie materiałów, nagrywanie lub fotografowanie podczas zajęć (wykłady, seminaria, ćwi-
czenia,) jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.

zasady obowiązujące na ćwiczeniach laboratoryjnych
1. Obowiązuje noszenie fartucha i plakietki z nazwiskiem oraz posiadanie zeszytu i skryptu do ćwiczeń
2. Ćwiczenia rozpoczynają się krótkim sprawdzianem (do 15 min) punktualnie o 10.30 i 15.00. Spóź-

nienie do 15 min skraca czas pisania sprawdzianu, a powyżej 15 min student nie jest przyjmowany 
na zajęcia.

3. jest 9 ćwiczeń merytorycznych (4 ćwiczeń w i semestrze i 5 w ii semestrze) Każde ćwiczenie jest 
oceniane na podstawie pisemnego sprawdzianu i wykonanych oznaczeń. Ostateczne ocena każde-
go ćwiczenia zawarta jest w skali punktowej 0-6. Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 
45 punktów – do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 27 punktów (ok. 60%).

Ocen z ćwiczeń nie poprawia się.
4. W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) możliwe jest odrobienie 

ćwiczenia w tym samym tygodniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu/grupy tylko z mgr Małgo-
rzatą chołojczyk.

5. poprawkowe zaliczanie ćwiczeń w formie ustnej odbywa się po ich zakończeniu i obejmuje mate-
riał ze wszystkich tematów.

zaliczanie biochemii
W ciągu roku akademickiego są 3 kolokwia: i testowe, ii i iii ustne.

Zaliczenie poprawkowe każdego niezdanego kolokwium odbywa się pod koniec ii semestru (w usta-
lonym dniu maja dnia) – średnią całoroczną oblicza się tylko z ocen ostatecznych (poprawionych).
Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego

 – zaliczenie ćwiczeń
 – zaliczenie seminariów
 – zaliczenie co najmniej dwóch z trzech kolokwiów
 – uzyskanie średniej całorocznej ocen co najmniej 3,0.

egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie teStU w sesji letniej (75 pytań).

Na podstawie średniej z pracy całorocznej doliczane są dodatkowe punkty do wyników testu:
średnia z ocen   Liczba punktów
 5,0 6,0
 4,5  3,0
 4,0 1,0

Studentów obowiązuje zakaz wznoszenia telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicz-
nych czy multimedialnych do sal, w których przeprowadzany jest egzamin. Student, który korzysta 
bądź korzystał z niedozwolonej pomocy, materiałów naukowych i urządzeń otrzymuje ocenę nieosta-
teczną z biochemii.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia kierunek lekarsko-dentystyczny,
studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: FizJOLOGia z PaTOFizJOLOGią
Kod przedmiotu 41502

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej (1S7)
ul. pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa
tel. 22 57 20 734; e-mail: 1s7@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. Marcin Ufnal
Rok studiów ii rok
Semestr studiów semestr 3 i 4
typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące 

dr hab. n. med. Marcin Ufnal
lek. wet. Klaudia bielińska
dr n. med. Adrian Drapała
mgr inż. Marta Gawryś
lek. wet. tomasz huć
dr n. med. Marek Konop
lek Artur Nowiński
dr n. med. Janusz Skrzypecki
mgr ewelina Zaorska

Erasmus TAK/NIE NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus Dr n. med. Marek Konop
tel. (22) 57 20 734, e-mail: marek.konop@wum.edu.pl

Liczba punktów ectS: 7,0
2. Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie mo-
lekularnym, komórkowym i systemowym.

2. poznanie zmian czynnościowych prowadzących i wynikających z choroby.
3. integracja wiedzy nauk podstawowych z naukami klinicznymi.
3. Wymagania wstępne 

1. Znajomość budowy anatomicznej i histologicznej człowieka.
4. Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przedmiotowe-

go efektu kształcenia treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1 charakteryzuje funkcje życiowe człowieka BW19

W2 opisuje neurohormonalną regulację procesów 
fizjologicznych BW20

W3 zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej oraz 
transportu tlenu i dwutlenku węgla w organizmie BW21

W4 zna zasady metabolizmu i żywienia BW22
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W5
zna wartość liczbową podstawowych zmien-
nych fizjologicznych i interpretuje zmiany 
wartości liczbowych

BW23

W6

zna pojęcia: homeostazy, adaptacji, oporności, 
odporności, skłonności, podatności, mechani-
zmów kompensacyjnych, sprzężeń zwrotnych 
i mechanizmu „błędnego koła”

cW12

W7

zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, me-
chanizmów powstawania oraz rozwoju procesu 
chorobowego na poziomie molekularnym, 
komórkowym, tkankowym oraz ogólnoustrojo-
wym, objawów klinicznych choroby, rokowań 
i powikłań choroby

CW13

W8 zna i omawia mechanizmy odczynu zapalnego 
i gojenia się ran CW14

W9

zna podstawowe zaburzenia: regulacji wydziela-
nia hormonów, gospodarki wodnej i elektrolito-
wej, równowagi kwasowo-zasadowej, pracy nerek 
i płuc oraz mechanizmy powstawania i skutki 
zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym, 
w tym wstrząs

CW15

U1 przewiduje i wyjaśnia złożone patomechanizmy 
zaburzeń prowadzących do powstawania chorób CU04

U2 opisuje przebieg kliniczny chorób w procesach 
patologicznych CU05

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 30 1 -
Seminarium 45 5 20
Ćwiczenia 55 10 10

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 – Wykład 1 – Wprowadzenie do fizjologii człowieka – W1, W6, W7.
W2 – Wykład 2 – Wstęp do fizjologii układu krążenia – W1, W5, W6.
W3 – Wykład 3 – Regulacja układu krążenia – W1, W2.
W4 – Wykład 4 – patofizjologia układu sercowo-naczyniowego – W6, W7, W9, U1, U2.
W5 – Wykład 5 – Fizjologia i patofizjologia układu oddechowego – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
W6 – Wykład 6 – Fizjologia i patofizjologia nerek – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
W7 – Wykład 7 – Fizjologia i patofizjologia przewodu pokarmowego – W1, W2, W4, W5, W6, W7, 
W9, U1, U2.
W8 – Wykład 8 – Wprowadzenie do fizjologii układu nerwowego – W1, W2, W5, W6, W7.
W9 – Wykład 9 – Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu nerwowego – W1, W2,W7, W9, U1, U2.
W10 – Wykład 10 – termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego – W1, W2, W6, W7.
W11 – Wykład 11 – Odczyn zapalny. Gojenie się ran – W1, W8.
W12 – Wykład 12 – Wprowadzenie do fizjologii narządów wydzielania wewnętrznego – W1, W2, 
W4, W5, W6.

S1 – Seminarium 1 i c1 – Ćwiczenia 1 – Fizjologia komórek pobudliwych. potencjał spoczynkowy 
i czynnościowy – W1, W5.
S2 – Seminarium 2 i c2 – Ćwiczenia 2 – Fizjologia i patofizjologia krwi – W1, W2, W3, W5, W6, W7, U1, U2.
S3 – Seminarium 3 i c3 – Ćwiczenia 3 – Fizjologia układu krążenia i. podstawowe zasady hemody-
namiki. Fizjologia naczyń – W1, W5.
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S4 – Seminarium 4 i c4 – Ćwiczenia 4 – Fizjologia układu krążenia ii. Regulacja układu krążenia. 
patofizjologia nadciśnienia tętniczego – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
S5 – Seminarium 5 i c5 – Ćwiczenia 5 – Fizjologia układu krążenia iii. Fizjologiczne podstawy elek-
trokardiografii. patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia – W1, W2, W5, W7, W9, U1, U2.
S6 – Seminarium 6 i c6 – Ćwiczenia 6 – Krążenie wieńcowe. choroba niedokrwienna serca. Zawał 
serca. Niewydolność serca – W1, W2, W7, W9, U1, U2.
S7 – Seminarium 7 i c7 – Ćwiczenia 7 – Fizjologia mikrokrążenia. patofizjologia wstrząsu i powsta-
wania obrzęków – W1, W7, W9, U1, U2.
S8 – Seminarium 8 i c8 – Ćwiczenia 8 – Fizjologia układu oddechowego – W1, W2, W3, W6. 
S9 – Seminarium 9 i c9 – Ćwiczenia 9 – patofizjologia układu oddechowego – W1, W5, W7, W9, U1, U2.
S10 – Seminarium 10 i c10 – Ćwiczenia 10 – Fizjologia i patofizjologia nerek – W1, W2, W5, W6, W7, 
W9, U1, U2.
S11 – Seminarium 11 i c11 – Ćwiczenia 11 – Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa 
– W1, W2, W3, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
S12 – Seminarium 12 i c12 – Ćwiczenia 12 – Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego i. Moto-
ryka przewodu pokarmowego, trawienie i wchłanianie – W1, W2, W4, W6, W7, W9, U1, U2.
S13 – Seminarium 13 i c13 – Ćwiczenia 13 – Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego ii. 
Wątroba i trzustka – W1, W2, W4, W6, W7, W9, U1, U2.
S14 – Seminarium 14 i c14 – Ćwiczenia 14 – Fizjologia neuronu. Synapsy. transmitery – W1, W2, W6.
S15 – Seminarium 15 i c15 – Ćwiczenia 15 – czucie i ból – W1, W2, W7, W9, U1, U2.
S16 – Seminarium 16 i c16 – Ćwiczenia 16 – Fizjologia i patofizjologia mięśni – W1, W7, W9, U1, U2.
S17 – Seminarium 17 i c17 – Ćwiczenia 17 – Regulacja układu ruchowego – W1, W2, W7, W9, U1, U2.
S18 – Seminarium 18 i c18 – Ćwiczenia 18 – Autonomiczny układ nerwowy – W1, W2, W6.
S19 – Seminarium 19 i c19 – Ćwiczenia 19 – Narządy zmysłów – W1, W7, W9, U1, U2.
S20 – Seminarium 20 i c20 – Ćwiczenia 20 – Układ limbiczny i pamięć – W1, W7, W9, U1, U2.
S21 – Seminarium 21 i c21 – Ćwiczenia 21 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego i. hor-
mony tarczycy. hormon wzrostu – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
S22 – Seminarium 22 i c22 – Ćwiczenia 22 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego ii. 
hormony nadnerczy. Stres – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
S23 – Seminarium 23 i c23 – Ćwiczenia 23 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego iii. 
insulina. Glukagon – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
S24 – Seminarium 24 i c24 – Ćwiczenia 24 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego iV. 
Regulacja rozrodu. ciąża – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
S25 – Seminarium 25 i c25 – Ćwiczenia 25 – choroby cywilizacyjne – W4, W7, W9, U1, U2.
S26 – Seminarium 26 i c26 – Ćwiczenia 26 – Fizjologiczne podstawy testów diagnostycznych – W1, 
W2, W3, W4, W5, W6, W7, W9, U1, U2.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efek-
tu kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W9 W, S, C Seminaria sprawdzające, 
test końcowy

>60% maksymalnej liczby 
punktów

U1, U2 W, S, C Seminaria sprawdzające, 
Zaliczenie praktyczne

>60% maksymalnej liczby 
punktów
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy

ocena kryteria
2,0 (ndst) 0-59% maksymalnej liczby punktów
3,0 (dost) 60-69% maksymalnej liczby punktów
3,5 (ddb) 70-74% maksymalnej liczby punktów
4,0 (db) 75-84% maksymalnej liczby punktów

4,5 (pdb) 85-89% maksymalnej liczby punktów
5,0 (bdb) 90-100% maksymalnej liczby punktów

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Ganong WF. Fizjologia. Warszawa 2007. Wydawnictwo Lekarskie pZWL.
2. patofizjologia człowieka. red. Anna badowska-Kozakiewicz. Warszawa 2013. Wydawnictwo Le-

karskie PZWL.
Literatura uzupełniająca: 
1. Damjanov i. patofizjologia. Wrocław 2010. elsevier, Urban i partner.
10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 30 1
Seminarium 45 1
Ćwiczenia 55 2

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej 
pracy przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. koniecz-

ność przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.
przygotowanie studenta do seminarium 
i ćwiczeń 45 1.5

przygotowanie referatów 5 0,25
przygotowanie studenta do zaliczeń 25 0.75
Razem 205 7.0
11. informacje dodatkowe 

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Eksperymentalnej.
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr hab. Marcin Ufnal (e-mail: mufnal@wum.edu.pl)
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia Stacjonarne, niestacjonarne
kierunek: Lekarsko-Dentystyczny

Rok akademicki 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu
MiKROBiOLOGia 

i MiKROBiOLOGia JaMy USTNEJ
Kod przedmiotu 41506

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Mikrobiologii Stomatologicznej
Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. (22) 599-17-77

Kierownik jednostki/jednostek prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska
Rok studiów Rok ii
Semestr studiów Semestr III i IV
typ modułu/przedmiotu średnio-zaawansowany

Osoby prowadzące 
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska, 
dr n. med. halina Marchel, dr n. med. beata Sulik-tyszka, 
dr n. med. Magdalena Sikora, mgr Dariusz bańka

Erasmus TAK/NIE Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus dr n. med. Magdalena Sikora
tel. (22) 599-17-77

Liczba punktów ectS: 5
2. Cele kształcenia

Student nabywa wiedzę o:
• podstawowych właściwościach drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka
• diagnostycznych metodach laboratoryjnych
• zasadach sterylizacji i dezynfekcji w praktyce stomatologicznej
• patogenezie i epidemiologii chorób zakaźnych
• mechanizmach obronnych makroorganizmu (swoistych i nieswoistych)
• florze fizjologicznej jamy ustnej
• etiologii i patogenezie próchnicy zębów
• mikrobiologii chorób przyzębia
• układowych zakażeniach zębopochodnych
• terapii zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych
• profilaktyce chorób zakaźnych
• zapobieganiu przenoszenia się zakażeń w lecznictwie stomatologicznym

3. Wymagania wstępne 
Nie dotyczy
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
(W – wiedza, 

U – umiejętności)

treść przedmiotowego efektu kształcenia

Odniesienie do efek-
tu kierunkowego 

(W – wiedza, 
U – umiejętności, 

c – przedkliniczne, 
e i F – kliniczne)

W1
zna rodzaje i gatunki oraz budowę wirusów, bakterii 
i grzybów, ich cechy biologiczne i mechanizmy 
chorobotwórczości

C.W1

W2 zna i opisuje fizjologiczną florę bakteryjną człowieka C.W2

W3
zna i rozumie podstawy epidemiologii zakażeń wi-
rusowych, bakteryjnych i grzybiczych, a także dróg 
szerzenia się zakażeń w organizmie człowieka

C.W3

W4
zna gatunki bakterii, wirusów i grzybów będących 
najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zakażeń 
i infekcji

C.W4

W5 zna podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowa-
nia aseptycznego C.W5

W6 zna czynniki chorobotwórcze zewnętrzne 
i wewnętrzne C.W6

W9 zna i rozumie zjawisko powstawania lekooporności C.W9

W20 zna i rozumie zasady terapii zakażeń wirusowych, 
bakteryjnych i grzybiczych C.W20

U1
pobiera odpowiednio dobrany rodzaj materiału 
biologicznego do badania mikrobiologicznego w za-
leżności od umiejscowienia i przebiegu zakażenia

C.U1

U2 interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych, 
serologicznych i antybiogramu C.U2

U3 dobiera i wykonuje właściwe testy wskazujące na 
liczebność bakterii w płynach ustrojowych C.U3

eW9 zna i rozumie zasady uodparniania przeciw choro-
bom zakaźnym u dzieci i dorosłych E.W9

FW4 zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy 
ustnej i jej znaczenie F.W4

FW15 zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i opor-
ności przeciwantybiotykowej F.W15

FU17 dobiera i wykonuje właściwe testy wskazujące na li-
czebność bakterii próchnicotwórczych w jamie ustnej F.U17

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 10 1
Seminarium 15 5
Ćwiczenia 45 10
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Tematyka obejmuje:

• taksonomię drobnoustrojów, ich morfologię, fizjologię i genetykę
• czynniki wirulencji drobnoustrojów, patogenezę zakażeń
• metody sterylizacji i dezynfekcji, zastosowanie antyseptyków
• metody hodowli drobnoustrojów
• dobór, pobieranie i przesyłanie materiałów diagnostycznych do badań mikrobiologicznych
• tok badania diagnostycznego: metody izolacji i identyfikacji drobnoustrojów, badania serologiczne
• oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów, zasady racjonalnej chemioterapii
• zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej
• utylizację materiałów zakaźnych
• rolę wybranych drobnoustrojów w patologii człowieka i stomatologii
• budowę, replikację, systematykę i właściwości wirusów 
• diagnostykę laboratoryjną zakażeń o etiologii wirusowej
• zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez krew w praktyce stomatologicznej
• zakażenia wirusowe jamy ustnej
• profilaktykę zakażeń w praktyce stomatologicznej.

Wykłady
W1. patogeneza i epidemiologia bakteryjnych zakażeń jamy ustnej.
W2. bakterie beztlenowe.
W3. patogeneza i epidemiologia zakażeń wirusowych.
W4. Wirusowe zakażenia jamy ustnej.
W5. Wirusy wywołujące zapalenie wątroby.
W6. Zakażenia u osób z zaburzeniami odporności.
W7. Zakażenia układowe w praktyce stomatologicznej.
W8. Nowe i nawracające zakażenia.
W9. Zakażenia wirusowe przenoszone drogą oddechową.
W10. Priony.

Seminaria
S1. Flora fizjologiczna jamy ustnej. etiologia i patogeneza próchnicy zębów. 
S2. profilaktyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną w praktyce stomatologicznej. pobieranie 
materiałów do badań mikrobiologicznych.
S3. Mikrobiologia chorób przyzębia. Układowe zakażenia zębopochodne. 
S4. profilaktyka zakażeń bakteryjnych. chemioterapia zakażeń bakteryjnych.
S5. Leki przeciwwirusowe. profilaktyka zakażeń wirusowych.

Ćwiczenia
c1. podstawy diagnostyki bakteriologicznej. Metody izolacji i identyfikacji bakterii.
c2. Sterylizacja i dezynfekcja. higiena rąk personelu medycznego.
c3. Gram-dodatnie ziarenkowce i Gram-ujemne ziarenkowce. posiew krwi. Diagnostyka płynu 
mózgowo-rdzeniowego
c4. Gram-ujemne pałeczki tlenowe. 
c5. bakterie mikroaerofilne i kapnofilne. Krętki. 
c6. Riketsje, mykoplazmy, chlamydie. Diagnostyka serologiczna. bakterie beztlenowe.
c7. chemioterapia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.
c8. bakterie z rodzaju Mycobacterium, Corynebacterium, Listeria, Bordetella.
c9. Zakażenia grzybicze jamy ustnej.
c10. Ogólne właściwości wirusów. Metody hodowli wirusów. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń 
wirusowych.
C11. Wirusy DNA.
C12. Wirusy RNA.
c13. Zakażenie hiV / AiDS. Diagnostyka laboratoryjna wirusowego zapalenia wątroby (WZW).
c14. podsumowanie. Zaliczenie ćwiczeń.
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

(W – wiedza, 
U – umiejęt-

ności)

Symbole form prowa-
dzonych zajęć
(W – wykłady, 

S – seminaria; c 
– ćwiczenia)

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium 
zaliczenia

W1 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W2 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W3 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W4 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W5 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W6 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W9 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

W20 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

U1 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

U2 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

U3 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

eW9 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

FW4 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

FW15 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

FU17 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku)
egzamin testowy (100 pytań)

>11/20
>56/100

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: 4 kolokwia w ciągu roku akademickiego

ocena kryteria
2,0 (ndst) <11,0/20
3,0 (dost) 11,0 – 12,8/20
3,5 (ddb) 12,9 – 14,6/20
4,0 (db) 14,7 – 16,4/20

4,5 (pdb) 16,5 – 18,2/20
5,0 (bdb) 18,3 – 20,0/20
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Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy (100 pytań)
ocena kryteria

2,0 (ndst) <55/100
3,0 (dost) 56-64/100
3,5 (ddb) 65-73/100
4,0 (db) 74-82/100

4,5 (pdb) 83-91/100
5,0 (bdb) 92-100/100

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Samaranayake L. Mikrobiologia dla stomatologów. elsevier Urban & partner. Wyd. 2. Wrocław 2014.
Literatura uzupełniająca:
1. Mikrobiologia lekarska. Red. p. b. heczko, A. pietrzyk. M. Wróblewska. Wydawnictwo Lekarskie 

pZWL, Warszawa, 2014.
2. Szkaradkiewicz A. Mikrobiologia lekarska. Repetytorium z bakteriologii. Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu. poznań 2011.
3. Murray p. R., Rosenthal K.S., pfaller M. A. Mikrobiologia. Red. wyd. pol.: A. przondo-Mordarska, 

G. Martirosian, A. Szkaradkiewicz. elsevier Urban & partner. Wrocław 2011.
4. Murray p. R., Rosenthal K.S. Mikrobiologia. pytania testowe. Red. wyd. pol.: A. przondo-Mordar-

ska. elsevier Urban & partner. Wrocław 2011.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 10 0,5
Seminarium 15 1,0
Ćwiczenia 45 2,0

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5
przygotowanie studenta do zaliczeń 30 1,0
inne (jakie?) --- ---
Razem 115 5
11. informacje dodatkowe 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska, tel. (22) 599-17-77
Istnieje możliwość zajęć w ramach studenckiego koła naukowego.
Ćwiczenia odbywają się w salach Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej przy ul. Pawińskiego 3C.
Wykłady odbywają się w semestrze letnim w sali wykładowej im. Grucy, Katedra i Klinika Ortopedii i Trau-

matologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4
Seminaria odbywają się w semestrze letnim w Centrum Dydaktycznym WUM (ul. Żwirki i Wigury).
Informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej WL-D WUM: 

https://mikrobiologiastomatologiczna.wum.edu.pl
Materiały edukacyjne do zajęć dostępne są na stronie: www.epikro.pl 



23

Zajęcia z zakresu Fizjologii Narządu Żucia realizowane są w trzech jednostkach:

– zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia,
– zakład Ortodoncji,
– zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM.

WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia: 
Kierunek Lekarsko-Dentystyczny, jednolite magisterskie, 
profil praktyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne 
i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/19
Nazwa modułu/przedmiotu: FizJOLOGia NaRządU ŻUCia
Kod przedmiotu: 41501

jednostka/i prowadząca/e kształce-
nie:

zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
Ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. 22 502 20 99
e-mail: sluzowki@wum.edu.pl
strona internetowa: periodontologia.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. Renata Górska
Rok studiów: II
Semestr studiów: Semestr zimowy i letni
typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące:

dr hab. n. med. jan Kowalski
dr hab.n. med. Maciej czerniuk
dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
dr n. med. Katarzyna charazińska –carewicz
dr n. med Małgorzata Nędzi-Góra
dr n. med Maciej Nowak
dr n. med. Maciej Zaremba
dr n. med.. bartłomiej Górski
dr n. med. Andrzej Miskiewicz
lek. dent. Wioleta Majdanik
lek. dent. tomasz Kaczyński
lek. dent. Daniel poszytek

Erasmus TAK/NIE NIE
Osoba odpowiedzialna za sylabus Dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
Liczba punktów ectS: 0,5 (4 na cały przedmiot)
2. Cele kształcenia 

1. Zdobycie wiedzy na temat anatomii i fizjologii tkanek przyzębia.
2. Zdobycie wiedzy na temat anatomii i fizjologii błony śluzowej jamy ustnej.
3. Nabycie umiejętności rozróżnienia fizjologii od patologii.
3. Wymagania wstępne 

1. Zaliczony przedmiot Anatomia człowieka.
2. Zaliczony przedmiot histologia, cytologia i embriologia. 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

W01
wykazuje znajomość struktur organizmu ludzkiego: 
komórek, tkanek, narządów i systemów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem układu stomatognatycznego;

aW01

W02

zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, mechani-
zmów powstania oraz rozwoju procesu chorobo-
wego na poziomie molekularnym, komórkowym, 
tkankowym oraz ogólnoustrojowym, objawów 
klinicznych choroby, rokowań i powikłań choroby

CW13

U01 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta FU02
5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 2 1 cały rok
Seminarium 2 5 20
Ćwiczenia 2 10 10

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykład, seminaria i ćwiczenia – osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć
W1. Wykład 1. temat wykładu: Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej. treści: Nabłonek 
jamy ustnej. Rodzaje błony śluzowej. Nabłonek zewnętrzny, wewnętrzny i łączący. Funkcja obronna 
błony śluzowej. treści kształcenia – W01, W02
S1. Seminarium 1. temat seminarium: Anatomia i fizjologia przyzębia. treści: tkanki wchodzące 
w skład przyzębia. Funkcje poszczególnych tkanek. teoria helda. treści kształcenia – W01, W02
c1. Ćwiczenie 1. temat ćwiczeń: identyfikacja struktur anatomicznych w jamie ustnej. treści: powtórze-
nie anatomii głowy i szyi. Aplikacja nabytej wiedzy w praktyce. treści kształcenia – W01, W02, U01.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby 
weryfika-
cji efektu 

kształcenia

Kryterium zaliczenia

W01, W02 W - udział

W01, W02 s -

Obecność, przygotowanie teoretyczne i aktyw-
ny udział w seminariach
Dopuszczalna jest jedna nieodrobiona nieobec-
ność w semestrze w przypadku nieobecności 
usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim 
z poważnych powodów medycznych lub z waż-
nych powodów losowych. Spóźnienie powyżej 
15 min. traktowane jest jak nieobecność.

W01, W02 c -

Obecność, przygotowanie teoretyczne i aktyw-
ny udział w ćwiczeniach 
Dopuszczalna jest jedna nieodrobiona nieobec-
ność w semestrze w przypadku nieobecności 
usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim 
z poważnych powodów medycznych lub z waż-
nych powodów losowych. Spóźnienie powyżej 
15 min. traktowane jest jak nieobecność.
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny
9. Literatura

Literatura obowiązkowa:
1. „periodontologia” hans-peter Mueller, edra Urban&partner 2017.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 2 0,1
Seminarium 2 0,1
Ćwiczenia 2 0,1

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie studenta do zajęć 4 0,1
przygotowanie studenta do zaliczeń 5 0,1
Razem  15 0,5
11. informacje dodatkowe

Strona Zakładu: periodontologia.wum.edu.pl
Na ćwiczenia studenci zgłaszają się w fartuchach i z identyfikatorem zawierającym informacje: student, imię 
i nazwisko, rok
Prosimy studentów o sprawdzanie informacji na stronie internetowej Zakładu lub na tablicy ogłoszeń w Zakła-
dzie przed rozpoczęciem zajęć.
Zasady odrabiania zajęć należy ustalić z asystentem prowadzącym zajęcia.
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1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny
Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma stu-
diów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne):

lekarsko-dentystyczny, jednolite magisterskie profil prak-
tyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: FizJOLOGia NaRządU ŻUCia
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 41501

Jednostka/i prowadzące kształcenie:

zakład Ortodoncji
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: 22 502 10 32, e-mail: ortodoncja@wum.edu.pl
zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: 22 625 66 02, e-mail: zpips@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Małgorzata zadurska 
dr hab. n. med. Leopold Wagner

Rok studiów: II

Semestr studiów: 4
Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące 

dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr n. med. Marta 
Krasny, lek. dent. Agnieszka chruściel, lek. dent. Łukasz 
Dylewski, lek. stom. Dorota Kuśmierczyk, lek. stom. Renata 
Lenkiewicz, lek. dent. Anna Milczarek, lek. dent. barbara 
podobas-Müderrisoğlu

Erasmus TAK/NIE TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus lek. stom. Dorota Kuśmierczyk 
lek. stom. Renata Lenkiewicz

Liczba punktów ECTS: 3,5 (4 na cały przedmiot)

Koordynator: dr hab. n. med. Leopold Wagner
Zakład propedeutyki i profilaktyki Stomatologicznej

2. Cele kształcenia 
1. Nabycie wiedzy odnośnie rozwoju, funkcji, neurofizjologii, mechaniki, współdziałania i wzajem-

nych zależności struktur układu stomatognatycznego oraz jego integracji z innymi układami or-
ganizmu ludzkiego. 

2. Nabycie wiedzy dotyczącej normy zgryzowej właściwej dla danego wieku, występowania zmien-
ności cech osobniczych układu stomatognatycznego i ich związku ze środowiskiem zewnętrznym 
oraz wewnętrznym.

3. Nabycie umiejętności rozpoznawania normy zgryzowej i oceny czynności narządu żucia na róż-
nych etapach rozwoju osobniczego przy pomocy prostych testów klinicznych.

4. Nabycie umiejętności syntetycznego omówienia znaczenia czynnościowego struktur narządu żu-
cia oraz interpretacji anatomicznych i zjawisk fizycznych zachodzących w jego obrębie. 

5. Nabycie umiejętności przeprowadzenia badania przedmiotowego oraz rozpoznania normy fizjo-
logicznej i odchyleń.

3. Wymagania wstępne 
1. Zaliczony przedmiot Anatomia człowieka
2. Zaliczony przedmiot histologia, cytologia i embriologia
3. Zaliczony przedmiot biofizyka
4. Zaliczony przedmiot protetyka stomatologiczna.
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu kierunko-

wego (numer)

Symbol tworzony 
przez osobę wypełnia-

jącą sylabus (kategoria: 
W-wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student powi-
nien wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać 
po zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wyni-
kają z celów danego przedmiotu. Osiągniecie 

każdego z efektów powinno być zweryfikowane, 
aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w Rozpo-

rządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów.

W01 zna wskazania do podjęcia zabiegów w zakresie 
stomatologii estetycznej FW13

W02
zna struktury kostne układu stomatognatycz-
nego; omawia znaczenie czynnościowe kości 
mózgo- i twarzo-czaszki

aW01, aU01

W03
rozumie neuroanatomię i fizjologię układu 
ruchowego narządu żucia; interpretuje zjawiska 
fizyczne zachodzące w narządzie żucia

aW01, BU02

W04 zna fizjologię oraz funkcję szkliwa, zębiny, 
miazgi i ozębnej aW03

W05 zna biomechanikę stawów 
skroniowo-żuchwowych BW08

W06

zna powiązania statyki i dynamiki żuchwy 
z układem zębowym, determinanty okluzji, cele 
okluzji zoptymalizowanej, warunki stabilności 
okluzyjnej, zasady wzajemnie ochronnej arty-
kulacji oraz znaczenie koperty funkcjonalnej

BW08

W07 zna mechanizm wydzielania, skład i rolę śliny BW06

W08
zna zmiany zachodzące w układzie stomatogna-
tycznym z uwzględnieniem normy zgryzowej 
u osób w wieku podeszłym 

aW03, FW01

W09 posiada wiedzę dotyczącą rozwoju pre- i postna-
talnego narządu żucia aW02

W10

zna mechanizmy wzrostu i rozwoju kości twa-
rzoczaszki, kostnienia na podłożu chrzęstnym 
i łącznotkankowym, znaczenie zjawiska resorp-
cji i nawarstwiania kości 

aW02

W11 zna normy zgryzowe na różnych etapach roz-
woju osobniczego FW01

W12
posiada wiedzę na temat czynności fizjologicz-
nych związanych z narządem stomatognatycz-
nym (ssanie, żucie, połykanie, oddychanie, mowa)

 aW03, B.W19

U01
potrafi rozpoznać struktury kostne układu 
stomatognatycznego oraz ocenić punkty kostne 
i skórne w wybranych obrazach radiologicznych

aU03

U02 potrafi przeprowadzić badanie palpacyjne 
mięśni głowy i szyi FU02
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U03
potrafi wykonać i zinterpretować badanie 
żywotności miazgi, reakcji opukowej ozębnej 
i ruchomości zębów, ocenić tkanki twarde zębów

FU02

U04 potrafi przeprowadzić ocenę kliniczną stawów 
skroniowo-żuchwowych FU02

U05

potrafi przeprowadzić ocenę kliniczną zwarcia 
centralnego i pozacentralnego, wyznaczyć 
położenie żuchwy w relacji centralnej różnymi 
metodami, ocenić normę zwarciową i odchylenia 
na modelach diagnostycznych 

FU02

U06 potrafi przeprowadzić analizę estetyczną twarzy 
i uzębienia FU02

U07 potrafi przeprowadzić pełne badanie 
wewnątrz- i zewnątrzustne FU02

U08

potrafi wykonać podstawowe pomiary kranio-
metryczne i kefalometryczne; określić wiek 
kostny na podstawie zdjęcia rtg nadgarstka 
i analizy kręgów szyjnych, wykorzystać siatkę 
centylową do oceny rozwoju

aU02, aU03, EU02, EU05,
FU06

U09

potrafi przeprowadzić analizę normy zgryzowej 
na modelach diagnostycznych w poszczegól-
nych okresach rozwoju, ocenić zwarcie wg 
klasyfikacji Angle’a, określić wiek zębowy 

EU02, FU06

U010

potrafi wykonać kliniczne badanie efektywności 
żucia, badanie aktu połykania, toru oddecho-
wego, badanie palpacyjne udziału krtani przy 
wymawianiu głosek, zastosować technikę 
palatografii do badania artykulacji 

EU02,FU02, FU06

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 7 1 c. kurs
Seminarium 12 5,25 20
Ćwiczenia 20 10,5 10

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 – Wykład 1-2 – Temat wykładów: Rozwój narządu żucia – Treści kształcenia – W09
S1 – Seminarium 1 – Temat seminarium: Rozwój układu kostnego – Treści kształcenia – W10
S2-Seminarium 2 – Temat seminarium: Rozwój zgryzu – Treści kształcenia – W11
S3 – Seminarium 3-4 – Temat seminariów: Czynności układu stomatognatycznego-Treści kształcenia – W12
C1 – Ćwiczenie 1-2 – Temat: Rozwój układu kostnego – Treści kształcenia – U08
C2 – Ćwiczenie 3-4 – Temat: Rozwój zgryzu – Treści kształcenia – U09
C3 – Ćwiczenie 5-6 – Temat: Czynności układu stomatognatycznego – Treści kształcenia – U10
W2 – Wykład 3-7 – Temat: Estetyka w stomatologii – Treści kształcenia-W01
S4 – Seminarium 5 – 6 Temat: Układ kostny – Treści kształcenia – W02
S5 – Seminarium 7 – Temat: Układ ruchowy narządu żucia – Treści kształcenia – W03
S8 – Seminarium 8 – Temat: Układ zębowy – Treści kształcenia: W04
S9 – Seminarium 9 – Temat: Biomechanika stawów skroniowo-żuchwowych – Treści kształcenia – W05
S10 – Seminarium 10 – Temat: Okluzja – Treści kształcenia – W06
S11 – Seminarium 11 – Temat: Gruczoły ślinowe i ich funkcja – Treści kształcenia – W07
S12 – Seminarium 12 – Temat: Gerofizjologia jamy ustnej – Treści kształcenia – W07 – Sprawdzian pisemny
C4 – Ćwiczenie 7-8 – Temat: Elementy kostne układu stomatognatycznego w obrazowaniu rtg. – Treści kształ-
cenia – U01
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C5 – Ćwiczenie 9 – 10 – Temat: Układ ruchowy narządu żucia – Treści kształcenia – U02
C6 – Ćwiczenie 11-12 Temat: Układ zębowy – Treści kształcenia – U03
C7 – Ćwiczenie 13-14 – Temat: Biomechanika stawów skroniowo-żuchwowych – Treści kształcenia – U04
C8 – Ćwiczenie 15-16 – Temat: Analiza okluzji – Treści kształcenia – U05
C9 – Ćwiczenie 17-18 – Temat: Analiza estetyczna twarzy i uzębienia – Treści kształcenia – U06
C10 – Ćwiczenie 19-20 – Temat: Ocena stanu układu stomatognatycznego-Treści kształcenia – U07
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W01-08 W, S Sprawdzian pisemny
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na pozio-
mie co najmniej 55%

W09-12 W, S Sprawdzian pisemny
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na pozio-
mie co najmniej 55%

U01-07 c Obserwacja i ocena 
umiejętności

Pozytywna ocena wykonane-
go zadania

U08-10 c Obserwacja i ocena 
umiejętności

Pozytywna ocena wykonane-
go zadania

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium, test

ocena Kryteria
2,0 (ndst) 0%-54%
3,0 (dst) 55%-63%
3,5 (ddb) 64%-72%
4,0 (db) 73%-81%

4,5 (pdb) 82%-90%
5,0 (bdb) 91%-100%

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. i. Karłowska: Zarys ortodoncji współczesnej. pZWL, Warszawa, 2013.
2. M. SzpringerNodzak: Fizjologia narządu żucia. Materiały do ćwiczeń. AM w Warszawie.
3. S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. 

pZWL, Warszawa, 2009.
4. e. Mierzwińska-Nastalska: Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia, zasady rekonstrukcji 

zwarcia. Med tour press international, Warszawa, 2009.
5. M. Fradeani: Analiza estetyczna. tom i. Kwintesencja,Warszawa, 2012.
6. Z. Knychalska-Karwan: Stomatologia wieku podeszłego. czelej, Lublin, 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. W.R. proffit: Ortodoncja współczesna tom i. elsevier Urban &partner, Wrocław, 2009. 
2. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. pZWL, Warszawa, 2003.
3. j.p. Okeson: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. czelej, Lublin, 2005.
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10. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów 
ects

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 7 0,2
Seminarium 12 0,4
Ćwiczenia 20 0,7

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie studenta do zajęć 33 1,1
przygotowanie studenta do zaliczeń 33 1,1
Razem  105 3,5
11. informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do testowego kolokwium zaliczeniowego jest obecność na wszystkich seminariach 
i ćwiczeniach oraz zaliczenie sprawdzianów cząstkowych. Dopuszcza się pojedynczą nieobecność usprawiedli-
wioną zwolnieniem lekarskim przedstawionym w ciągu 8 dni od wystąpienia nieobecności.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny

Program kształcenia: kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magister-
skie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018-2019

Nazwa modułu/ przedmiotu:
POdSTaWy iMMUNOLOGii 

KLiNiCzNEJ
Kod przedmiotu: 41503

Jednostki prowadzące kształcenie:

zakład immunologii Centrum Biostruktury
ul. banacha 1a, budynek F, 02-097 Warszawa, 
tel.: 0-22-599-21-99
Fax: 0-22-599-21-94
e-mail: immunologia@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. med. Jakub Gołąb
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3
Typ modułu: podstawowy

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. med. jakub Gołąb
prof. dr hab. med. Witold Lasek
prof. dr hab. med. Dominika Nowis
Dr n. med. tomasz Stokłosa
Dr hab. med. Magdalena Winiarska 

Erasmus TAK/NIE tAK, w języku polskim

Osoba odpowiedzialna za sylabus: 
prof. dr hab. med. Dominika Nowis
dominika.nowis@wum.edu.pl
tel. 22 599-21-99

Liczba punktów ECTS: 2
2. Cele kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem układu odpornościowego człowieka,
2. Zapoznanie studenta z podstawowymi mechanizmami indukcji i rozwoju odpowiedzi immuno-

logicznej oraz procesami leżącymi u podłoża powstawania chorób alergicznych, autoimmuniza-
cyjnych, nowotworowych, odrzucania przeszczepów oraz pierwotnych i wtórnych niedoborów 
odporności,

3. Zapoznanie studenta z zastosowaniem przeciwciał, cytokin i komórek należących do układu od-
pornościowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych.

3. Wymagania wstępne 
1. Znajomość histologii
2. Znajomość anatomii prawidłowej
3. Znajomość podstaw biologii komórki
4. Znajomość podstaw biologii molekularnej i genetyki.
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu kierunko-

wego (numer)

W1 Student zna budowę układu odpornościo-
wego i rozumie jego rolę. C.W7., E.W3

W2

Student zna humoralne i komórkowe 
mechanizmy odporności wrodzonej i na-
bytej oraz mechanizmy nadwrażliwości 
i procesów autoimmunologicznych.

C.W8., E.W3

W3 Student zna podstawy immunodiagno-
styki i immunomodulacji. C.W10., E.U4

W4

Student zna patomechanizm chorób aler-
gicznych, wybranych chorób uwarunko-
wanych nadwrażliwością, autoimmuniza-
cyjnych i niedoborów odporności.

C.W11., E.W3

W5

Student zna podstawy doboru daw-
cy i biorcy przeszczepu, mechanizmy 
odrzucania przeszczepu oraz podstawy 
zapobiegania odrzucaniu przeszczepów.

C.W7., C.W8., C.W10., E.W16

W6

Student zna budowę, funkcję i źródła róż-
norodności przeciwciał oraz zastosowania 
diagnostyczne i terapeutyczne przeciw-
ciał monoklonalnych.

C.W7., C.W8., C.W10., E.U4

W7

Student zna podstawowe zjawiska leżące 
u podstaw rozwoju nowotworów, rolę ukła-
du odpornościowego w ich powstawaniu, 
metody immunoterapii chorób nowotworo-
wych oraz mechanizmy rozwoju lekoopor-
ności w przebiegu leczenia tych schorzeń.

C.W7., C.W8., C.W10., E.W3

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 10 cały kurs

Seminarium 20 20

Ćwiczenia - - -

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 – Wykład 1 – Temat wykładu: Główny układ zgodności tkankowej. Prezentacja antygenów. Treści kształ-
cenia: różnice w budowie i funkcji pomiędzy receptorem limfocytów B (BCR) i receptorem limfocytów T (TCR), 
budowa, funkcja, występowanie cząsteczek MHC klasy I i MHC klasy II, prezentacja antygenów w kontekście 
MHC klasy I – pochodzenie prezentowanych peptydów, przykłady strategii prowadzących do zmniejszenia 
ilości MHC klasy I na powierzchni komórek, prezentacja antygenów w kontekście MHC klasy II – pochodzenie 
prezentowanych peptydów, znaczenie prezentacji, synapsa immunologiczna, polimorfizm genów kodujących 
cząsteczki MHC – przyczyny, znaczenie biologiczne. Wykładowca dr hab. med. Magdalena Winiarska

W2 – Wykład 2 –Temat wykładu: Zjawiska immunologiczne w błonach śluzowych. Treści kształcenia: budowa 
i funkcja układu odpornościowego związanego z błonami śluzowymi, rola przeciwciał IgA, komórek M i defen-
syn. Wykładowca – prof. dr hab. Witold Lasek 
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W3 – Wykład 3 – Temat wykładu: Dojrzewanie limfocytów. Krążenie limfocytów. Treści kształcenia: Rearan-
żacja genów kodujących receptor limfocytów T, selekcja pozytywna i negatywna limfocytów, mechanizmy 
centralnej tolerancji immunologicznej, cząsteczki adhezyjne i cytokiny uczestniczące w krążeniu limfocytów. 
Wykładowca – prof. dr hab. Jakub Gołąb

W4 – Wykład 4 – Temat wykładu: Odporność przeciwzakaźna. Treści kształcenia: podstawy odpowiedzi prze-
ciwwirusowej, przeciwbakteryjnej i przeciwpasożytniczej, mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej 
przez drobnoustroje. Wykładowca – dr n. med. Tomasz Stokłosa

W5 – Wykład 5 – Temat wykładu: Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowania przeciwciał monoklonalnych. 
Treści kształcenia: funkcje biologiczne przeciwciał, metody otrzymywania przeciwciał monoklonalnych, mody-
fikacje przeciwciał monoklonalnych na potrzeby diagnostyki i terapii, techniki diagnostyczne wykorzystujące 
przeciwciała (ELISA, Western blotting, immunoprecypitacja, mikroskopia immunofluorescencyjna, mikrosko-
pia immuno-elektronowa, techniki immunohistochemiczne), przykłady zastosowań terapeutycznych przeciw-
ciał monoklonalnych w leczeniu chorób człowieka. Wykładowca – prof. dr hab. med. Dominika Nowis

W6 – Wykład 6 – Temat wykładu: Immunologia transplantacyjna. Treści kształcenia: historia i główne osią-
gnięcia transplantologii, zasady typowania tkankowego, indukcja odpowiedzi transplantacyjnej i mechanizmy 
efektorowe odrzucania przeszczepu, cele i zasady stosowania immunosupresji, ksenoprzeszczepy – historia 
i perspektywy zastosowania. Wykładowca – dr hab. med. Magdalena Winiarska

W7 – Wykład 7 – Temat wykładu: Nadwrażliwość i choroby alergiczne. Treści kształcenia: patogeneza nad-
wrażliwości typu I, rola limfocytów Th2 i przeciwciał IgE w alergiach, mechanizmy aktywacji i funkcje efekto-
rowe komórek tucznych, immunoterapia alergenem, rodzaje przeciwciał i immunoterapeutyków stosowanych 
w leczeniu i próbach klinicznych leczenia alergii. Wykładowca – prof. dr hab. Witold Lasek 

W8 – Wykład 8 – Tolerancja immunologiczna i choroby autoimmunizacyjne. Treści kształcenia: centralne i ob-
wodowe mechanizmy tolerancji autoantygenów, czynniki sprzyjające rozwojowi chorób autoimmunizacyjnych, 
patomechanizm wybranych chorób autoimmunizacyjnych, wybrane zagadnienia terapii chorób autoimmuniza-
cyjnych. Wykładowca – dr hab. med. Magdalena Winiarska

W9 – Wykład 9 – Temat wykładu: Immunologia i immunoterapia nowotworów. Treści kształcenia: mechani-
zmy obrony przeciwnowotworowej, w jaki sposób komórki nowotworowe próbują uciec spod nadzoru immuno-
logicznego, immunoterapia nowotworów. Wykładowca – prof. dr hab. med. Dominika Nowis

W10 – Wykład 10 – Temat wykładu: Zespół nabytego niedoboru odporności AIDS. Treści kształcenia: epide-
miologia zakażenia HIV, budowa i cykl życiowy wirusa, wpływ HIV na funkcjonowanie układu odpornościo-
wego, objawy kliniczne zakażenia, terapia antyretrowirusowa, stan badań nad szczepionką przeciwko HIV. 
Wykładowca – dr n. med. Tomasz Stokłosa

S1 – Seminarium 1 – Temat seminarium: Definicje podstawowe. Rola układu odpornościowego. Zjawiska im-
munologiczne w jamie ustnej. Budowa narządów limfatycznych. Budowa przeciwciał i receptorów limfocytów 
T rozpoznających antygen. Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr 
hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena 
Winiarska

S2 – Seminarium 2 – Temat seminarium: Źródła różnorodności przeciwciał i receptorów limfocytów T 
rozpoznających antygen. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i ich pochodnych. Treści kształcenia – jak 
wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, 
dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska

S3 – Seminarium 3 – Temat seminarium: Główny układ zgodności tkankowej. Prezentacja antygenów limfocy-
tom T. Rodzaje odpowiedzi immunologicznej. Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub 
Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. 
med. Magdalena Winiarska
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S4 – Seminarium 4 – Temat seminarium: Populacje i subpopulacje limfocytów. Cytokiny i ich receptory. 
Rola cytokin i cząsteczek powierzchniowych w aktywacji, proliferacji i różnicowaniu limfocytów. Regulacja 
odpowiedzi immunologicznej humoralnej i komórkowej. Zastosowanie cytokin w medycynie. Treści kształcenia 
– jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika 
Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska

S5 – Seminarium 5 – Temat seminarium: Odpowiedź nieswoista. Funkcja układu dopełniacza. Interferony. 
Funkcje makrofagów i granulocytów. Cytotoksyczność naturalna i zależna od przeciwciał. Mechanizmy 
cytotoksyczności limfocytów. Mechanizmy odporności w błonach śluzowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
jamy ustnej. Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, 
prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska

S6 – Seminarium 6 – Temat seminarium: Immunologia transplantacyjna. Mechanizmy odrzucania przeszcze-
pów alogenicznych. Charakterystyka przeszczepów różnych narządów. Problemy stomatologiczne w transplan-
tologii. Pierwotne i wtórne niedobory odporności z uwzględnieniem aspektów stomatologicznych. Diagnostyka 
niedoborów odporności. Terapia genowa. Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, 
prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. 
Magdalena Winiarska

S7 – Seminarium 7 – Temat seminarium: Nadwrażliwość. Typy nadwrażliwości ze szczególnym uwzględnie-
niem nadwrażliwości typu I. Immunoterapia alergenem. Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr 
hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, 
dr hab. med. Magdalena Winiarska

S8 – Seminarium 8 – Temat seminarium: Tolerancja immunologiczna i autotolerancja. Naturalne mechanizmy 
zabezpieczające przed autoagresją. Niektóre mechanizmy indukujące autoagresję. Treści kształcenia – jak wy-
żej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, 
dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska

S9 – Seminarium 9 – Temat seminarium: Immunologia nowotworów. Ułatwienie immunologiczne. Odpo-
wiedź przeciwnowotworowa układu odpornościowego. Immunoterapia nowotworów. Treści kształcenia – jak 
wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, 
dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska

S10 – Seminarium 10 – Kolokwium zaliczeniowe. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold 
Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Przedmiotowy efekt 

kształcenia Formy prowadzonych zajęć Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

W1 W1-10, S1-9

Kolokwium 
końcowe

Uzyskanie 
ponad 50% 
maksymalnej 
liczby punktów

W2 W1-10, S1-9
W3 W7, S2, S6
W4 W7, W8, W10, S6, S7, S8
W5 W6, S6
W6 W5, S2
W7 W9, S9
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium testowe na ostatnim seminarium składające się z 25 py-

tań wielokrotnego wyboru, za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt
ocena kryteria

2,0 (ndst) 12 i mniej punktów
3,0 (dost.) 13-15 punktów
3,5 (ddb) 16-17 punktów
4,0 (db) 18-20 punkty

4,5 (pdb) 21-22 punkty
5,0 (bdb) 23-25 punktów

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Gołąb j., jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa t. (red.) “immunologia”, pWN, 2017.
Literatura uzupełniająca:
1. Lasek W. immunologia – podstawowe zagadnienia i aktualności, pWN, wyd. iii, 2014.

Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba 
godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 10 0,33
Seminarium 20 0,67

Forma aktywności Liczba 
godzin 

przygotowanie studenta do seminarium 20 0,67
przygotowanie do zaliczeń 10 0,33
Razem 60 2,00
10. informacje dodatkowe 

Przy Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury WUM działa Studenckie Koło Naukowe.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia 
lekarsko-dentystyczny
profil praktyczny
jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: JęzyK OBCy W MEdyCyNiE
Kod przedmiotu 41505

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Studium Języków Obcych, 
WUM centrum Dydaktyczne, 
ul. trojdena 2a, 02-109 Warszawa
tel. 22 5720863
sjosekretariat@wum.edu.pl, 
www.sjo.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr Maciej Ganczar
Rok studiów II
Semestr studiów 1-2
typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące 

mgr Grażyna Wodnicka, mgr Marcin Otto – język angielski 
tel. 22 5720863, 61
mgr barbara tryuk-czapska – język francuski tel. 57 20863, 58
mgr Mariola Strzelak – język niemiecki tel. 57 20863, 58
mgr Kinga Szkurłat – język rosyjski tel. 57 20863, 60

Erasmus TAK/NIE tak
Osoba odpowiedzialna za sylabus mgr Marcin Otto tel. 22 5720863
Liczba punktów ectS: 2
2. Cele kształcenia

1. posługiwanie się wybranym językiem obcym na poziomie minimum b2 wg. eSOKj w zakresie 
stomatologii, z rozróżnieniem języka tekstów specjalistycznych.

2. Umiejętność komunikacji w języku obcym w środowisku zawodowym (pacjent, zespół).
3. Wymagania wstępne

1. Opanowanie wybranego języka na poziomie b1 europejskiego Systemu Opisu Kształcenia języko-
wego Rady europy (ocena na świadectwie maturalnym lub właściwy certyfikat)

4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

w zakresie wiedzy:

W1

1. W trakcie kursu, student przyswaja język specja-
listyczny w wybranym języku obcym zgodny z kie-
runkiem swoich studiów, który stanie się narzędziem 
do realizacji umiejętności językowych niezbędnych 
w przyszłej pracy zawodowej lekarza-dentysty, mię-
dzy innymi w celu analizy piśmiennictwa.

dU19
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W2
2. W języku obcym przyswaja wiedzę związaną 
z wybranym kierunkiem studiów jak np. historia 
stomatologii.

-

W3

3. posiada znajomość zasad etyki związanych 
z wykonywaniem zawodu lekarza-dentysty, 
obowiązków wobec pacjenta, praw pacjenta, 
oraz odpowiedzialność karno-cywilną opisanych 
w wybranym przez siebie języku obcym.

dU11

w zakresie umiejętności
w wybranym języku obcym:

U1

1. potrafi zdefiniować podstawowe jednostki 
chorobowe i opisać objawy chorób jamy ustnej 
(próchnica, choroby przyzębia, itp.) oraz zabu-
rzeń układu stomatognatycznego (zaburzenia 
w obrębie łuku, zgryzu),

CU05

U2
2. posługuje się nazewnictwem z zakresu sto-
matologii odtwórczej (materiały, uzupełnienia 
protetyczne, itp.),

CU11

U3 3. posiada terminologię niezbędną dookreślenia 
działań lekarza w zakresie analgezji i anastezji, FU19

U4

4. potrafi posłużyć się nazwami preparatów stoso-
wanych w zabiegach stomatologicznych, określić 
standardową farmakologię, postaci leku i sposób 
ich podawania,

FU12

U5

5. potrafi wyjaśnić pacjentowi charakter diagno-
zo-wanych dolegliwości, potrafi przedstawić 
proponowany plan leczenia razem z możliwymi 
jego konsekwencjami oraz zaproponować opcje 
alternatywne,

FU03

U6 6. potrafi przedstawić związki przyczynowo-skut-
kowe w zakresie chorób przyzębia, FU20, FW11

U7 7. potrafi udzielić informacji co do profilaktyki 
chorób jamy ustnej, FU08

U8 8. potrafi podać pacjentowi niezbędne instrukcje 
przed- i pozabiegowe, FU03

U9 9. potrafi przedstawić opis przypadku np. w sytu-
acji kierowania pacjenta, FU15 

U10 10. potrafi poinformować pacjenta o charakterze 
leczenia endodontycznego, CU09, FW09

U11
11. potrafi rozpoznać podstawowe typy piśmien-
nictwa medycznego jako prace kazuistyczne, 
artykuły poglądowe, prace badawcze,

dU19

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Ćwiczenia 40 5,0 20
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia
c01-02 – pROFiLAKtYKA StOMAtOLOGicZNA (W1, U7)
c03-04 – FLUORYZAcjA i OZONOteRApiA (W1, U7)
c05-06 – bóL ZębA i jeGO UśMieRZANie (W1, U3)
c07-09 – ZNiecZULeNiA W StOMAtOLOGii (W1, U3)
c10-12 – MAteRiAŁY ZŁOżONe DO ODbUDOWY UbYtKóW (W1, U2)
c13-14 – StOMAtOLOGiA eStetYcZNA (W1, U2)
c15 – KOLOKWiUM
c16-17 – eNDODONcjA (W1, W3, U5, U9, U10)
c18-19 – chORObY pRZYZębiA (W1, U1, U5, U6)
c20 – KOLOKWiUM
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1, W3, U1, 
U4, U5, U6, 

U7, U8
c

KOLOKWIUM 01
 (forma pisemna)
testy językowe sprawdzające 
słownictwo specjalistyczne, ćwi-
czone struktury, tłumaczenia

60%

W1, W3, U2, 
U4, U9, U10, 

U11
c

KOLOKWIUM 02
(forma pisemna)
j.w.

60%

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaLiCzENiE Na OCENę

ocena kryteria
2,0 (ndst) poniżej 60%
3,0 (dost) 60 – 69,99 %
3,5 (ddb) 70 – 79,99 %
4,0 (db) 70 – 85,99 %

4,5 (pdb) 86 – 90,99 %
5,0 (bdb) 91 – 100 %

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
język angielski
Studzińska-pasieka Kinga, Otto Marcin: Open your English Wider!.bestom DeNtOnet.pl. 2011
język francuski:
Mourlhon-Dallies Florence, tolas jacqueline: santé-médecine.com. paris: cLe international 2007.
język niemiecki:
Szafrański Marceli: DeutschfürZahnmediziner. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009.
język rosyjski:
hajczuk Roman: Ruskijjazyk w medycynie. Warszawa: PZWL 2008.

Literatura uzupełniająca:
język francuski:
Fassier thomas, talavera-Goy Solange: Le français des médecins. PUg 2009.
język niemiecki:
Ganczar Maciej, Rogowska barbara: Medycyna. Język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne. 
Warszawa: hueber polska 2007.
Rogowska barbara, Ganczar Maciej: Medycyna. Słownik kieszonkowy polsko-niemiecki, niemiecko-polski. 
Warszawa: hueber polska 2008.



39

10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 0 -
Seminarium 0 -
Ćwiczenia 40 1

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): przygotowanie do prezentacji ustnej, 
powtórzenie materiału do kolokwium, obejrzenie dodatkowych materiałów audiowizualnych

przygotowanie studenta do zajęć/ zaliczeń 30 1
inne (jakie?) - -
Razem 70 2
11. informacje dodatkowe 

-
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia: 
Kierunek Lekarsko-Dentystyczny, jednolite magisterskie, 
profil praktyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne 
i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/19

Nazwa modułu/przedmiotu:
PERiOdONTOLOGia i CHOROBy 

BłON ŚLUzOWyCH
Kod przedmiotu: 41507

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
Ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. 22 502 20 99
e-mail: sluzowki@wum.edu.pl
strona internetowa: periodontologia.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. Renata Górska
Rok studiów: II
Semestr studiów: Semestr zimowy i letni
typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące:

dr hab. n. med. jan Kowalski
dr hab. n. med. Maciej czerniuk
dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
dr n. med. Katarzyna charazińska-carewicz
dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra
dr n. med. Maciej Nowak
dr n. med. Maciej Zaremba
dr n. med. bartłomiej Górski
lek. dent. Andrzej Miskiewicz
lek. dent. tomasz Kaczyński
lek. dent. Wioleta Majdanik 
lek. dent. Daniel poszytek

Erasmus TAK/NIE NIE
Osoba odpowiedzialna za sylabus Dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
Liczba punktów ectS: 2.0
2. Cele kształcenia 

1. Zdobycie wiedzy na temat etiologii chorób przyzębia
2. Zdobycie wiedzy na temat profilaktyki chorób przyzębia
3. podstawy klasyfikacji chorób przyzębia.
3. Wymagania wstępne

1. Zaliczony przedmiot Anatomia człowieka 
2. Zaliczony przedmiot histologia, cytologia i embriologia.
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

W01

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii 
narządowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyj-
nych, inwazyjnych, autoimmunologicznych, z nie-
doboru odporności, metabolicznych i genetycznych)

FW02

W02
zna zasady postępowania profilaktyczno-lecznicze-
go w chorobach narządu żucia w różnym okresie 
rozwoju

FW03

U01 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta FU02
5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Seminarium 20 5 20
Ćwiczenia 10 10 10

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Seminaria – osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć
S1. temat seminarium: płytka nazębna(biofilm) – mechanizmy powstawania, spektrum mikrobiolo-
giczne i mechanizmy działania. treści: mikroflora fizjologiczna i patologiczna. Kompleksy bakteryj-
ne. Mechanizmy kolonizacji biofilmu. biofilm naddziąsłowy i poddziąsłowy. bezpośredni i pośredni 
efekt niszczący przyzębie. treści kształcenia – W01
S2. temat seminarium: Ogólne i miejscowe czynniki ryzyka chorób przyzębia. czynniki sprzyjające 
odkładaniu się płytki nazębnej. treści: Wyznaczniki. czynniki ryzyka. czynniki retencyjne. czynni-
ki sprzyjające wysuszeniu błony śluzowej jamy ustnej. treści kształcenia – W01
S3. temat seminarium: profilaktyka chorób przyzębia. profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa. 
instruktaż higieny jamy ustnej. Motywacja pacjenta. Metody wybarwiania złogów nazębnych. Wskaźniki 
higieny jamy ustnej. treści: profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa. techniki motywacji pacjen-
ta. Metody wybarwiania złogów nazębnych. Wskaźniki higieny jamy ustnej. treści kształcenia – W02
S4. temat seminarium: profilaktyka domowa. Mechaniczne metody walki z płytką nazębną. Metody 
szczotkowania zębów. treści: Mechaniczne metody walki z płytką nazębną. Metody szczotkowania 
zębów. Szczoteczka ręczna i elektryczna. treści kształcenia – W02
S5. temat seminarium: Metody oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Dodatkowe przybory 
do higieny jamy ustnej. prezentacja przyborów. treści: Metody oczyszczania przestrzeni międzyzę-
bowych. Dodatkowe przybory do higieny jamy ustnej i ich zastosowanie. prezentacja przyborów. 
treści kształcenia – W02
S6. temat seminarium: chemiczne metody walki z płytką nazębną. środki antyseptyczne. treści: 
środki przeciwbakteryjne stosowane w roztworach do płukania jamy ustnej i w pastach do zębów. 
treści kształcenia – W02
S7. powtórzenie wiadomości. treści kształcenia – W01, W02
S8. temat seminarium: profilaktyka profesjonalna. profesjonalne usuwanie złogów nazębnych. Ska-
ling ręczny a maszynowy. treści: zasady przeprowadzania skalingu. Różnice pomiędzy skalingiem 
ręcznym i maszynowym. treści kształcenia – W02
S9. temat seminarium: instrumentarium i technika ręcznego usuwania złogów nazębnych. prezen-
tacja instrumentarium. treści: instrumentarium i technika ręcznego usuwania złogów nazębnych. 
prezentacja instrumentarium. treści kształcenia – W02
S10. temat seminarium: instrumentarium i technika maszynowego usuwania złogów nazębnych. 
polerowanie powierzchni zębów i wygładzanie powierzchni korzeni. prezentacja instrumentarium. 
treści: instrumentarium i technika maszynowego usuwania złogów nazębnych. Zasady polerowania 
i root planingu. prezentacja instrumentarium. treści kształcenia – W02



42

S11. temat seminarium: badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. badanie stomatologiczne 
z uwzględnieniem wskaźników higieny i stanu zapalnego. treści: Zasady badania pacjenta. Fazy 
badania. Zasady badania stomatologicznego. parametry kliniczne stanu przyzębia stosowane w pe-
riodontologii. treści kształcenia – W02
S12. temat seminarium: Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia i rejestracja ich 
w karcie pacjenta: głębokość kieszonek, utrata przyczepu łącznotkankowego, stopień objęcia furka-
cji, stopień ruchomości zębów. treści: prezentacja karty pacjenta. Zasady wypełniania karty. treści 
kształcenia – W02
S13. temat seminarium: Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu skalingu. treści: Wskazania 
i przeciwwskazania do zabiegu skalingu. treści kształcenia – W02
S14. temat seminarium: Klasyfikacja chorób przyzębia. treści: podstawy diagnostyki chorób dziąseł 
i przyzębia. treści kształcenia – W02
S15. Zaliczenie seminariów. treści kształcenia – W01, W02.

Ćwiczenia – osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć
C1. temat ćwiczeń: badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta (siebie nawzajem). Wybarwianie 
płytki nazębnej, obliczanie wskaźnika płytki. prawidłowy instruktaż higieny jamy ustnej. treści: 
badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta (siebie nawzajem). Wybarwianie płytki nazębnej, ob-
liczanie wskaźnika płytki. prawidłowy instruktaż higieny jamy ustnej. treści kształcenia – W02,U01
C2. temat ćwiczeń: Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia i rejestracja ich w karcie. 
badanie siebie nawzajem. treści: Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia i rejestracja 
ich w karcie. badanie siebie nawzajem. treści kształcenia – W02,U01
C3. temat ćwiczeń: Demonstracja narzędzi do skalingu ręcznego i maszynowego. treści: Demon-
stracja narzędzi do skalingu ręcznego i maszynowego. treści kształcenia – W02
C4. temat ćwiczeń: pokaz skalingu. praca na fantomach. treści: pokaz skalingu. praca na fantomach. 
treści kształcenia – W02
C5. temat ćwiczeń: praca na fantomach. Zaliczenie ćwiczeń. treści: praca na fantomach. treści 
kształcenia – W02.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W01
W02
W03

s zaliczenie

Obecność, przygotowanie 
teoretyczne i aktywny udział 
w seminariach (zaliczenie kart-
kówek, zalicza 60%). Zaliczenie 
prezentacji dotyczącej zindy-
widualizowanego instruktażu 
higieny. 
Dopuszczalna jest jedna 
nieodrobiona nieobecność 
w semestrze w przypadku 
nieobecności usprawiedliwionej 
zwolnieniem lekarskim z po-
ważnych powodów medycz-
nych lub z ważnych powodów 
losowych. Spóźnienie powyżej 
15 min. traktowane jest jak 
nieobecność.
Zasady odrabiania zajęć należy 
ustalić z asystentem prowadzą-
cym zajęcia.
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W01
W02
W03

c zaliczenie

Obecność, przygotowanie 
teoretyczne i aktywny udział 
w ćwiczeniach. 
Dopuszczalna jest jedna 
nieodrobiona nieobecność 
w semestrze w przypadku 
nieobecności usprawiedliwionej 
zwolnieniem lekarskim z po-
ważnych powodów medycz-
nych lub z ważnych powodów 
losowych. Spóźnienie powyżej 
15 min. traktowane jest jak 
nieobecność.
Zasady odrabiania zajęć należy 
ustalić z asystentem prowadzą-
cym zajęcia.

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny 
9. Literatura 

Literatura obowiązkowa:
1. „periodontologia” hans-peter Mueller, edra Urban&partner 2017.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Seminarium 20 0,7
Ćwiczenia 10 0,4

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie studenta do seminarium 80 0,5
przygotowanie do zaliczeń 30 0,3
przygotowanie studenta do ćwiczeń 10 0,1
Razem 150 2.0
11. informacje dodatkowe 

Strona Zakładu: periodontologia.wum.edu.pl
Na ćwiczenia studenci zgłaszają się w fartuchach i z identyfikatorem zawierającym informacje: student, imię 
i nazwisko, rok.
Prosimy studentów o sprawdzanie informacji na stronie internetowej Zakładu lub na tablicy ogłoszeń w Zakła-
dzie przed rozpoczęciem zajęć.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny
Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma stu-
diów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne): 

kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite magisterskie profil 
praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: PROTETyKa
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 41509

Jednostka/i prowadzące kształcenie:

zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: 22 625 66 02,
e-mail: zpips@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Leopold Wagner
Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): II

Semestr studiów(semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 3

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): kierunkowy

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich wykła-
dowców prowadzących przedmiot):

lek. stom. Renata Lenkiewicz

Erasmus TAK/NIE(czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus): 

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, 
do której należy zgłaszać uwagi dotyczą-
ce sylabusa): 

lek. stom. Renata Lenkiewicz

Liczba punktów ECTS: 4
2. Cele kształcenia 

1. Nabycie wiedzy z zakresu anatomii czynnościowej i biomechaniki układu ruchowego narządu 
żucia, budowy anatomicznej zębów stałych w aspekcie ich funkcji i ustawienia w łuku, kryteriów 
optymalnego zwarcia czynnościowego oraz adaptacji, kompensacji i sprzężeń zwrotnych w ukła-
dzie stomatognatycznym 

2. Nabycie wiedzy odnośnie przyczyn i przebiegu wybranych zaburzeń czynnościowych narządu 
żucia, ich wpływu na zdrowie ogólne, założeń terapii okluzyjnej oraz zasad rehabilitacji narządu 
żucia, odstępstw od normy zwarciowej w zaburzeniach morfologiczno-czynnościowych oraz ogól-
nych zasad ich profilaktyki i leczenia.

3. Nabycie umiejętności określania i wyjaśniania patomechanizmów prowadzących do zaburzeń 
zwarcia, objawów oraz konsekwencji w/w zaburzeń.

4. Nabycie umiejętności odwzorowania przestrzennego części koronowych zębów ze szczególnym 
uwzględnieniem płaszczyzn zwarciowych.

3. Wymagania wstępne 
1. Zaliczony przedmiot Anatomia prawidłowa.
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia

treść przedmiotowego efektu 
kształcenia

Odniesienie do efektu kierunkowe-
go (numer)

Symbol tworzony 
przez osobę wypełnia-

jącą sylabus (kategoria: 
W-wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student powi-
nien wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać 
po zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wy-
nikają z celów danego przedmiotu. Osiągnie-
cie każdego z efektów powinno być zweryfiko-

wane, aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego efektu kształ-
cenia zawarty w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki bądź Uchwały Senatu 
WUM właściwego kierunku studiów.

W1

wykazuje znajomość elementów składo-
wych i funkcje układu stomatognatycz-
nego oraz ich morfologiczno-funkcjo-
nalne powiązania

aW01, aW03

W2

zna pojęcie położenia spoczynkowego 
żuchwy, rejestrację położenia żuchwy 
w zwarciu nawykowym i relacji central-
nej, znaczenie relacji centralnej i sposo-
by jej wyznaczania, znaczenie piono-
wego wymiaru zwarcia i sposoby jego 
ustalania, opisuje biomechanikę ruchów 
i prowadzenie stawowe żuchwy, 

BW08

W3

zna pojęcia okluzji idealnej i optymalnej, 
opisuje prawidłowe kontakty zwarciowe 
zębów, zna znaczenie krzywych kom-
pensacyjnych, zasady prowadzenia zębo-
wego żuchwy, wielkości sił zgryzowych, 
obciążeń okluzyjnych i konieczność ich 
rozpraszania, koncepcje okluzji uzębie-
nia naturalnego i sztucznego, zasadność 
zastosowania schematu uproszczonych 
kontaktów zwarciowych, zasady okluzji 
w implantologii, konsekwencje obciążeń 
nieosiowych zębów i implantów

aW03, BW08

W4

zna pojęcia cyklu odruchowego, 
kompen-sacji i adaptacji w układzie sto-
matogna-tycznym, znaczenie wzajemnie 
ochronnej artykulacji, pojęcie stanu rów-
nowagi artykulacyjnej oraz konsekwen-
cje jego utraty, zna sposoby kompensacji 
zaburzeń powstających wskutek postę-
pującej utraty uzębienia oraz sposoby 
adaptacji do zaburzeń zwarcia

aW04, CW12
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W5

zna pojęcie i etiologię parafunkcji, 
podstawowe parafunkcje narządu żucia, 
etiologię i objawy dysfunkcji narządu 
żucia, pojęcie dysfunkcji skompensowa-
nych i nieskompensowanych, wpływ 
zaburzeń układu ruchowego człowieka 
na narząd żucia i vice versa, zasady 
analizy czynnościowej układu ruchowe-
go narządu żucia, założenia i metody 
terapii zwarciowej, zasady profilaktyki 
miejscowej dysfunkcji narządu żucia

CW06, CW13, CU04, FW03. FW22 

W6

zna ogólne mechanizmy kształtowania 
zwarcia w rozwoju osobniczym – pojęcie 
przestrzeni neutralnej, pozycjonowania 
zębów w okresie rozwojowym i poroz-
wojowym, etiologię, profilaktykę i ogól-
ne zasady rehabilitacji wad zgryzu 

aW02, CW06

W7

zna ogólne zasady działania instrumen-
talnych systemów artykulacyjnych i łu-
ków twarzowych z odniesieniem w/w 
do struktur i czynności układu stomato-
gnatycznego rozumie zasady programo-
wania oraz ograniczenia artykulatorów 
przeciętnych i półindywidualnych

FW16

U1

potrafi odwzorować przestrzennie (3D) 
części koronowe wybranych zębów 
siecznych, kłów, przedtrzonowych 
i trzonowych w materiale plastycznym, 
ze szczególnym uwzględnieniem po-
wierzchni funkcjonalnych

CU12

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 40 5 20
Ćwiczenia - - -

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 –Seminarium 1-3 – Temat: Układ stomatognatyczny – Treści kształcenia – W1
S2 – Seminarium 4-6 – Temat: Stany artykulacyjne żuchwy – Treści kształcenia – W2
S3 – Seminarium 7-12 – Temat: Normy i typy okluzji – Treści kształcenia – W3
S4 – Seminarium 13-15 – Temat: Mechanizmy odruchowe i adaptacyjne w układzie stomatognatycznym 
– Treści kształcenia – W4
S5 – Seminarium 16-18 – Temat: Profilaktyka zaburzeń czynnościowych narządu żucia – Treści kształcenia – W5
S6 – Seminarium 19-21 – Temat: Okluzja w zaburzeniach morfologiczno-czynnościowych – Treści kształcenia – W6
S7 – Seminarium 22-24 – Temat: Instrumentalne systemy artykulacyjne – Treści kształcenia – W7 – Spraw-
dzian pisemny
S8 – Seminarium 25-40 – Temat: Morfologia zębów w aspekcie funkcji – Treści kształcenia – W2U1
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-7 S Sprawdzian pisemny
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na poziomie 
co najmniej 55%

U1 S Obserwacja i ocena 
umiejętności

pozytywna ocena wykonanego 
zadania

8. Kryteria oceniania: zaliczenie
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium, test

ocena kryteria
2,0 (ndst) 0%-54%
3,0 (dst) 55%-63%
3,5 (ddb) 64%-72%
4,0 (db) 73%-81%

4,5 (pdb) 82%-90%
5,0 (bdb) 91%-100%

9. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. e. Mierzwińska-Nastalska: Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. Med tour press. inter-

national, Warszawa, 2009.
2. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. pZWL, Warszawa, 2003.
3. j.p. Okeson: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wydawnictwo czelej, Lublin, 2005.
Literatura uzupełniająca: 
1. R. Wassel, A. Naru, j. Steele, F. Nohl: Okluzja w praktyce. Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa, 2012.
2. S.W. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. pZWL, Warszawa, 2007.
10. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład - -
Seminarium 40 1,4
Ćwiczenia - -

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej 
pracy przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. koniecz-

ność przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.
przygotowanie studenta do zajęć 36 1,2
przygotowanie studenta do zaliczeń 44 1,4
inne (jakie) - -
Razem 120  4
11. informacje dodatkowe

Warunkiem dopuszczenia do końcowego kolokwium testowego jest obecność na wszystkich seminariach, do-
puszcza się pojedynczą nieobecność pod warunkiem przedstawienia zwolnienia lekarskiego w terminie do 8 dni 
od zaistniałej nieobecności.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

Program kształcenia Kierunek lekarsko-dentystyczny, profil praktyczny, studia 
jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/ przedmiotu: PSyCHOLOGia MEdyCzNa Cz. i
Kod przedmiotu: 41510

Jednostki prowadzące kształcenie:
zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej WUM
ul. żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
tel. +48 22 57 20 533

Kierownik jednostki/jednostek: Profesor dr hab. Krzysztof Owczarek
Rok studiów II
Semestr studiów 2 semestr
Typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące prof. dr hab. Krzysztof Owczarek
Dr n. o zdrowiu Magdalena Łazarewicz

Erasmus TAK/NIE tak (konieczna znajomość języka polskiego)

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
Dr n. o zdrowiu Magdalena Łazarewicz
magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl
tel. +48 22 57 20 533

Liczba punktów ECTS: 1.5
2. Cele kształcenia 

1. Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą psychologiczną w kontekście pomocy medycznej. 
2. Nabycie przez studentów wiedzy na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania pacjen-

tów dorosłych i dzieci.
3. Zapoznanie studentów z aktualnymi poglądami na temat zdrowia i choroby, wpływu środowiska 

społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia, roli 
stresu społecznego w zachowaniu zdrowotnych.

4. Zaznajomienie studentów z pojęciem jakości życia związanym ze zdrowiem jamy ustnej.
5. Zapoznanie studentów z psychospołecznymi czynnikami ryzyka chorób somatycznych i z podsta-

wowymi mechanizmami funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie. 
6. poznanie przez studentów podstaw psychologii rozwojowej.
7. poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu psychologicznych aspektów opieki nad 

pacjentem stomatologicznym.
8. Rozpoznawanie psychospołecznych czynników ryzyka chorób somatycznych.
9. Znajomość podstaw pracy z bólem, lękiem oraz zasady przeciwdziałania rozwojowi dentofobii 

u pacjentów.
10. Znajomość podstaw pracy z pacjentem w wieku rozwojowym wraz z jego opiekunem.
11. Zdobycie wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz diagnozowania postawy pacjenta wobec  

 choroby oraz.
12. Znajomość podstawowych metod motywowania do zmian zachowań zdrowotnych.
3. Wymagania wstępne 

Brak
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol Opis
Odniesienie 

do efektu 
kierunkowego 

W1

Student zna aktualne poglądy na temat: społecznego wymiaru 
zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, 
sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan 
zdrowia, roli stresu społecznego w zachowaniu zdrowotnych

d.W01

W2
Student rozumie znaczenie zdrowia i choroby w relacji do po-
staw społecznych, a także zna aktualną koncepcję jakości życia 
uwarunkowaną stanem zdrowia.

d.W03

W3 Student zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjo-
nowania człowieka w zdrowiu i w chorobie. d.W06

W4 Student zna mechanizm i przebieg adaptacji do choroby jako 
sytuacji trudnej. d.W08

W5

Student rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem 
i jego rolę w etiopatogenezie i przebiegu chorób. Rozpoznaje 
rolę stresu w przebiegu chorób stomatologicznych oraz w prze-
biegu wizyty u stomatologa.

d.W09

W6 Student zna podstawy psychologii rozwojowej dW 07
W7 Student zna podstawowe techniki relaksacji -

W8 Student rozumie pojęcie wypalenia zawodowego i zna mecha-
nizm jego rozwoju -

W9 Student zna zasady funkcjonowania zespołu terapeutycznego 
w zakresie (lekarz-dentysta-psychoterapeuta) dW-13

W10 Student rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbal-
nej w procesie komunikowania się z pacjentem d.W04

W11 Student rozumie mechanizm powstawania lęku stomatologicz-
nego i jego znaczenie dla zdrowia pacjenta -

W12 Student zna podstawowe zasady motywowania pacjentów 
do prozdrowotnych zachowań d.W11

W13 Student zna rolę rodziny w procesie leczenia dW07

U1 Student dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań 
antyzdrowotnych d.U02

U2 Student stosuje w podstawowym zakresie psychologiczne 
interwencje motywujące i wspierające d.U08

U3
Student zna i potrafi zastosować podstawowe techniki pracy 
z lękiem i bólem u pacjenta stomatologicznego oraz metody 
zapobiegania rozwojowi lęku stomatologicznego u dzieci

-

U4 Krytycznie analizuje piśmiennictwa (w tym w języku angiel-
skim) i wyciąga wnioski dU19-

U5 podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia 
pacjenta i zapobiega jej pogorszeniu dU05

U6
Student zna techniki prowadzenia rozmowy z pacjentem 
z uwzględnieniem czynników psychospołecznych (wiek pa-
cjenta, wielokulturowość, niepełnosprawność)

dU01
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5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup
Minimalna 
liczba osób  
w grupie

Wykład 8 1
Seminarium 12 5
Ćwiczenia - -

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
W1-Wykład 1 – Wstęp do psychologii Medycznej – holistyczny model opieki nad pacjentem, 
psychologia a medycyna, obecne spojrzenie na zdrowie i chorobę, salutogeneza – Funkcjonowanie 
w zdrowiu i w chorobie – funkcjonowanie człowieka w zdrowiu i w chorobie, wybrane aspekty 
adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej – W1, W2, W3, W4 – prof. Krzysztof Owczarek.

W2-Wykład 2 – jakość życia Związana ze Stanem Zdrowia w wymiarze Stomatologicznym (Dental 
health Related Quality of Life – DhRQoL) – Definicje QoL, hRQoL i DhRQoL, znaczenie uwzględ-
niania jakością życia pacjenta w pracy klinicznej, subiektywne i skoncentrowane na pacjencie 
metody pomiaru jakości życia znaczenie zdrowia i choroby w relacji do postaw społecznych – W2 
– prof. Krzysztof Owczarek.

W3-Wykład 3 – Wypalenie zawodowe – Definicje, modele, rozwój, objawy i wczesne sygnały, zapo-
bieganie – W8 ,W9 – prof. Krzysztof Owczarek

W4-Wykład 4 – podstawy psychologii rozwojowej – psychologia life-span, wczesne stadia rozwoju, 
dzieci w opiece stomatologicznej – W6 – prof. Krzysztof Owczarek W6

S1-Seminarium 1 – Stres i radzenie sobie – Definicje stresu, rola stresu w etiopatogenezie i przebiegu 
chorób, rola stresorów społecznych w rozwoju chorób. Rola stresu w przebiegu wizyty u stomatolo-
ga. podstawowe techniki relaksacyjne – W5, W7, W9 – dr Magdalena Łazarewicz

S2-Seminarium 2 – ból, lęk i dentofobia – Definicja bólu, lęku, lęku stomatologicznego, dentofobii, 
rozwój lęku stomatologicznego, techniki pracy z pacjentem doświadczającym bólu. Komunika-
cja z pacjentem cierpiącym z powodu negatywnych emocji związanych z leczeniem) – W7, W9, 
W10,W11, U3,U4, U5 U6 – dr Magdalena Łazarewicz

S3-Seminarium 3 – Zachowanie dziecka w gabinecie stomatologicznym. Zasady komunikacji 
z dzieckiem i jego opiekunem. techniki behawioralne pracy z dziećmi. W6, W10,W12,W13U4, U5,U6 
– dr Magdalena Łazarewicz.

S4-Seminarium 4 – postawa wobec choroby i promocja zdrowia – Definicja postawy wobec choroby 
i leczenia, podstawy wywiadu motywującego i promocji zdrowia na przykładzie pacjenta stomatolo-
gicznego z uwzględnieniem czynników psychospołecznych – W10, W12, W13 U1, U2, U6 – dr Mag-
dalena Łazarewicz.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W11, 
U1-U3 W, S Kolokwium pisemne Osiągnięcie 55%

U1-U7 s
Obserwacja i ocena umiejęt-
ności praktycznych Zaliczenie 
każdego wykonanego zadania

Zaliczenie każdego wykonanego 
zadania
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: ocena

ocena Kryteria
2,0 (ndst) 0-54%
3,0 (dost) 55-63 %
3,5 (ddb) 64-72 %
4,0 (db) 73-81%

4,5 (pdb) 82-90%
5,0 (bdb) 91%-100%

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. jakubowska-Winiecka, A. i Włodarczyk, D. (2007). psychologia w praktyce Medycznej. Warszawa: pWN.
2. Olczak-Kowalczyk D. Szczepańska j. Kaczmarek U. Współczesna Stomatologia Wieku rozwojowe-

go. Med. tour press. Otwock 2017.
Literatura uzupełniająca: 
1. bochner S. (2011) the psychology of the Dentist-patient Relationship (contributions to psychology 

and Medicine). Springer.
2. Mostofsky, D.i. & Fortune, F. (2013). behavioral Dentistry. Wiley-blackwell; 2nd edition.
3. Weiner, A. (2010) the Fearful Dental patient: A Guide to Understanding and Managing. Wiley-

blackwell.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punk-
tów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 8 0,5
Seminarium 12 0,5
Ćwiczenia - -

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
przygotowanie studenta do zajęć 10 0,25
przygotowanie studenta do zaliczeń 10 0,25
przygotowanie do zaliczeń - -
inne (jakie?) - -
Razem 40 1,5
11. informacje dodatkowe 

Obecność: akceptowana jest jedna nieobecność na wykładzie. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Zaję-
cia seminaryjne mogą być odrobione z inną grupą po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia. 

Zaliczenie: Test. Materiał obowiązkowy obejmuje wykłady i seminaria.

Przy Zakładzie funkcjonuje: Students Science Club of Interpersonal Communication and Trans-Cultural 
Knowledge „SPEAKABLE”.
Strona www zakładu: http://zpkm.wum.edu.pl/
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny

program kształcenia: Kierunek lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magister-
skie stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
RadiOLOGia 

STOMaTOLOGiCzNa
Kod przedmiotu: 41511

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-
Twarzowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel. 22 502 12 72

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński
Rok studiów: 2
Semestr studiów: Semestr zimowy i letni
typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące: prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński
dr n. med. piotr Regulski

Erasmus TAK/NIE: TAK
Osoba odpowiedzialna za sylabus: lek. stom. Stanisław jalowski, 22 502 12 72
Liczba punktów ectS: 2
2. Cele kształcenia 

1. Zapoznanie z podstawowymi metodami diagnostyki rentgenowskiej w leczeniu stomatologicz-
nym – wskazania, wykonywanie, identyfikacja zdjęć, anatomia radiologiczna, symptomatologia 
radiologiczna procesów chorobowych.

2. Zapoznanie z dawkami promieniowania i metodami ochrony radiologicznej stosowanymi w ra-
diologii stomatologicznej.

3. Nabycie umiejętności diagnostyki patologii wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej 
żuchwy , twardych tkanek zęba oraz pozostałych części twarzoczaszki.

3. Wymagania wstępne 
1. Zaliczony przedmiot: Anatomia człowieka
4. Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1
zna metody obrazowania tkanek i narządów 
oraz zasady działania urządzeń diagnostycznych 
służących do tego celu

BW09

W2 zna zasady działania urządzeń ultradźwiękowych BW10

W3

rozumie związek między nieprawidłowościa-
mi morfologicznymi a funkcją zmienionych 
narządów i układów oraz objawami klinicznymi 
a możliwościami diagnostyki i leczenia

eW01
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W4

zna podstawowe metody badania lekarskiego 
oraz rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, 
monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zabu-
rzeń narządowych i układowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich oddziaływania na tkanki 
jamy ustnej

eW02

W5 zna diagnostykę i sposoby leczenia przyzębia oraz 
chorób błony śluzowej jamy ustnej FW11

W6 zna wpływ czynników fizycznych, chemicznych 
i biologicznych oraz awitaminoz i stresu FW18

W7 zna zasady diagnostyki radiologicznej FW21

W8 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
w stomatologii GW17

W9
zna problematykę błędu lekarskiego: diagno-
stycznego, technicznego, terapeutycznego 
i organizacyjnego

GW21

W10
zna zasady prowadzenia, przechowywania i udo-
stępniania dokumentacji medycznej oraz ochrony 
danych osobowych

GW32

U1
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypisu-
je skierowania na badania lub leczenie specjali-
styczne stomatologiczne i ogólnomedyczne

FU13

U2 rozpoznaje czynniki szkodliwe i uciążliwe w miej-
scu pracy, zamieszkania i nauki GU17

U3
stosuje podczas pracy przepisy sanitarno-epi-
demiologiczne oraz dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy

GU26

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 25 1 c. kurs
Seminarium
Ćwiczenia

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
W1-wykład 1 – promieniowanie jonizujące. promieniowanie rentgenowskie: źródła i właściwości. bu-
dowa lampy rentgenowskiej. podstawy fizyczne i techniczne rentgenodiagnostyki – podstawy fizycz-
ne promieniowania jonizującego (w tym rentgenowskiego), budowa lampy rentgenowskiej, aparatura 
stosowana w rentgenodiagnostyce stomatologicznej – W1, U2
W2-wykład 2 – Radiobiologia. Dozymetria. Zasady ochrony radiologicznej w gabinetach stomato-
logicznych wyposażonych w aparaturę rentgenowską – oddziaływanie promieniowania jonującego 
z materią i organizmem żywym, skutki deterministyczne i stochastyczne promieniowania jonizują-
cego, zasady ochrony radiologicznej w gabinetach stomatologicznych, przepisy prawne dotyczące 
ochrony radiologicznej w polsce i Unii europejskiej – W4, W6, W8, U3
W3-wykład 3 – Rentgenowskie zdjęcia wewnątrzustne: rodzaje zdjęć, aparatura, technika wykonania 
i anatomia rentgenowska – budowa i zasada działania aparatu do radiografii zębowej, porównanie 
technik analogowych i cyfrowych, rodzaje i zastosowania zdjęć zębowych, anatomia rentgenowska 
struktur uwidacznianych w zdjęciach zębowych – W1, W3, W7
W4-wykład 4 – pantomografia: aparatura, technika wykonania i anatomia rentgenowska. cefalo-
metria: aparatura, technika wykonania i anatomia rentgenowska. Wybrane zdjęcia zewnątrzustne 
– budowa i zasada działania pantomografu, zastosowania pantomografii, anatomia rentgenowska 
w pantomogramie, rodzaje i zasady wykonywania zdjęć cefalometrycznych, zastosowania zdjęć ce-
falometrycznych, podstawowe punkty i linie anatomiczne stosowane w cefalometrii – W1, W3, W7
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W5-wykład 5 – tomografia komputerowa i cbct (tomografia komputerowa wiązką stożkową) oraz 
konwencjonalne zdjęcia zewnątrzustne w diagnostyce obrazowej chorób części twarzowej czaszki. 
– budowa i zasada działania tomografu komputerowego i urządzenia do tomografii komputerowej 
wiązką stożkową (cbct), zastosowania tomografii komputerowej i cbct, różnice między tomografią 
komputerową a cbct, anatomia rentgenowska w tomografii komputerowej i cbct – W1, W3, W7
W6-wykład 6 – Kryteria oceny jakości zdjęć rentgenowskich stosowanych w stomatologii: wewnątrz-
ustnych, pantomograficznych i cefalometrycznych, oraz czynniki warunkujące jakość tych badań. 
Kryteria jakości badań tomograficznych i cbct. przepisy prawne dotyczące radiologii stomatolo-
gicznej, księga pracowni diagnostycznej, skierowanie, opis badania. – kryteria oceny jakości zdjęć 
rentgenowskich stosowanych w stomatologii (zdjęcia wewnątrzustne, pantomograficzne i cefalome-
tryczne), kryteria oceny jakości tomografii komputerowej i cbct, metody poprawy jakości wykony-
wanych badań, przepisy prawne dotyczące radiologii stomatologicznej – W7, W9, W10, U1
W7-Wykład 7 – Ultrasonografia w diagnostyce chorób części twarzowej czaszki: aparatura, technika 
wykonania i anatomia. tomografia rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób twarzowej czę-
ści czaszki: aparatura, technika wykonania i anatomia. – budowa i zasada działania ultrasonografu, 
zastosowania ultrasonografii w stomatologii, anatomia ultrasonograficzna narządów głowy i szyi, 
budowa i zasada działania tomografii rezonansu magnetycznego (MRi) – zastosowania MRi w sto-
matologii, anatomia struktur głowy i szyi w tomografii rezonansu magnetycznego – W1, W2
W8-Wykład 8 – Symptomatologia radiologiczna procesów chorobowych toczących się w układzie 
stomatognatycznym. – objawy radiologiczne urazów, chorób zapalnych, nowotworowych, metabo-
licznych i zwyrodnieniowych układu stomatognatycznego – W3, W4, W5, W7
W9-Wykład 9 – Symptomatologia rentgenowska i diagnostyka różnicowa ubytków w zmineralizo-
wanych tkankach zęba. Symptomatologia rentgenowska i diagnostyka różnicowa przewlekłego zapa-
lenia tkanek przyzębia wierzchołkowego i brzeżnego – objawy radiologiczne próchnicy, radiologicz-
ne klasyfikacje próchnicy, objawy radiologiczne i radiologiczna klasyfikacja przewlekłego zapalenia 
przyzębia wierzchołkowego, objawy radiologiczne i radiologiczna klasyfikacja przewlekłego zapale-
nia przyzębia brzeżnego – W3, W4, W5, W7
W10-Wykład 10 – Diagnostyka obrazowa chorób nowotworowych i zmian nowotworopodobnych 
układu stomatognatycznego. – objawy radiologiczne nowotworów łagodnych, złośliwych i zmian no-
wotworopodobnych układu stomatognatycznego, różnicowanie zmian nowotworowych – W3, W4, 
W5, W7
W11-Wykład 11 – Diagnostyka radiologiczna w wieku rozwojowym. Obraz radiologiczny wrodzo-
nych i nabytych nieprawidłowości układu stomatognatycznego. – odrębności anatomiczne w obrazie 
radiologicznym układu stomatognatycznego u dzieci, obraz radiologiczny uzębienia mieszanego, ob-
raz radiologiczny wad wrodzonych oraz nabytych nieprawidłowości układy stomatognatycznego, 
ochrona radiologiczna w radiologii stomatologicznej u dzieci – W3, W4, W5, W7
W12-Wykład 12 – Diagnostyka obrazowa zmian pourazowych układu stomatognatycznego – objawy 
radiologiczne złamania kości, objawy radiologiczne złamania zęba, klasyfikacje radiologiczne złamań 
zębów, wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy, złamania twarzoczaszki, obja-
wy prawidłowego i nieprawidłowego gojenia złamania, złamania patologiczne – W3, W4, W5, W7.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia

Symbole 
form prowa-

dzonych 
zajęć

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium zaliczenia

W1, W2, W3, W4, 
W5, W6, W7, W8, 
W9, W10, U1, U2, 

U3

W, U

Kolokwium – test elektroniczny 
po każdym semestrze będzie składał 
się z 20 pytań wielokrotnego i jedno-
krotnego wyboru, czas na jego rozwią-
zanie wyniesie 20 minut (oraz dodat-
kowo 3 minuty na przejrzenie błędów). 
Wyniki w postaci liczby uzyskanych 
punktów będą dostępne bezpośrednio 
po zakończeniu testu

powyżej 60% prawi-
dłowych odpowiedzi
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny 

ocena kryteria
9. Literatura 

Literatura obowiązkowa:
1. Różyło-Kalinowska i, Różyło tK. Współczesna radiologia stomatologiczna. Wyd. czelej, Lublin 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Różyło-Kalinowska i, Różyło tK. tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej. Wyd. czelej, 

Lublin 2011.
10. Kalkulacja punktów ECTS(1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 25 1
Seminarium
Ćwiczenia

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):W tym polu opisujemy nakład samodzielnej 
pracy przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. koniecz-

ność przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.
przygotowanie studenta do zajęć
przygotowanie studenta do zaliczeń 35 1
inne (jakie?)
Razem 60 2
11. informacje dodatkowe

Przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej działa Studenckie Koło Naukowe ALARA, 
opiekun koła prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński.

Zajęcia odbywają się w Sali Seminaryjnej im. Mloska oraz salach ćwiczeń Zakładu Radiologii Stomatologicznej 
i Szczękowo-Twarzowej.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny
program kształcenia (kierunek stu-
diów, poziom i profil kształcenia, forma 
studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne):

kierunek lekarsko-dentystyczny studia jednolite magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: REHaBiLiTaCJa
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 41512

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
ii Wydziału Lekarskiego WUM
ul. żwirki i Wigury 81, tel. 22 57 20 920
e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl
www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. dariusz Białoszewski
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): II

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): IV

typ modułu/przedmiotu (podstawo-
wy, kierunkowy, fakultatywny): podstawowy

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich wykła-
dowców prowadzących przedmiot):

Mgr Magdalena czajkowska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus):

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa):

Mgr Magdalena czajkowska

Liczba punktów ectS: 1
2. Cele kształcenia 

cele nauczania rehabilitacji w programach ośrodków kształcących w Ue lekarzy stomatologów są cał-
kowicie zbieżne z tymi, które stawia przed sobą zespół nauczający tego przedmiotu w ramach Zakładu 
Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii ii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zasadnicze cele nauczania rehabiliacji to zatem:
1. szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami i prawami opisującymi wykorzystanie zasad na-

uka posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z fizykoterapii, 
2. przygotowanie słuchaczy do zajęć klinicznych na dalszych latach studiów poprzez sukcesywne 

wprowadzanie pojęć klinicznych obejmujących różne aspekty funkcjonowania narządu ruchu 
w zdrowiu i chorobie. 

Wszystkie wymienione wyżej aspekty nauczania tej, bazowej dla zrozumienia zjawisk zachodzących 
w narządzie ruchu człowieka, dziedziny nauk anatomicznych są równie ważne. Wydaje się jednak, 
że najważniejszym i jak uczy doświadczenie najtrudniejszym do osiągnięcia celem jest satysfakcjonu-
jące nauczenie studentów umiejętności syntetycznego myślenia i swobodnego poruszania się w pra-
wach i zależnościach dotyczących fizykoterapii i kinezyterapii.
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1. cel kształcenia wiąże opis całego programu kształcenia z programem studiów. cele kształcenia 
dostarczają podstawowych informacji o przedmiocie, opisują jakie kompetencje nabędzie student 
po zakończeniu danego kursu.

3. Wymagania wstępne 
 – Znajomość podstawowych zagadnień z fizyki.
 – Znajomość podstawowej terminologii z zakresu fizykoterapii i metodyki zabiegowej. podstawo-
wa wiedza z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii.

4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

aWO1,aW04

charakteryzuje rozwój narządu i całego 
organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem 
narządu żucia 
Rozumie rolę układu nerwowego w funkcjono-
waniu poszczególnych narządów
Wyjaśnia anatomiczne uzasadnienie badania 
przedmiotowego 

a.W2\1, a.W4
a.U2

BW01, BU01
BW110,BW12

Zna mechanikę narządu żucia
Zna zasady działania urządzeń ultradźwiękowych
Zna zasady działania laserów w stomatologii
interpretuje relacje anatomiczne zilustrowane 
podstawowymi metodami badań diagnostycz-
nych z zakresu radiologii

B.W10, 
B.W12, B.U3

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 1 1 1 c.kurs
Seminarium 14 5 20
Ćwiczenia - - -

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Tematy zajęć i treści kształcenia 
Wykłady: mgr Magdalena Czajkowska

1. podstawy rehabilitacji i jej zastosowanie w chorobach części twarzowej czaszki
Seminaria/ćwiczenia: mgr Magdalena czajkowska

1. termoterapia z elementami fototerapii
2. przedstawienie zabiegów z zastosowaniem światła i ciepła w medycynie uzdrowiskowej jako 

zabiegów ogólnoustrojowych.
3. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa
4. przestawienie i porównanie zasad działania i metodyki zabiegów z zastosowaniem zimna.
5. Medycyna uzdrowiskowa i balneologia
6. Omówienie zasad działania uzdrowisk w polsce i europie.
7. inhalacje.
8. przedstawienie zabiegów wykorzystywanych w leczeniu uzdrowiskowym
9. Fala uderzeniowa i terapia skojarzona
10. przedstawienie najnowszych zabiegów z zakresu fizjoterapii.
11. Laseroterapia wysokoenergetyczna hiLt i MLS na przykładach
12. przedstawienie osiągnięć z zakresu laseroterapii biostymulacyjnej w leczeniu różnych schorzeń.
13. Laseroterapia wysokoenergetyczna w chirurgii.
14. przedstawienie zabiegów z zakresu laseroterapii wysokoenergetycznej dla potrzeb chirurgii 

plastycznej.
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium 

zaliczenia

W01-03, 
_U01-03 W, Ćw.

Zajęcia z Rehabilitacji zawierają zgod-
nie założeniami większości programów 
unijnych: materiał podający syntezę 
wiadomości stanowiących podstawę do ich 
szczegółowego rozwijania podczas ćwiczeń 
oraz elementy wiedzy ogólnej ułatwiającej 
zrozumienie zasad działania Fizjoterapii 
w polsce i europie, jak również zapoznanie 
się z nowościami w dziedzinie fizykote-
rapii zajęcia są realizowane poprzez cykl 
dwugodzinnych ćwiczeń odbywających się 
w ii semestrze. Nabyta na nich wiedza jest 
sprawdzana podczas końcowego zaliczenia 
teoretycznego i praktycznego

Kartkówki, 
Sprawozdania, 
Kolokwium

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: np. egzamin testowy, egzamin praktyczny lub zaliczenie bez oceny (nie dotyczy)

ocena

Kryteria zaliczenia
pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych 
teoretyczne czytanie literatury 00% obecność 
na zajęciach lub odrobione, usprawiedliwione 
nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu 
Rehabilitacja według zaleceń prowadzącego stano-
wią o pozytywnym zaliczeniu

9. Literatura
Literatura 
Podstawowe:
1. ponikowska i., Ferson D. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Medipress, Warszawa 2009.
2. Mika t., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wyd. iV uzup., pZWL, Warszawa 2003.
3. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapia z elementami klinicznymi tom 1 i 2 pZWL, 

Warszawa rok 2008.
Uzupełniające:
1. Gieremek K., Nowotny j.: „biostymulacja laserowa jako nowa metoda terapii fizykalnej” Zeszyty 

Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993.
2. Gieremek K.: „Kriostymulacja w fizykoterapii” Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF nr 3/1993.
3. Kinalski R.: „Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii”. Urban & partner, Wrocław 2002.
4. Knoch h.G., Kneuth K.: „Leczenie ultradźwiękami“. Warszawa, pZWL 1984.
5. Kolster b. ebelt-paprotny G. „poradnik fizjoterapeuty”. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kra-

ków, 2001.
6. Sieroń A., cieślar G., Adamek M.: „Magnetoterapia i laseroterapia”, śląska Akademia Medyczna, 

Katowice, 1994.
7. Straburzyński j. „Księga przyrodolecznictwa”. pZWL, Warszawa, 1997.
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10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 1 0,2
Seminarium 14 0,6
Ćwiczenia - -

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej 
pracy przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. koniecz-

ność przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.
przygotowanie studenta do zajęć 10 0,2
przygotowanie studenta do zaliczeń - -
inne (jakie?) - -
Razem 25 1
11. informacje dodatkowe 

Koło naukowe: SKN fizjoterapii
Opiekun koła: d r nauk o zdrowiu Anna hadamus
http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/
Dojazd na zajęcia: https://maps.google.pl/maps?hl=pl&tab=wl
Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:

• zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Rehabilitacja,
• zapoznania się z sylabusem z przedmiotu – Rehabilitacja,
• zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,
• zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,
• zapoznać się z przepisami bhp obowiązującymi dla sali seminaryjnej.

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, Student/-ka powinni:
• podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,
• zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: punktualnego zgłaszania 
się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej,

• posiadania identyfikatora,
• posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryj-

nych lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,
• poszanowania sprzętu w sali wykładowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub 

zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).

Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych: 
w wykładach i ćwiczeniach:

• nieobecność podczas wykładu Studenta/-ki powinni odpracować w postaci referatu na temat 
ustalony z osobą prowadzącą,

• nieobecność na ćwiczeniach Studenta/-ki zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi 
ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego 
zagadnienia,

• zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia 
kolejnych ćwiczeń, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania 
wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupeł-
niającej.
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Student/-ka ma prawo do:
• nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność 

będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania  
w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z za-
gadnień objętych w tematyce przedmiotu trening interpersonalny.

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:
• egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Medycyna Fizykalna i balneologia,
• egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem 

osób przebywających podczas zajęć,
• niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej,
• przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym 

– Medycyna fizykalna i balneologia,
• wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych,
• respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Medycyna 

Fizykalna i balneologia.

Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Rehabilitacja ma prawo do:
• niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w sali 

seminaryjnej.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:
• zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Rehabilitacja
• odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Rehabilitacja 

– według zaleceń prowadzącego,
• indeks i karta egzaminacyjna,
• identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

dodatkowo:
Zaliczenie odbywa się na 2 ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze letnim, według kolej-

ności i tematyki zaproponowanej przez Studentów i prowadzącego zajęcia seminaryjne, które ustalo-
ne są podczas pierwszych 3 tygodni zajęć. Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematów 
zaliczenia.

do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:
 – aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury.

dyżury/konsultacje: według grafiku zamieszczonego w zakładzie Rehabilitacji Oddział 
Fizjoterapii ul. Ks Trojdena 2c; 02-091 Warszawa SaLa 1,1.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny WUM
Program kształcenia (Kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma stu-
diów np.: Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne):

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny 
jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne 
Studia niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/ przedmiotu:
STOMaTOLOGia dziECięCa 

i PROFiLaKTyKa 
STOMaTOLOGiCzNa

Kod przedmiotu: 41513

Jednostki prowadzące kształcenie:

zakład Stomatologii dziecięcej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, 
tel.: 22 502 20 31, Fax: 22 502 2030
e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. dorota Olczak-Kowalczyk
Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): II

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): IV 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): Kierunkowy

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich wykła-
dowców prowadzących przedmiot):

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni 
w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus):

Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, 
do której należy zgłaszać uwagi dotyczą-
ce sylabusa):

dr n. med. piotr Rożniatowski
22 502 20 31
pedodoncja@wum.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 3
2. Cele kształcenia 

1. Zdobycie wiedzy na temat profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem 
ryzyka choroby próchnicowej

2.  przygotowanie do umiejętności wykonywania klinicznych zabiegów profilaktycznych u pacjen-
tów w wieku rozwojowym.

3. Zdobycie umiejętności do prowadzenia działań edukacyjnych grupowych i indywidualnych 
wśród dzieci i młodzieży.
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3. Wymagania wstępne 
1. posiadana wiedza teoretyczna z zakresu etiopatogenezy i epidemiologii choroby próchnicowej 

u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników ryzyka choroby oraz metod ograniczania wpły-
wu bakterii kariogennych.

2. posiadana wiedza dotycząca wykonywania zabiegów w zakresu profilaktyki próchnicy u pacjen-
tów w wieku rozwojowym.

4. Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

W1 
zna zasady postępowania profilaktyczno-
-leczniczego w chorobach narządu żucia 
w różnym okresie rozwoju

F.W3. (a10,14,19)

U1 zna profilaktykę chorób jamy ustnej F.U8. (a10,a14, a19)

U2 ustala wskazania do wykonania określo-
nego zabiegu stomatologicznego F.U7. (a10,a14,a19

U3 planuje i wdraża działania promocyjne 
dotyczące zdrowia populacji G.U9. (a10,a14,a19)

5. Formy prowadzonych zajęć
forma Liczba godzin Liczba grup

Wykład 7 godzin 
dydaktycznych c. kurs

Seminarium 12 godzin 
dydaktycznych 5,00

Ćwiczenia 12 godzin 
dydaktycznych 20,00

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Tematyka wykładów 
W 1 – *Wykład 1 – Etiopatogeneza i epidemiologia choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży. Ryzyko próch-
nicy.(FW04, FW05)
W 2 – *Wykład 2– Zapobieganie chorobie próchnicowej (profilaktyka pierwotnie pierwotna, pierwotna i wtór-
na). (FU08, FW03)
W 3 – Wykład 3 – Metody ograniczania wpływu bakterii kariogennych.(FU08, FW03)
W 4 – *Wykład 4 – Fluor w profilaktyce próchnicy (profilaktyka endo – i egzogenna). Bezpieczeństwo profilak-
tyki fluorkowej. (FU08, FW03).
*: wykłady odbędą się w formie e-learningu, będą dostępne dla studentów w okresie podanym w planie zajęć

Tematyka seminariów 
S1 – Seminarium 1. patogeneza choroby próchnicowej. Kierunki działań profilaktycznych: ograni-
czanie demineralizacji i wspomaganie remineralizacji.(FW04, FW05)
1. Definicja choroby próchnicowej.
2. patogeneza procesu próchnicowego – dynamiczna równowaga między demineralizacją a remineralizacją.
3. czynniki etiologiczne próchnicy:

a) determinanty biologiczne (rola i wirulencyjne właściwości bakterii kariogennych, podatność 
zęba, substrat i czas, ślina),

b) determinanty socjo-ekonomiczne. 
4. Naprzemienne procesy demineralizacji/remineralizacji wg Feartherstone`a – czynniki ryzyka, 

przesuwające równowagę w kierunku demineralizacji, „SAFe” (bezpieczne) – protekcyjne, prze-
suwające równowagę w kierunku remineralizacji). 

5. teoria trzech etapów według Andersona – transmisja bakterii kariogennych do jamy ustnej dziec-
ka, kolonizacja jamy ustnej SM.

6. Definicja i etiologia ecc oraz próchnicy wczesnej. 
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S2 – Seminarium 2. Dieta w profilaktyce próchnicy zębów. (FU08, FW03)
1. Dieta a odontogeneza – znaczenie białek, witamin i mikroelementów.
2. piramida żywienia i zdrowego stylu życia. Sposób i jakość odżywiania: karmienie piersią/sztucz-

ne, częstość spożywania posiłków, konsystencja i rodzaj pokarmów. 
3. produkty spożywcze kariogenne (zawartość węglowodanów, konsystencja, szybkość usuwania 

z jamy ustnej, retencja).
4. produkty kariostatyczne (ksylitol, produkty mleczne, m.in. twarde sery zawierające argininę). Rola 

pokarmu w stymulacji wydzielania śliny.
5. probiotyki w zapobieganiu próchnicy. 
6. Sposób oceny diety pacjenta (wywiad/kalendarz żywieniowy). 
7. Najczęściej popełniane błędy dietetyczne w poszczególnych grupach wiekowych.
8. Zalecenia dietetyczne w zależności od wieku dziecka. 

S3 – Seminarium 3. Ograniczanie wpływu bakterii – zmniejszenia liczebności: metody mechaniczne, 
chemiczne i inne, ograniczanie dostępu do miejsc zagrożonych rozwojem próchnicy, tj. uszczelnianie 
bruzd i zagłębień anatomicznych. (FU08, FW03)
1. Usuwanie mechaniczne płytki nazębnej (metody domowe i profesjonalne). 
 Sposoby szczotkowania zębów w różnych grupach wiekowych, szczoteczki do zębów ręczne 

i elektryczne – zalety i wady, pasty do zębów, nitka dentystyczna, czyszczenie języka. Wybar-
wianie płytki nazębnej, sposób oceny stanu higieny jamy ustnej (Ohi, pi). instruktaż higieniczny 
w zależności od wieku.

2. chemiczne i inne metody ograniczania liczebności bakterii kariogennych (fluor, chlorheksydyna, 
soda oczyszczona, powidonek jodyny, ksylitol, ozon, azotan srebra). środki i sposoby ich stosowa-
nia u pacjenta w warunkach domowych i w gabinecie stomatologicznym. 

3. Uszczelnianie bruzd i zagłębień anatomicznych (kryteria kwalifikacyjne i wskazania do zabiegu, 
wybór materiału do uszczelnienia, sposób przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem cementu 
szkło-jonomerowego i laku polimerowego).

S4 – Seminarium 4. Kariostatyczne działanie fluoru (endo – i egzogenne). Ryzyko fluorozy zębów 
i zatruć ostrych. środki profilaktyczne z fluorem. Zasady ich stosowania u dzieci i młodzieży (profi-
laktyka domowa i profesjonalna zgodna z wysokością ryzyka próchnicy). (FU08, FW03)
1. Działanie fluoru w okresie przed – i poerupcyjnym (w zależności od stężenia fluoru w środowi-

sku). 
2. Fluoroza zębów (ryzyko, obraz kliniczny fluorozy i klasyfikacja). 
3. Zatrucia ostre i przewlekłe (prawdopodobna toksyczna dawka F dla dzieci, objawy ostrego za-

trucia i postępowanie lecznicze, pozazębowe skutki przewlekłego narażenia na nadmierne dawki 
fluoru).

4. Rodzaje profilaktyki fluorkowej (endogenna/egzogenna, masowa/grupowa/ indywidualna). 
5. indywidualna profilaktyka fluorkowa – środki i sposoby zastosowania w warunkach domowych 

i w gabinecie stomatologicznym (krople/tabletki, pasty do zębów, płukanki, żele/pianki i lakiery).

S5 – Seminarium 5. Metody wspomagania remineralizacji. (FU08, FW03)
1. plama próchnicowa – definicja, obraz histologiczny i kliniczny, aktywność. 
2. Mechanizm i warunki remineralizacji zmian próchnicowych ograniczonych do szkliwa (ograni-

czenie wpływu bakterii, podniesienie ph środowiska jamy ustnej, niezbędne jony). Stymulacja 
wydzielania śliny (guma do żucia, sposób odżywiania, stymulacja farmakologiczna, inne). 

3. Metody i środki wykorzystywane w remineralizacji plam próchnicowych – fluor (środki zawiera-
jące niski i wysokie stężenia jonów F), jony wapniowe i fosforanowe (Acp, cpp-Acp, cpp-AcpF, 
cSpS, tcp, hydroksyapatyt).
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S6 – Seminarium 6. Działania profilaktyczne w zapobieganiu pierwotnie pierwotnym, pierwotnym 
i wtórnym. edukacja prozdrowotna. (FU08, FW03)
1. Zapobieganie pierwotnie pierwotne:

• edukacja prozdrowotna przyszłych rodziców/matek (ograniczenie ilości bakterii kariogennych, 
prawidłowe odżywianie).

• Opieka stomatologiczna nad ciężarną, matką i dzieckiem (pierwsza wizyta dziecka w gabine-
cie stomatologicznym, ograniczenie ilości bakterii kariogennych, prawidłowe odżywianie matki 
i dziecka, zabiegi higieniczne).

2. Zapobieganie pierwotne – niedopuszczenie do przewagi demineralizacji nad remineralizacją. 
3. Zapobieganie wtórne – przywrócenie i utrzymanie równowagi między demineralizacją a remine-

ralizacją. 
4. edukacja prozdrowotna w domach, szkołach rodzenia, przedszkolach, szkołach, w czasie wizyt 

pediatrycznych i stomatologicznych. 

Tematyka ćwiczeń 
C1 – Ćwiczenie 1. Omówienie prezentacji programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkol-
nym dotyczącego zapobiegania chorobie próchnicowej. (GU09)
C2 – Ćwiczenie 2. prezentacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczą-
cego zapobiegania chorobie próchnicowej (scenariusz, prezentacja). Zaliczenie.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form 
prowadzo-
nych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1 
 U1
U2

W, S 
F.W3. 
F.U8. 
F.U7.

Ustne sprawdzenie przygotowa-
nia do seminariów 

+
kolokwium testowe 

Aktywny udział w seminariach, 
udzielenie poprawnych odpo-
wiedzi na pytania.
Kolokwium testowe > 55% po-
prawnych odpowiedzi.

W1 
U1
U2

c
 F.W3. 
F.U8. 
F.U7.

Grupowa
(2osobowa)
prezentacja

multimedialna
+

kolokwium testowe

przygotowanie prezentacji.
Zawartość merytoryczna prezen-
tacji, sposób jej wygłaszania oraz 
umiejętność dyskusji.
Kolokwium testowe > 55% po-
prawnych odpowiedzi.

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: Aktywny udział i zaliczenie każdego seminarium oraz zdanie ko-
lokwium z zakresu tematycznego wykładów i seminariów oraz aktywny udział w przygotowaniu 
prezentacji oraz pozytywna ocena prezentacji .Obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach 
jest obowiązkowa, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności należy z asystentem prowadzącym 
ustalić termin i formę zaliczenia. pierwszy i drugi termin kolokwium ma formę testową. W przypad-
ku nie zaliczenia, kolokwium komisyjne może odbyć się wyłącznie za zgodą Kierownika Zakładu.

Składowe prezentacji: 
1. przedstawienie zaleceń dietetycznych (5 pkt)
2. przedstawienie zaleceń profilaktycznych (5 pkt)
3. przedstawienie zaleceń higienicznych (5 pkt)
4. Sposób prezentacji i umiejętność rozmowy z dziećmi (5 pkt).

łączna liczba punktów do uzyskania z prezentacji: 20
łączna liczba punktów do uzyskania z kolokwium: 20.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji oraz kolokwiów i jest 
wliczana do oceny końcowej z przedmiotu na V roku studiów.
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ocena kryteria
2,0 (ndst) <11 pkt
3,0 (dost.) 12-11 pkt
3,5 (ddb) 14-13 pkt
4,0 (db) 16-15 pkt

4,5 (pdb) 18-17 pkt
5,0 (bdb) 20-19 pkt

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Współczesna stomatlogia wieku rozwojowego, poed redakcją D. Olczak-Kowalczyk, j. Szczepań-

skiej, U. Kaczmarek, Med tour press international, Otwock 2017.
2. Stomatologia dziecięca. cameron A.c., Widmer R.p., wydanie polskie drugie pod redakcją 

U. Karczmarek, Urban & partner, Wrocław 2013.
3. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci pod redakcją D. Olczak-Kowalczyk 

i L. Wagnera, Wydawnictwo Medyczne borgis, Warszawa, 2013.
Literatura uzupełniająca: 
1. profilaktyka profesjonalna w stomatologii. Z. jańczuk, pZWL, Warszawa, 2004.
2. Nowa Stomatologia, kwartalnik, Wydawnictwo Medyczne borgis. Warszawa.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład 7 0,25
Seminarium 12 0,6
Ćwiczenie 12 0,6
Łącznie 31 1,45
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
przygotowanie studenta do seminarium (prze-
studiowanie notatek z wykładów, zapoznanie 
się z lekturami)

8 0,3

przygotowanie prezentacji 15 0,65
przygotowanie do zaliczenia 12 0,6
Razem 35 1,55
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11. informacje dodatkowe
1. Przedmiot „Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna” jest realizowany w Zakładzie Stomatolo-

gii Dziecięcej WUM oraz w przedszkolach (1 ćwiczenie).
2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM

Opiekun SKN – dr n. med. Anna Turska-Szybka
Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, tel.: 22 502 20 31
e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl, aturskaszybka@orange.pl

3. Lokalizacja Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny
program kształcenia (kierunek stu-
diów, poziom i profil kształcenia, forma 
studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne):

Kierunek lekarsko-dentystyczny 
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
iNFORMaTyKa KLiNiCzNa 

i BiOSTaTySTyKa
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 41504

jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład informatyki Medycznej i Telemedycyny
ul. banacha 1a, 02-097 Warszawa, cSK blok e, ii piętro
tel. (+48) 22 658 2997
e-mail: zimt@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr n. med. andrzej Cacko
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): II

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): IV

typ modułu/przedmiotu (podstawo-
wy, kierunkowy, fakultatywny): Podstawowy

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich wykła-
dowców prowadzących przedmiot):

dr n. med. Andrzej cacko,  
dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski , 
mgr inż. bartosz Kaczyński, dr n. med. Maria Karlińska, 
mgr Krzysztof Krasuski, lek joanna Michalik,  
mgr Maciej Monkiewicz, dr n. med. janusz Sierdziński,  
lek. Mateusz Struś, mgr inż. emanuel tataj, 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus):

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa):

mgr inż. bartosz Kaczyński
bartosz.kaczynski@wum.edu.pl

Liczba punktów ectS: 2
2. Cele kształcenia 

W toku kształcenia w Zakładzie informatyki Medycznej i telemedycyny następuje przygoto-
wanie studenta do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej  
i medycyny opartej na dowodach naukowych (evidence based Medicine – ebM). Studenci za-
poznają się również z podstawami biostatystyki oraz medycyny opartej na dowodach nauko-
wych (ebM). Student dowiaduje się, w jaki sposób biostatystyka i informatyka kliniczna wpły-
wają na postęp dokonujący się w diagnostyce oraz leczeniu chorób i obrażeń ciała. Wśród metod 
pozna, między innymi, medyczne bazy danych, bazy bibliografii, dedykowane systemy infor-
matyczne zarządzające elektroniczną historią choroby oraz systemy klasyfikacji i kodowania. 
podczas realizacji przedmiotu student zapozna się z przykładowymi programami przydatnymi  
w praktyce lekarza dentysty oraz aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych. 
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treść nauczania przekazywana jest na wykładach oraz poznawana praktycznie – na ćwiczeniach  
z asystentem, przy komputerze lub na tablecie i z użyciem programów, aplikacji i systemów in-
formatycznych stosowanych w naukach biomedycznych. W trakcie zajęć wykorzystywane  
są dane kliniczne zgromadzone w Zakładzie podczas analiz statystycznych oraz przykłady obrazów 
medycznych. Wykłady i ćwiczenia są również prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
i technik nauczania (e-learning). 
3. Wymagania wstępne 

informatyka na poziomie szkoły średniej.
4. Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przedmiotowe-

go efektu kształcenia treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1

Zna podstawowe metody informatyczne i bio-
statystyczne wykorzystywane w medycynie, 
w tym medyczne bazy danych, arkusze kalkula-
cyjne i podstawy grafiki komputerowej.

B.W9

W2
Zna podstawowe metody analizy statystycznej 
wykorzystywane w badaniach populacyjnych 
i diagnostycznych.

d.W17

U1
Korzysta z baz danych, w tym internetowych, 
i wyszukuje potrzebną informację za pomocą 
dostępnych narzędzi

d.U15

U2

planuje i wykonuje proste badanie naukowe, 
dobiera odpowiedni test statystyczny, przepro-
wadza podstawowe analizy statystyczne oraz 
interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

d.U15

k1
Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, 
w tym w języku angielskim oraz wyciąga wnio-
ski w oparciu o dostępną literaturę

d.U19

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 
(e-zajęcia) 4 1 cały kurs

Seminarium 0 - -
Ćwiczenia 
(w tym e-zajęcia) 21 10 10

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykłady to e-zajęcia. Podzielone są na moduły i będą udostępniane sekwencyjnie w trakcie semestru:
W1 – Metody i systemy informatyczne wykorzystywane w medycynie. bazy danych. elektroniczna 
historia choroby. Systemy klasyfikacji i kodowania. telemedycyna i eZdrowie, mZdrowie. Systemy 
cAD/cAM w stomatologii. – W1, W2
W2 – Wprowadzenie do biostatystyki. Badania kliniczne. Zasady prowadzenia badań naukowych. 
planowanie badania naukowego – algorytm postępowania. podstawowe pojęcia statystyczne. Wstęp 
do analizy wyników badań klinicznych. – W1, W2
C1 – Ćwiczenie 1. Systemy klasyfikacji i kodowania. Ocena stanu zdrowia populacji – analiza wy-
branych wskaźników i danych z baz WhO. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami statystycz-
nymi i metodami planowania badania statystycznego. – W1, W2, U1, U2
C2 – Ćwiczenie 2. budowa baz danych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, jako prostej me-
dycznej bazy danych, omówienie funkcji programu. przygotowanie i przetwarzanie danych do obli-
czeń statystycznych na przykładzie badania ankietowego. – W1, W2, U1, U2
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C3 – Ćwiczenie 3. Wprowadzenie do programu statystycznego (pakietu Statistica). Statystyki opi-
sowe. badanie zależności pomiędzy cechami. Ćwiczenia na wybranych przykładach praktycznych. 
eksploracja piśmiennictwa – przykłady badań naukowych i analiza zastosowanych metod staty-
stycznych. – W1, W2, U1, U2, K1
C4 – Ćwiczenie 4. Wykorzystanie pakietu statystycznego Statistica oraz programu excel w analizie 
statystycznej. Zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych. Ćwiczenia na wybra-
nych przykładach praktycznych. eksploracja piśmiennictwa – przykłady badań naukowych i analiza 
zastosowanych metod statystycznych. – W1, W2, U1, U2, K1
C5 – Ćwiczenie 5. internet medyczny. internetowe bazy bibliograficzne. podstawy evidence based 
Medicine (ebM) – baza cochrane i inne źródła literatury medycznej publikujące artykuły zgodnie 
z zasadami ebM. – W1, U1, U2, K1
C6 – Ćwiczenie 6. Algorytmy kliniczne, systemy wspomagania decyzji, systemy ekspertowe. Ryso-
wanie schematów blokowych dla wybranych sytuacji klinicznych. Wirtualny pacjent – przykłady. 
– W1, W2, U1, K1
C7 – Ćwiczenie 7. Obrazowanie medyczne –właściwości formatu DicOM. program do analizy 
i przetwarzania obrazów medycznych. podstawy edycji obrazu – omówienie podstawowych forma-
tów, metody kompresji i ich właściwości. Zaliczenie wiedzy teoretycznej – test. – W1.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-2,  
U1-2,  

k1

W1-W2 
C1-C7

Zaliczenie e-zajęć: py-
tania testowe i zadania 
praktyczne.
Ćwiczenia z asystentem: 
aktywność i realizacja 
tematu.  
test elektroniczny (końco-
wy) – pytania dotyczące 
materiału ćwiczeń oraz 
e-zajęć.

Zaliczenie e-zajęć  
– uzyskanie co najmniej 51% 
punktów. 
Kontrola wykonania zadania 
przez prowadzącego.
test końcowy – uzyskanie 
co najmniej 51% punktów, tylko 
3 dostępne próby.

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:
Ocena zostanie wystawiona na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie e-zajęć i na teście 
końcowym.

ocena kryteria

2,0 (ndst)
Więcej niż 1 nieobecność na ćwiczeniach z asystentem 
poniżej lub równo 50% punktów z co najmniej jednego zaliczenia (e-zajęcia 
lub test końcowy)

3,0 (dost) 51 – 60% punktów, przy czym zarówno z zaliczenia e-zajęć, jak i zadania 
praktycznego student musi otrzymać co najmniej 51% punktów

3,5 (ddb) 61 – 70% punktów, warunek jw.
4,0 (db) 71 – 80% punktów, warunek jw.

4,5 (pdb) 81 – 90% punktów
5,0 (bdb) 91 – 100% punktów
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9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. e-zajęcia opublikowane na platformie WUM.
2. Andrzej Stanisz – przystępny kurs statystyki z zastosowaniem StAtiSticA pL na przykładach  

z medycyny tOM i i tOM ii. StatSoft polska, Kraków 2007.
Literatura uzupełniająca: 
1. Wprowadzenie do excela. janusz Sierdziński. Materiały uzupełniające opublikowane na platfor-

mie WUM.
2. Wiesława Regel. podstawy statystyki w excelu. Wydawnictwo Naukowe pWN, Warszawa 2007.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (w tym zajęcia e-learningowe):

Wykład 4 0,16
Seminarium 0 0
Ćwiczenia 21 0,84

Samodzielna praca studenta: 
przygotowanie studenta do zajęć 10 0,4
przygotowanie studenta do zaliczeń 5 0,2
przygotowanie do zajęć e-learningowych 10 0,4
Razem 50 2,0
11. informacje dodatkowe

Pierwsze ćwiczenia odbywają się w siedzibie Uczelni. Terminy zajęć dla poszczególnych grup podane są w pla-
nie zajęć. Na pierwszych ćwiczeniach studenci otrzymają informacje dotyczące e-zajęć.  
Na platformę WUM (e-learning.wum.edu.pl) studenci logują się jak do usługi SSL-WUM, wpisują swój iden-
tyfikator (s0+ nr indeksu): s0XXXXX i podają hasło takie samo, jak do usługi SSL-WUM.  
Uprzejmie prosimy, aby każdy student sprawdził przed zajęciami, czy może się zalogować na Platformę WUM. 
W razie problemów proszę kontaktować się z działem IT WUM (it.wum.edu.pl).
Zaliczenie (test końcowy) przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach w siedzibie Uczelni.

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Informatyki Medycznej i Telemedycyny – opiekun: Emanuel 
Tataj (kontakt: emanuel.tataj@wum.edu.pl)
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny
Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma stu-
diów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne):

kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite magisterskie profil 
praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
ziNTEGROWaNE NaUCzaNiE 

PRzEdKLiNiCzNE
Kod przedmiotu(z systemu Pensum): 41515

Jednostka/i prowadzące kształcenie:
zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: 22 625 66 02, e-mail: zpips@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Leopold Wagner
Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): II

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 3 i 4

Typ modułu/przedmiotu(podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): Kierunkowy

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich wykła-
dowców prowadzących przedmiot):

dr n. med. ewa cichocka-piekacz,
dr n. med. ewa Fitak,
dr n. med. Waldemar Głowacki,
dr n. med. Małgorzata ponto-Wolska,
dr n. med. Krzysztof Wilk,
dr n. med. Łukasz Zadrożny,
lek. stom. Renata Lenkiewicz,
lek. stom. barbara Rafałowicz,
lek. dent. Rafał Wojda,
mgr Waldemar Ćwirzeń.

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus):

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, 
do której należy zgłaszać uwagi dotyczą-
ce sylabusa):

dr hab. n. med. Leopold Wagner

Liczba punktów ECTS: 7,5
2. Cele kształcenia 

Moduł: Materiałoznawstwo stomatologiczne
1. Nabycie wiedzy dotyczącej zasad użytkowania wyposażenia i sprzętu stomatologicznego oraz za-

sad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
2. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwości podstawowych i pomocniczych materiałów stomatolo-

gicznych oraz procedur postępowania laboratoryjnego.
3. Nabycie umiejętności obsługi sprzętu i aparatury stomatologicznej oraz posługiwania się narzędziami.
4. Nabycie umiejętności pracy z wybranymi materiałami pomocniczymi i podstawowymi.
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Moduł: Stomatologia zachowawcza
1. Nabycie wiedzy odnośnie metod stosowania materiałów w stomatologii zachowawczej oraz pod-

stawowych procedur odbudowy tkanek zmineralizowanych.
2. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwości tkanek zmineralizowanych zęba i metod ich przygotowa-

nia do adhezyjnego połączenia.
3. Nabycie umiejętności dokonywania wyboru materiałów odtwórczych w oparciu o ich właściwości.
4. Nabycie umiejętności zastosowania materiałów podstawowych i technik adhezyjnych do wypeł-

niania ubytków w zębach fantomowych.
Moduł: Endodoncja
1. Nabycie wiedzy dotyczącej morfologii jam zębowych, zasad leczenia endodontycznego, instru-

mentów i materiałów stosowanych w leczeniu endodontycznym. 
2. Nabycie wiedzy odnośnie procedur leczenia endodontycznego w przypadku chorób miazgi i tka-

nek okołowierzchołkowych.
3. Nabycie umiejętności przeprowadzenia leczenia endodontycznego na modelu fantomowym.
4. Nabycie umiejętności odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym na modelu fantomowym.
3. Wymagania wstępne

 Zaliczony przedmiot Zintegrowane nauczanie przedkliniczne na 1 roku studiów
4. Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu kierunko-
wego (numer)

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 
sylabus (kategoria: 

W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz 
numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student 
powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny 

wykonać po zakończeniu zajęć. Efekty kształ-
cenia wynikają z celów danego przedmiotu. 

Osiągniecie każdego z efektów powinno 
być zweryfikowane, aby student uzyskał 

zaliczenie.

Numer kierunkowego efektu kształce-
nia zawarty w Rozporządzeniu Mi-
nistra Nauki bądź Uchwały Senatu 

WUM właściwego kierunku studiów.

Moduł: Materiałoznawstwo 
stomatologiczne

W1

zna aparaturę, urządzenia, sprzęt, 
instrumenty i akcesoria stomatologiczne 
oraz zasady użytkowania, wyposażenia 
i sprzętu stomatologicznego 

CW23

W2

zna definicję, klasyfikację, wymagania 
oraz właściwości użytkowe podsta-
wowych i pomocniczych materiałów 
stomatologicznych

CW24

W3

zna skład, właściwości fizyko-chemiczne, 
mechanizm wiązania, przeznaczenie, 
sposób postępowania, cechy korzystne 
i niekorzystne mas wyciskowych, gipsu, 
materiałów tymczasowych, podkła-
dowych, wypełniających, ceramiki, 
stopów metali, wosków dentystycznych, 
materiałów formierskich, wybielających 
i do wypełniania kanałów korzeniowych

CW25

W4
zna definicję, podział oraz czynniki 
warunkujące siłę i jakość wiązania oraz 
materiały i procedury adhezyjne

CW27
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W5

zna materiały i metody opracowywania 
materiałów podstawowych, rolę oraz 
właściwości warstw powierzchniowych 
wypełnień i uzupełnień protetycz-
nych, mechanizm uwalniania jonów 
i związków chemicznych z materiałów 
stomatologicznych, ich możliwe działa-
nie korzystne i niekorzystne (alergiczne, 
cytotoksyczne, estrogenowe, karcinogen-
ne i mutagenne) na tkanki jamy ustnej

CW26,CW29

W6 zna techniczno-laboratoryjne procedury 
wykonawstwa uzupełnień protetycznych cW28

U1

potrafi dokonać wyboru optymalnego 
materiału podstawowego kierując się 
jego właściwościami mechaniczno-fizycz-
nymi i chemicznymi

CU11

U2

potrafi odlać i opracować model gipsowy, 
modelować ząb z wosku, zamienić wosk 
na akryl i na metal, mechanicznie obrobić 
elementy wykonane z akrylu i metalu 
oraz wykonać nakładkę do wybielania 
z tworzywa formowanego termicznie

CU13

Moduł: Stomatologia zachowawcza 

W7
zna sposób użycia materiałów podsta-
wowych i pomocniczych w stomatologii 
zachowawczej

CW25

W8
zna i potrafi opisać właściwości po-
wierzchniowe tkanek zmineralizowanych 
oraz biomateriałów stomatologicznych

CW26

W9
umie zdefiniować zjawisko adhezji 
i mechanizmy wytwarzania adhezyjnego 
po-łączenia

CW27

W10

zna procedury adhezyjnego przygoto-
wania powierzchni tkanek zminerali-
zowanych i materiałów stosowanych 
w stomatologii zachowawczej

CW27

W11

zna metody anatomicznej odbudowy 
tkanek zmineralizowanych, kształtowa-
nia powierzchni żującej w celu uzyskania 
prawidłowego zwarcia, ścian aprok-
symalnych z odtworzeniem punktów 
stycznych oraz powierzchni licowych 
i językowych w aspekcie ochrony 
przyzębia, materiały i metody stosowane 
do wypełnienia ubytków klas i-V oraz 
dobór koloru materiału wypełniającego. 

cW28

U3
umie wybrać i zastosować materiały 
podstawowe do wypełniania ubytków 
wszystkich klas w zębach fantomowych 

CU9, CU11

U4
potrafi wybrać materiały łączące i za-
stosować techniki adhezyjne w zębie 
fantomowym

CU10, CU11
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U5 umie odwzorować anatomiczny kształt zęba 
z uwzględnieniem zwarcia statycznego CU12

Moduł: Endodoncja

W12 wykazuje znajomość morfologii zębów 
i systemów korzeniowych aW1

W13 zna instrumentarium stosowane w proce-
durach endodontycznych CW23

W14 posiada podstawową wiedzę w zakresie 
stosowania procedur endodontycznych cW28

U6

potrafi opisać zmiany patologiczne 
komórek, tkanek i narządów w zakresie 
zaburzeń w krążeniu, zmian wstecznych 
i postępowych oraz zapaleń

CU6

U7
umie opracowywać mechanicznie i wy-
pełniać kanały proste i zakrzywione na 
modelach fantomowych

CU9

U8
umie wybrać i zastosować materiały pod-
stawowe do odbudowy zęba po leczeniu 
endodontycznym

CU10, CU11

5. Formy prowadzonych zajęć

forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 27 1 c. kurs
Seminarium 30 5 20
Ćwiczenia 93 10  10
6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Moduł: Materiałoznawstwo stomatologiczne
W1 – Wykład 1 – temat: Wprowadzenie do materiałoznawstwa – treści kształcenia – W2
W2 – Wykład 2-3 – temat: Materiały wyciskowe, gipsy-treści kształcenia – W3, W6
W3 – Wykład 4 – temat: Woski dentystyczne i materiały formierskie do stopów średnio- i wysokoto-
pliwych – treści kształcenia – W3, W6
W4 – Wykład 5 – temat: tworzywa akrylowe. Materiały formowane ciśnieniowo – treści kształcenia 
– W3,W6
W5 – Wykład 6 – temat: Stopy metali – treści kształcenia – W3, W6
W6 – Wykład 7 – temat: ceramika dentystyczna i technologie cAD/cAM – treści kształcenia – W3, W6
W7 – Wykład 8 – temat: Materiały do wypełnień czasowych i materiały podkładowe – treści kształ-
cenia – W3
W8 – Wykład 9-10 – temat: Materiały do wypełnień stałych –treści kształcenia – W3
W9 – Wykład 11-12 – temat: Adhezja w stomatologii – treści kształcenia – W4
W10 – Wykład 13 – temat: Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych – treści kształcenia – W3
W11 – Wykład 14 – temat: Materiały do wybielania zębów – treści kształcenia – W3
W12 – Wykład 15 – temat: Materiały ścierne, polerownicze i akcesoria – treści kształcenia – W3
S1 – Seminarium 1-6 – temat: Sprzęt, aparatura, instrumenty i narzędzia używane w gabinecie sto-
matologicznym – treści kształcenia – W1, W3
S2 – Seminarium 7-15 – temat: Oddziaływanie materiałów na tkanki i narządy jamy ustnej – treści 
kształcenia – W5 – Sprawdzian pisemny
c1 – Ćwiczenia 1-12 – temat: Gipsy dentystyczne, materiały wyciskowe i tworzywa formowane 
termicznie – treści kształcenia – U1
c2 – Ćwiczenia 13-27 – temat: Woski dentystyczne, tworzywo akrylowe, stopy metali i masy ognio-
trwałe – treści kształcenia – U2
c3 – Ćwiczenia 28-30 – temat: Materiały do wypełnień tymczasowych, stałych, kanałów korzenio-
wych i podkładowe – treści kształcenia – U2
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Moduł: Stomatologia zachowawcza 
W13 – Wykład 16-21 – temat: Rekonstrukcja anatomiczna utraconych tkanek zmineralizowanych 
zęba – treści kształcenia – W7 i W8
S3 – Seminarium 16-17 – temat: techniki adhezyjne, ubytki klasy V – treści kształcenia – W7, W8 – W11
S4 – Seminarium 18 – temat: Ubytki klasy i – treści kształcenia – W7 i W11
S5 – Seminarium 19 – temat: Ubytki klasy ii – treści kształcenia – W7 i W11
S6 – Seminarium 20 – temat: Ubytki klasy iii – treści kształcenia – W7 i W11
S7 – Seminarium 21 – temat: Ubytki klasy iV – treści kształcenia – W7 i W11 – Sprawdzian pisemny
c4 – Ćwiczenie 31-33 – temat: Ubytki klasy V – treści kształcenia – U3 – U5
c5 – Ćwiczenie 34-42 – temat: Ubytki klasy i – treści kształcenia – U3 – U5
c6 – Ćwiczenie 43-51 – temat: Ubytki klasy ii – treści kształcenia – U3 – U5
c7 – Ćwiczenie 52-57 – temat: Ubytki klasy iii – treści kształcenia – U3 – U5
c8 – Ćwiczenie 58-63 – temat: Ubytki klasy iV – treści kształcenia – U3 – U5

Moduł: Endodoncja
W14 – Wykład 22-24 – temat: etiologia, diagnostyka i profilaktyka chorób miazgi – treści kształce-
nia – W12, U6
W15 – Wykład 25-26 – temat: Mechaniczne i chemiczne metody opracowywania kanałów korzenio-
wych. treści kształcenia – W13 i W14
W16 – Wykład 27 – Materiały i metody stosowane do wypełnienia kanałów – treści kształcenia – W14 
S8 – Seminarium 22-24 – temat: Narzędzia stosowane do mechanicznego opracowywania kanałów 
– treści kształcenia – W13
S9 – Seminarium 25-27 – temat: Morfologia komór i systemów korzeniowych w poszczególnych 
grupach zębów – treści kształcenia – W12, U6
S10 – Seminarium 28-30 – temat: Wyznaczanie długości roboczej kanałów – treść kształcenia – W14 
– Sprawdzian pisemny
c9 – Ćwiczenie 64-66 – temat: Zastosowanie narzędzi ręcznych w endodoncji – treści kształcenia – U5
c10 – Ćwiczenie 67-69 – temat: Otwieranie komór zębów – treści kształcenia – U10
c11 – Ćwiczenie 70-81 – temat: Udrażnianie i opracowywanie kanałów korzeniowych – treści 
kształcenia – U5
c12 – Ćwiczenie 82-90 – temat: Wypełnianie kanałów korzeniowych różnymi metodami – treści 
kształcenia – U5
c13 – Ćwiczenie 91-93 – temat: Rekonstrukcja zęba po leczeniu endodontycznym. treści kształcenia 
– U3 – U5
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W6 W, S Kolokwium pisemne
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na poziomie 
co najmniej 55%

W7-W11 W, S Kolokwium pisemne
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na poziomie 
co najmniej 55%

W12-W14,U6 W, S Kolokwium pisemne
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na poziomie 
co najmniej 55%

U1-U8 c Obserwacja i ocena umiejęt-
ności praktycznych

Zaliczenie każdego wykonane-
go zadania.
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8. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z poszczególnych modułów przy równej 
ważności (50%) wiedzy i umiejętności. Obecność na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu testowego jest zaliczenie wszystkich modułów 
oraz zdanie egzaminu praktycznego OSCE.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin OSCE i testowy.
Ocena Kryteria

2,0 (ndst) 0 – 54%
3,0 (dost) 55 – 63 %
3,5 (ddb) 64 – 72 %
4,0 (db) 73 – 81 %

4,5 (pdb) 82 – 90 %
5,0 (bdb) 91 – 100 %

9. Literatura
Moduł: Materiałoznawstwo stomatologiczne
Literatura obowiązkowa:
1. e.c. combe: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Sanmedica, Warszawa, 1997.
2. Kordasz p., Wolanek Z.: Materiałoznawstwo protetyczno-stomatologiczne. pZWL, Warszawa, 1980.
3. R.G. craig: Materiały stomatologiczne. Urban&partner, Wrocław, 2008.
4. S. Majewski, M. pryliński: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej, Wy-

dawnictwo czelej, Lublin 2013.
Literatura uzupełniająca:
1. e. jodkowska, L. Wagner: Wprowadzenie do ćwiczeń przedklinicznych z materiałoznawstwa. 

Materiały stosowane w stomatologii zachowawczej i endodoncji. Skrypt dla studentów, Oficyna 
Wydawnicza WUM, 2007.

2. L. Wagner; Wprowadzenie do ćwiczeń przedklinicznych z materiałoznawstwa. Materiały stosowa-
ne w protetyce. Skrypt dla studentów, Oficyna Wydawnicza WUM, 2007.

Moduł: Stomatologia zachowawcza 
Literatura obowiązkowa:
1. Z. jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski, b. Arabska-przedpełska: Stomatologia zachowawcza z endo-

doncją. Zarys kliniczny pZWL, Warszawa, 2014.
2. D. heidemann: Stomatologia zachowawcza tom 1. Kariologia, próchnica zębów – leczenie i wypeł-

nienia. Urban & partner, Wrocław 2001.
3. piątowska D.: Kariologia Współczesna. postępowanie kliniczne", wydanie i, Med. tour press, War-

szawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. pZWL, Warszawa, 2003.
2. D. piątowska: Zarys kariologii. Med tour press int, Warszawa 2002.
3. e. jodkowska, L. Wagner: Wprowadzenie do stomatologii zachowawczej. bestom Dentonet.pl, 

Łódź, 2009.
Moduł: Endodoncja
Literatura obowiązkowa:
1. Z. jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski, b. Arabska-przedpełska: Stomatologia zachowawcza z endo-

doncją. Zarys kliniczny pZWL, Warszawa, 2014.
2. b. Arabska-przedpełska, h. pawlicka: Współczesna endodoncja w praktyce. bestom Dentonet.pl, 

Łódź, 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. e. jodkowska, L. Wagner: Wprowadzenie do endodoncji. bestom Dentonet.pl, Łódź 2009.
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10. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 27 0,9
Seminarium 30 1
Ćwiczenia 93 3,1
Samodzielna praca studenta(przykładowe formy pracy):W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pra-
cy przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność 

przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.
przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5
przygotowanie studenta do zaliczeń 30 1,0
inne (przygotowanie do egzaminu) 30 1,0
Razem 225  7,5
11. informacje dodatkowe

Wszystkie inne ważne dla studenta informacje nie zawarte w standardowym opisie np. dane kontaktowe 
do osoby odpowiedzialnej za dydaktykę, informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje 
o dojeździe na zajęcia, informacja o konieczności wyposażenia się we własny sprzęt bhp; informacja o lokalizacji 
zajęć; link to strony internetowej katedry/zakładu itp.
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iNFORMaCJE SOCJaLNO-ByTOWE

DZiAŁ ObSŁUGi StUDeNtóW 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00–16:00
W śRODY NiecZYNNY

 
Siedziba: 

Centrum dydaktyczne (Kampus Banacha) 
ul. Księcia Trojdena 2a 

02-091 Warszawa
 

Adres do korespondencji: 
ul. Żwirki i Wigury 61 

02-091 Warszawa

Stypendia i domy akademickie – osoby ubiegające się o przyznanie stypendium lub 
miejsca w domu akademickim powinny zgłosić się do Sekcji obsługi Studentów jw.

Osoby, które ukończyły 26 lat mogą zgłosić się do w / w Sekcji w celu zarejestrowania się 
do ubezpieczenia zdrowotnego (z dowodem osobistym).

Szczepienia i badania obowiązkowe – o informację proszę zgłaszać się do Sekcji Obsługi 
Studentów WUM ul. Księcia trojdena 2a, centrum Dydaktyczne, pok. 243, tel. (22) 572 08 15, 
fax (22) 572 08 21.

iNNE iNFORMaCJE

przewodnicząca Rady pedagogicznej i Opiekun ii roku:
– lek. stom. Renata Lenkiewicz

tel. (22) 625 66 02
Zakład propedeutyki i profilaktyki Stomatologicznej WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

za treść zamieszczonych materiałów, odpowiadają poszczególne jednostki 
w których będą odbywać się zajęcia.
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SaMORząd STUdENTóW 
WydziałU LEKaRSKO-dENTySTyCzNEGO WUM

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Strona internetowa: www.samorzad.wum.edu.pl 

e-mail: samorzad@wum.edu.pl
tel. +48 (22) 628 83 06 

Biuro Samorządu Studentów WUM 
dom Medyka, iii piętro 

ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa


