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PLAN STuDIóW NA ROK AKADEmICKI 
2017/2018
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PODZIAŁ ROKu  AKADEmICKIEGO  2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

rozpoczyna się 01 października 2017 r. i kończy się 18 lutego 2018 r.

01.10.2017 24.12.2017 zajęcia dydaktyczne 12 tygodni

25.12.2017 07.01.2018 wakacje zimowe  

08.01.2018 28.01.2018 zajęcia dydaktyczne 3 tygodnie

29.01.2018 04.02.2018 sesja egzaminacyjna zimowa  

05.02.2018 11.02.2018 przerwa semestralna  

12.02.2018 18.02.2018 sesja poprawkowa  

SEMESTR LETNI

rozpoczyna się 19 lutego 2018 r. i kończy się 30 września 2018 r.

19.02.2018 31.03.2018 zajęcia dydaktyczne 6 tygodni

01.04.2018 06.04.2018 wakacje wielkanocne  

07.04.2018 29.04.2018 zajęcia dydaktyczne 3 tygodnie

30.04.2018 04.05.2018 przerwa wiosenna  

05.05.2018 17.06.2018 zajęcia dydaktyczne 6 tygodni

18.06.2018 08.07.2018 sesja egzaminacyjna letnia  

09.07.2018 02.09.2018 wakacje letnie  

03.09.2018 09.09.2018 sesja poprawkowa  

10.09.2018 30.09.2018 wakacje letnie  
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Rok akademicki 2017/18

RAmOWY PROGRAm PRAKTYKI WAKACYJNEJ

DLA STuDENTóW III ROKu 

kierunku lekarsko-dentystycznego

po III roku studiów studenta obowiązuje praktyka stomatologiczna – procedury manu-
alne w przychodniach (gabinetach) stomatologicznych.

Kierownik gabinetu ustala zakres obowiązków i harmonogram praktyki, wyznacza 
opiekuna oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta. 

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 – lekarz z I lub II stopniem specjalizacji, a prakty-

kę zalicza kierownik gabinetu poprzez umieszczenie wpisu w karcie praktyk.

CELEm PRAKTYKI 
jest wykonanie przez studenta podstawowych zabiegów klinicznych z zakresu stomato-

logii i czynna asysta przy wszystkich zabiegach stomatologicznych wykonywanych w gabi-
necie. Dodatkowym celem jest pogłębienie umiejętności studenta dotyczących prowadzenia 
dokumentacji w gabinecie stomatologicznym i stosowania procedur sanitarnych. 

Czas trwania praktyki: 120 godzin (liczna punktów ECTS – 5) 

SZCZEGóŁOWY PROGRAm PRAKTYKI
powinien uwzględniać następujące zajęcia:

Zakres czynności 

Efekt kształcenia 
(Rozp. MNiSW 

z dn. 9 maja 
2012) 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

poznawanie instrumentarium oraz 
aparatury stomatologicznej (3 /A) C.W23. Obserwacja nabywa-

nia umiejętności

potwierdzenie 
nabycia umiejętno-
ści przez opiekuna 
praktyk 

zaznajomienie się z procedurami sa-
nitarnymi stosowanymi w gabinecie 
stomatologicznym (45/A)

G.W17. Obserwacja nabywa-
nia umiejętności

potwierdzenie 
nabycia umiejętno-
ści przez opiekuna 
praktyk 

zaznajomienie się z zasadami pro-
wadzenia dokumentacji medycznej 
w gabinecie stomatologicznym, 
prowadzenie dokumentacji (77/A)

G.W32., F.U13.
Obserwacja wykony-
wania czynności

potwierdzenie 
wykonania przez 
opiekuna praktykudział w badaniu pacjenta i plano-

waniu leczenia stomatologicznego 
(1 i 2 A)

F.U1. F.U2. 
F.U7.
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Zakres czynności 

Efekt kształcenia 
(Rozp. MNiSW 

z dn. 9 maja 
2012) 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

czynna asysta przy zabiegach stoma-
tologicznych i chirurgicznych G.W16.

Obserwacja wykony-
wania czynności

potwierdzenie 
wykonania przez 
opiekuna praktyk

usuwanie złogów nazębnych (14/A) F.U8.
wykonywanie zabiegów stoma-
tologicznych w zakresie profilak-
tyki próchnicy zębów (zalecenia 
dietetyczne i higieniczne, instruktaż 
higieniczny, lakowanie, profesjonal-
na profilaktyka fluorkowa) i leczenia 
zwiększonej wrażliwości zębiny 
(14/A, 10/A, 19 /A) 

F.U8.

pobieranie wycisków (24/A) F.U25.
poznanie zasad korekt i napraw ru-
chomych uzupełnień protetycznych 
(62/A)

F.U25.
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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 lekarsko-dentystyczny, jednolite studia 
magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/ przedmiotu: OTORYNOLARYNGOLOGIA
Kod przedmiotu: 35121

Jednostki prowadzące kształcenie:

Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-
Dentystycznego Wum
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25, 
tel./faks (022) 318-62-66

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski
Rok studiów III
Semestr studiów 5
Typ modułu/przedmiotu podstawowy 

Osoby prowadzące 

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
dr hab. Wojciech Kukwa
dr hab. Mariola Zagor
dr n. med. Eliza Brożek-Mądry 
dr n. med. piotr Wójtowicz 

Erasmus TAK/NIE TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
dr n. med. Eliza Brożek-mądry
elizabrozek@wp.pl
tel. (022) 318-62-66

Liczba punktów ECTS: 2
2.  Cele kształcenia 

1. poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii głowy i szyi.
2. przyswojenie wiedzy z fizjologii narządu słuchu i równowagi, górnego odcinka drogi oddechowej 

i pokarmowej.
3. przyswojenie wiadomości umożliwiających rozpoznawanie najczęstszych schorzeń laryngologicz-

nych, a zwłaszcza tych z pogranicza laryngologii i stomatologii.
4. przyswojenie podstawowych zasad zapobiegania tym chorobom i ich leczenia.
5. Opanowanie umiejętności podstawowego badania laryngologicznego.
3.  Wymagania wstępne 

1. podstawowa znajomość anatomii głowy i szyi.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol Opis Odniesienie do efek-
tu kierunkowego 

W1
zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym 
i czynnościowym (zatoki przynosowe, jama ustna, gar-
dło, krtań oraz ucho zewnętrzne środkowe i wewnętrzne) 

A.W3.

u1 syntetycznie omawia znaczenie czynnościowe poszcze-
gólnych narządów i tworzonych przez nie układów A.u1. 
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u2 wyjaśnia anatomiczne uzasadnienie badania przedmio-
towego (w odniesieniu do badania laryngologicznego) A.u2.

u3

interpretuje relacje anatomiczne zilustrowane podsta-
wowymi metodami badań diagnostycznych z zakresu 
radiologii (zdjęcia przeglądowe i z użyciem środków 
kontrastowych)(w odniesieniu do zatok przynosowych, 
jamy ustnej, gardła, szyi i ucha)

A.u3.

W2

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii na-
rządowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyjnych,
inwazyjnych, autoimmunologicznych, z niedoboru odpor-
ności, metabolicznych i genetycznych); (w odniesieniu 
do zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, szyi i ucha)

F.W2.

W3 zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy ustnej 
i jej znaczenie; F.W4.

W4
zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w okre-
ślonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowyi 
szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych;

F.W5.

W5

zna zasady postępowania w przypadku torbieli, stanów 
przedrakowych oraz nowotworów głowy i szyi (w od-
niesieniu do zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, 
szyi i ucha)

F.W10.

W6 zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i oporności 
przeciwantybiotykowej; F.W15.

W7 zna zasady diagnostyki radiologicznej; F.W21.

u4 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego 
rodziną F.u1.

u5 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta; F.u2.

u6

prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, zębopochod-
nych i niezębopochodnych procesów zapalnych tkanek
miękkich jamy ustnej, przyzębia oraz kości szczęk (do-
tyczy zatok przynosowych)

F.u10.

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 10 4,55 20
Ćwiczenia 35 22,75 4

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – ZApALENIA USZU
S2 – ZApALENIA ZATOK pRZYNOSOWYCH
S3 – OSTRY DYŻUR LARYNGOLOGICZNY – KRTAŃ 
S4 – OSTRY DYŻUR LARYNGOLOGICZNY – KRWAWIENIA I URAZY 
S5 – OSTRY DYŻUR LARYNGOLOGICZNY – GARDŁO, JAMA USTNA – zapalenia i powikłania 
S6 – pOWIKŁANIA ZApALEŃ ZATOK pRZYNOSOWYCH I ZApALEŃ USZU
S7 – ZABURZENIA DROŻNOśCI NOSA, OBpS 
S8 – GUZY KRTANI I SZYI 
S9 – NIEDOSŁUCH, SZUMY USZNE I ZAWROTY GŁOWY
S10 – CHOROBY śLINIANEK 
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7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
przedmio-
towy efekt 
kształcenia 

Formy prowadzo-
nych zajęć

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia Kryterium zaliczenia

W Seminaria Kolokwium ustne Opanowana znajomość powyższych 
tematów

u Ćwiczenia Kolokwium 
praktyczne

Opanowane podstawy badania pacjenta 
i analiza badań dodatkowych

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy

ocena kryteria
2,0 (ndst) <65%
3,0 (dost.) 65-74%
3,5 (ddb) 75-82%
4,0 (db) 83-88%
4,5 (pdb) 89-94%
5,0 (bdb) 95-100%

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Choroby ucha nosa i gardła z chirurgią głowy i szyi. Wrocław, 2, 2015, Autor: Hans Behrbohm, Oli-

ver Kaschke, Tadeus Nawka, Andrew Swift, Tłumacz: Ewa Gołąbek, Wiesław Gołąbek.
2. Otorynolaryngologia praktyczna tom I i II. G. Janczewski, Via Medica, Gdańsk 2005, wyd. 1.
3. Ostry dyżur – otorynolaryngologia. G. Janczewski, E. Osuch-Wójcikiewicz. α-medicapress, 2003.
Literatura uzupełniająca:
1. Choroby uszu, nosa i gardła. W. Becker, H.H. Naumann, C.R. pfaltz, Bel Corp, 1999.
10. Kalkulacja punktów ECTS

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

Wykład -
Seminarium 10 0,3
Ćwiczenia 35 1,3
Forma aktywności Liczba godzin  Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta 
przygotowanie studenta do seminarium 1 0,1
przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 1 0,1
przygotowanie do zaliczeń 10 0,2
Razem 57 2
11. Informacje dodatkowe

Regulamin odbywania zajęć z otorynolaryngologii:
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.30 w sali seminaryjnej Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Den-
tystycznego WUM (IV p). Na zajęciach wymagane jest obuwie na zmianę i fartuch.
Przyjście na zajęcia później niż 15 minut od ich rozpoczęcia traktowane jest jako spóźnienie.
Trzy spóźnienia obligują do odrobienia jednego dnia (3 godziny) w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego.
Dopuszczalne są dwie nieobecności pod warunkiem odrobienia ich w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego.
Trzy nieobecności powodują niezaliczenie bloku.
Zaliczenie zajęć odbywa się w ostatnim dniu 3-tygodniowego bloku u asystenta prowadzącego zajęcia. 
Na zaliczenie zajęć składa się obecność na ćwiczeniach i seminariach oraz zaliczenie kolokwium w ostatnim dniu zajęć.
Egzamin testowy z przedmiotu odbywa się w sesji zimowej. 
Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – 
opiekun koła – dr hab. Mariola Zagor.
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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, jednolite studia magister-
skie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: PATOmORFOLOGIA
Kod przedmiotu 35122

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego 
uniwersytetu medycznego 
02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, tel. 22 629-98-92

Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego 
uniwersytetu medycznego 
02-091 Warszawa, ul. pawińskiego 7, tel. 22 599-16-70

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. med. Barbara Górnicka
Rok studiów III rok
Semestr studiów V
Typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące 

Dorota Biernacka-Wawrzonek, dr n. med.
Małgorzata Kubicka-pertkiewicz, dr n. med.
Agata Cyran lek. med.
Renata podkowińska-polak lek. med.
Łukasz Koperski dr n. med.
Jolanta Rybczyńska dr n. med.
Anna Ratajska dr hab. med.
Anna pastwińska mgr biologii
Anna Raniszewska mgr biologii

Erasmus TAK/NIE TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus 

dr n. med. Dorota Biernacka-Wawrzonek
Katedra i Zakład patomorfologii WUM 
02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5,
tel. 22 629-98-92

Liczba punktów ECTS: 3
2.  Cele kształcenia 
Celem nauczania patomorfologii jest:

 ‒ zapoznanie studentów z wiedzą, która umożliwi im zrozumienie procesu chorobowego, wytwo-
rzy nawyk prawidłowego myślenia lekarskiego, niezbędnego do wykonywania praktyki lekarsko-
-dentystycznej oraz do podyplomowego samokształcenia.
 ‒ przygotowanie studentów do rozpatrywania choroby w aspekcie etiologii, patogenezy, zmian 
morfologicznych i zaburzeń czynnościowych wynikających z tych zmian.
 ‒ zintegrowanie wiadomości z patomorfologii z wiadomościami z innych dyscyplin zarówno pod-
stawowych jak i klinicznych i ich manifestacji w obrębie jamy ustnej.
 ‒ przygotowanie studenta do poznania i zrozumienia mechanizmów prowadzących do zmian pa-
tologicznych oraz zapoznanie z dynamiką tych procesów (cofanie zmian, przechodzenie w postać 
przewlekłą).
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 ‒ omówienie zakresu i zadań diagnostyki patomorfologicznej. 
 ‒ zapoznanie studentów z mianownictwem patomorfologicznym.
 ‒ przekazanie prawidłowej interpretacji diagnostycznej badań patomorfologicznych.
 ‒ zapoznanie z podstawami wiedzy dotyczącymi procedur badania autopsyjnego.
3.  Wymagania wstępne 
1.  W zakresie wiedzy: student wykazuje znajomość struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, 

narządów i systemów, ze szczególnym uwzględnieniem układu stomatognatycznego (A.W.1). 
2.  W zakresie umiejętności student: analizuje strukturę histologiczną narządów i tkanek, a także do-

konuje opisu i interpretacji budowy komórek, tkanek i narządów oraz ich funkcji (A.U.4).
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W – Wiedza 
 W1

– zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, 
mechanizmów powstawania i rozwoju procesu 
chorobowego na poziomie komórkowym, 
tkankowym oraz ogólnoustrojowym, objawów 
klinicznych choroby, rokowań i powikłań.

– zna i omawia mechanizmy odczynu zapalnego 
i gojenia ran.

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

– zna metody diagnostyczne wykorzystywane 
w patomorfologii.

– zna metody diagnostyki cytologicznej oraz 
cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawa-
nia i różnicowania chorób nowotworowych 
i nienowotworowych. 

– rozpoznaje znamiona śmierci i zmiany po-
śmiertne oraz zna zasady techniki sekcji zwłok 
w zakresie sekcji anatomopatologicznej.

C.W13

C.W14

E.W1

C.W16

E.W15

C.W17

u – umiejętność
u1

– opisuje zmiany patologiczne komórek, tkanek i na-
rządów w zakresie zaburzeń w krążeniu, zmian 
wstecznych, zmian postępowych oraz zapaleń.

– opisuje zmiany patologiczne wywołane infekcją 
HIV i obserwowane u chorych na AIDS.

– opisuje zmiany patologiczne komórek, tkanek i na-
rządów według podstawowych mechanizmów.

– pobiera i zabezpiecza materiał do badań 
diagnostycznych w tym histopatologicznych 
i cytologicznych.

– interpretuje wyniki badań dodatkowych w za-
kresie badań patomorfologicznych.

– ocenia zmiany pośmiertne

C.u6

C.u7

F.u16

F.u5

F.u6
G.u41
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K – Kompetencje
K1

– rozpoznaje ograniczenia diagnostyczne i lecz-
nicze oraz potrzeby edukacyjne, a także potrafi 
zaplanować własną aktywność edukacyjną.

– posiada umiejętność pracy w zespole profe-
sjonalistów, w środowisku wielokulturowym 
i wielonarodowościowym

– wdraża zasady koleżeństwa zawodowego 
i współpracy z przedstawicielami innych zawo-
dów w zakresie ochrony zdrowia.

– przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta.

3a

3b

3c

3d
5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 15 5 (cały kurs) -
Seminarium - - -

Ćwiczenia

Ćwiczenia sekcyjne 
15 godzin
Ćwiczenia 

histopatologiczne
20 godzin

5 -

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykłady
Wykład 1 – patomorfologia – wiadomości ogólne, wprowadzenie do przedmiotu. W1, U1, K1
Wykład 2 – Zaburzenia hemodynamiczne, niewydolność krążenia, wstrząs. W1, U1
Wykład 3 – Zapalenia –wiadomości ogólne, zapalenia nieswoiste. W1, U1, K1
Wykład 4 – Zapalenia swoiste – kiła, gruźlica. W1,U1
Wykład 5 – Nowotwory – wiadomości ogólne.W1, U1, K1
Wykład 6 – Zmiany białe w jamie ustnej. W1, U1
Wykład 7 – Nowotwory nabłonkowe – z uwzględnieniem zmian w jamie ustnej. W1, U1
Wykład 8 – Nowotwory nienabłonkowe – z uwzględnieniem zmian w jamie ustnej. W1, U1

Ćwiczenia histopatologiczne 
Ćwiczenie 1 – zaburzenia w krążeniu. W1, U1 
Ćwiczenie 2 – zmiany adaptacyjne. W1, U1
Ćwiczenie 3 – zapalenia. W1,U1
Ćwiczenie 4 – kolokwium z zaburzeń w krążeniu, zmian adaptacyjnych i zapaleń
Ćwiczenie 5 – nowotwory cz.1 W1, U1
Ćwiczenie 6 – nowotwory cz. 2 W1, U1
Ćwiczenie 7 – nowotwory cz. 3 W1, U1
Ćwiczenie 8 – nowotwory cz. 4 W1, U1
Ćwiczenie 9 – kolokwium z nowotworów 
Ćwiczenie 10 – Kolokwium komisyjne. 

Ćwiczenia sekcyjne – badania autopsyjne. (w ramach porannych bloków klinicznych dla poszcze-
gólnych grup dziekańskich wg planu Dziekanatu) W1,U1,K1

Informacje dotyczące preparatów prezentowanych na poszczególnych ćwiczeniach oraz kolo-
kwiów (terminy, liczba pytań i kryteria zaliczeń) umieszczone będą na stronie internetowej Katedry 
i Zakładu patomorfologii adres: patomorfologia.wum.edu.pl 
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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

W1,u1, K1 W-Wykład
C – Ćwiczenia

Kolokwia testowe oraz 
egzamin ustny.

Obecność na wszystkich 
zajęciach histopatologicznych 
i sekcyjnych, zaliczenie kolo-
kwiów (liczba pytań i kryteria 
zaliczenia będą podane przed 
kolokwium) oraz egzamin ustny

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny – kryteria 

ocena kryteria

2,0 (ndst) Brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, stopień 
opanowania wiedzy ≤50%

3,0 (dost)
Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z pominię-
ciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nie-
ścisłościami, stopień opanowania wiedzy 51-60%

3,5 (ddb)
Osiągnięcia zakładanych efektów z pominięciem niektó-
rych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami, 
stopień opanowania wiedzy 61-70%

4,0 (db)
Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z pominię-
ciem niektórych mniej istotnych aspektów, stopień opano-
wania wiedzy 71-80%

4,5 (pdb)
Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia obejmują-
cych wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nie-
ścisłościami, stopień opanowania wiedzy 81-90%

5,0 (bdb)
Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia obejmują-
cych wszystkie istotne aspekty, stopień opanowania wie-
dzy ≥91%

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Stachura J., Domagała W.: patologia znaczy słowo o chorobie, polska Akademia Umiejętności Kra-

ków 2009 (wybrane rozdziały – zamieszczone na stronie internetowej Katedry).
2. Kruś S., Skrzypek E.: patomorfologia dla stomatologów, wyd. Med Tour press International 2015.
Literatura uzupełniająca: 
1. Robins. patologia, wyd. Elsevier, Urban & partner 2014.
2. Damm N., Bouquot A.: Oral et Maxillofacial pathology, Wyd. Saunders 2009.
3. Cawson R.A., Odell E.W.: Oral pathology et Oral Medicine, Wyd. Churchil Livingstone 2008.
4. Kaczmarczyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R.: Nowotwory zębopochodne, guzy nowotworo-

podobne kości szczękowych Wyd. Kwintesencja 2009.
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10. Kalkulacja punktów ECTS 
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 15 0,5
Seminarium - -
Ćwiczenia 35 1,2

Samodzielna praca studenta 
przygotowanie studenta do zajęć 20 0,6
przygotowanie studenta do zaliczeń 24 0,7
Inne (jakie?) - -
Razem 94 3
11. Informacje dodatkowe 

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu zajęć odbywających się w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii (ćwicze-
nia histopatologiczne, sekcyjne, wykłady, zasady odrabiania nieobecności, kolokwia, egzamin, miejsca podpisywa-
nia indeksów) są umieszczane na stronie internetowej Katedry: patomorfologia.wum.edu.pl
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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
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 
(wieczorowe)

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: PEDIATRIA
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35123

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Klinika Neurologii Dziecięcej Wum, 
Al. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, tel. 223179681,
e-mail:neurologia@litewska.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 6

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

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

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 
(sergiusz.jozwiak@wum.edu.pl)
Dr n. med. Małgorzata Bilska (malgorzata.bilska@wum.edu.pl)
Dr n. med. Jolanta Strzelecka (jolanta.strzelecka@wum.edu.pl)
Dr n. med. Elżbieta Sołowiej (elzbieta.solowiej@wum.edu.pl)
Dr n. med. Agnieszka Wegner (agnieszka.wegner@wum.edu.pl)

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

TAK

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

Dr n. med. małgorzata Bilska 

Liczba punktów ECTS: 3,0
2.  Cele kształcenia 

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.

2. Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie 
pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących rozwoju dziecka, badania ogólnolekar-
skiego dziecka w różnych grupach wiekowych, objawów i zasad leczenia podstawowych schorzeń wieku 
dziecięcego, w tym schorzeń dotyczących jamy ustnej, oraz organizacji opieki pediatrycznej w polsce. 

3.  Wymagania wstępne 
1. Zakończone kształcenie w ramach I-V semestru studiów, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw 

anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii i farmakologii. 
2. podstawowa wiedza na temat etapów rozwoju fizjologicznego dziecka.
3. Uzyskana w trakcie zajęć z chorób wewnętrznych (semestr V) wiedza i umiejętności w zakresie ba-

dania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów.
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4.  Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
Treść przedmiotowego efektu kształcenia

Odniesienie do efek-
tu kierunkowego 

(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 kształcenia wynikają z celów danego przedmiotu. 
Osiągniecie każdego z efektów powinno być zweryfikowane, 

aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego 
efektu kształcenia zawar-

ty w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki bądź 

Uchwały Senatu WUM 
dla właściwego kierunku 

studiów.

W1 Student zna etapy rozwoju fizjologicznego dziecka, 
Student wskazuje znajomość struktur organizmu AW01, AW03

W2 Student zna i potrafi nazwać podstawowe objawy 
patologiczne u dzieci, EW01, EW03

W3

Student zna i potrafi wymienić podstawowe scho-
rzenia wieku dziecięcego, potrafi podać ich przyczy-
ny, objawy, zasady leczenia, Student zna budowę 
organizmu w oparciu o mechanizmy topograficzne 
i czynnościowe.

AW03

W4
Student zna zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej 
chorób wieku dziecięcego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem szczepień ochronnych. 

EW09

W5 Student zna zasady prawidłowego żywienia dzieci BW22

u1 Student potrafi przeprowadzić wywiad lekarski 
z dzieckiem i jego rodziną Fu01

u2 Student przeprowadza badanie fizykalne dziecka 
w każdym wieku, potrafi ocenić stan ogólny pacjenta. Fu02

u3 Student rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia 
życia EW17, EW18

u4
Student interpretuje wyniki podstawowych ba-
dań laboratoryjnych i identyfikuje przyczyny 
nieprawidłowości

Eu04

u5
Student potrafi prowadzić dokumentację medyczną 
pacjenta, 
Student zna profilaktykę jamy ustnej 

Fu08

K1 Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest punk-
tualny, obowiązkowy. Gu25

K2 Student potrafi współpracować w zespole 
lekarsko-pielęgniarskim. Gu38

K3

Student umie pracować samodzielnie przy chorym 
dziecku i jego rodzicach/opiekunach. Udziela pomocy 
chorym w czasie badania, wykazuje konieczna empa-
tię wobec chorego dziecka i jego rodziny.

Gu32, Gu33

K4 Student zachowuje tajemnicę lekarską. Gu30, Gu31
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5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup
Minimalna 
liczba osób 
w grupie

Wykład 10 Cały rocznik Cały kurs
Seminarium 10 4,9 20
Ćwiczenia 30 19,6 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykłady
W1 – Wykład 1: Etapy rozwoju fizjologicznego dzieci AW01. 
W2 – Wykład 2: podstawowe objawy chorobowe u dzieci EW01
W3 – Wykład 3: przyczyny i postępowanie w drgawkach u dzieci EW03
W4 – Wykład 4: Stany zagrożenia życia u dzieci EW17,EW18
W5 – Wykład 5: Najczęstsze wady wrodzone u dzieci AW01,AW03
W6 – Wykład 6: Najczęstsze zaburzenia metaboliczne u dzieci BW22
W7 – Wykład 7: Nowotwory wieku dziecięcego AW03
W8 – Wykład 8: Najczęstsze choroby zakaźne wieku dziecięcego EW09
W9 – Wykład 9: Szczepienia ochronne u dzieci EW09
W10 – Wykład 10: Zasady prawidłowego żywienia dzieci BW22.

Seminaria:
S1 – Seminarium 1: Informacje na temat organizacji zajęć, wymaganych podręczników, zasad 

i terminów zaliczenia przedmiotu. Informacja na temat sposobu oceniania właściwej postawy 
studenta uczestniczącego w zajęciach. Wprowadzenie do badania podmiotowego i przedmioto-
wego niemowlęcia i małego dziecka FU01, FU02

S2 – Seminarium 2: Opóźnienie rozwoju psychoruchowego u dzieci: przyczyny, rozpoznawanie, 
zasady postępowania EW01

S3 – Seminarium 3: Zakażenie układu oddechowego u dzieci: zasady rozpoznawania i leczenia EW03
S4 – Seminarium 4: Skazy krwotoczne u dzieci – zasady postępowania diagnostycznego i lecznicze-

go EW03
S5 – Seminarium 5: Neuroinfekcje u dzieci: zasady rozpoznawania i leczenia EW02,EW18
S6 – Seminarium 6: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci BW22
S7 – Seminarium 7: Nowotwory głowy i szyi u dzieci EW18
S8 – Seminarium 8: Autyzm i inne zaburzenia psychiczne u dzieci EW01
S9 – Seminarium 9: Najczęstsze wady serca u dzieci: zasady postępowania AW01,EW17
S10 – Seminarium 10: Żółtaczka, biegunka i inne obawy gastrologiczne u dzieci EW01.

Ćwiczenia:
C1 – Ćwiczenia 1 (3 godziny): Zasady przeprowadzania wywiadu lekarskiego z dzieckiem i jego 

opiekunami FU01
C2 – Ćwiczenia 2 (3 godziny): Badanie fizykalne dziecka w różnym wieku. Rozpoznawanie objawów 

dziecka maltretowanego FU02 
C3 – Ćwiczenia 3 (3 godziny): Najczęstsze badania diagnostyczne stosowane w pediatrii: wskazania, 

zasady wykonywania, interpretacja EU04
C4 – Ćwiczenia 4 (3 godziny): Stany zagrożenia życia w pediatrii: rozpoznawania, leczenie EW18.
C5 – Ćwiczenia 5 (3 godziny): Objawy patologiczne ze strony układu oddechowego u dzieci: zasady 

rozpoznawania, przyczyny, postępowanie EW18
C6 – Ćwiczenia 6 (3 godziny): Objawy patologiczne ze strony układu sercowo-naczyniowego u dzie-

ci: zasady rozpoznawania, przyczyny, postępowanie EW17
C7 – Ćwiczenia 7 (3 godziny): Objawy patologiczne ze strony układu pokarmowego u dzieci: zasady 

rozpoznawania, przyczyny, postępowanie FU08, EU18
C8 – Ćwiczenia 8 (3 godziny): Zmiany skórne u dzieci: zasady rozpoznawania, przyczyny, postępo-

wanie EU18



20

C9 – Ćwiczenia 9 (3 godziny): Objawy patologiczne ze strony układu nerwowego i mięśniowego 
u dzieci: zasady rozpoznawania, przyczyny, postępowanie EW03

C10 – Ćwiczenia 10 (3 godziny): Objawy patologiczne ze strony układu moczowego u dzieci: zasady 
rozpoznawania, przyczyny, postępowanie EW03.

7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia

Symbole form prowadzo-
nych zajęć

Sposoby wery-
fikacji efektu 
kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

W1 W, S,C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

W2 W, S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

W3 W, S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

W4 W, S
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

W5 W, S
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

u1 W, S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

u2 W, S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

u3 W, S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

u4 W, S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi
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u5 S, C
Kolokwium pi-
semne: pytania 
otwarte

Udzielenie 
co najmniej 60% 
prawidłowych 
odpowiedzi

K1 W, S, C

Obserwacja po-
stawy i zacho-
wania studenta 
przez osobę 
prowadzącą 
zajęcia

Właściwa po-
stawa w czasie 
zajęć w oparciu 
o ocenę osoby 
prowadzą-
cej zajęcia, 
uczestniczenie 
we wszyst-
kich zajęciach 
przewidzianych 
programem

K2 C

Obserwacja po-
stawy i zacho-
wania studenta 
przez osobę 
prowadzącą 
zajęcia

Ocena w opar-
ciu o raport 
osoby prowa-
dzącej zajęcia

K3 C

Obserwacja po-
stawy i zacho-
wania studenta 
przez osobę 
prowadzącą 
zajęcia

Ocena w opar-
ciu o raport 
osoby prowa-
dzącej zajęcia

K4 C

Obserwacja po-
stawy i zacho-
wania studenta 
przez osobę 
prowadzącą 
zajęcia

Ocena w opar-
ciu o raport 
osoby prowa-
dzącej zajęcia

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy

Ocena Kryteria
2,0 (ndst) Student udziela mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi
3,0 (dost) Student udziela 60-67% poprawnych odpowiedzi 
3,5 (ddb) Student udziela 68-75% poprawnych odpowiedzi 
4,0 (db) Student udziela 76-83% poprawnych odpowiedzi
4,5 (pdb) Student udziela 84-90% poprawnych odpowiedzi 
5,0 (bdb) Student udziela powyżej 90% poprawnych odpowiedzi
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9.  Literatura
Rozdział 2 Wywiad i badanie dziecka Str. 13-31
Rozdział 3 prawidłowy rozwój dziecka Str. 33-52
Rozdział 4 Zaburzenia rozwojowe Str. 53-72
Rozdział 6 Stany naglące w pediatrii Str. 91-108
Rozdział 9 perinatologia Str. 149-174
Rozdział 10 Neonatologia Str. 175-204
Rozdział 13 Gastroenterologia Str. 249-272
Rozdział 14 Zakażenia i odporność Str. 273-307
Rozdział 16 Układ oddechowy Str. 317-344
Rozdział 17 Choroby serca i układu krążenia Str. 345-371
Rozdział 21 Nowotwory Str. 421-437
Rozdział 22 Hematologia i skazy Str. 439-464
Rozdział 27 Choroby układu nerwowego Str. 541-567
Literatura obowiązkowa:
1. Skrypt dla studentów medycyny „Zarys propedeutyki pediatrii” pod red. Marii Wróblewskiej-

-Kałużewskiej oraz Bożeny Werner, Wydawnictwo WUM.
2. Wybrane rozdziały z podręcznika „pediatria” pod red. T. Lissauera i G. Claydena, Elsevier, 2012.
Lektura uzupełniająca:
1. Jóźwiak S, Michałowicz R. Neurologia dziecięca w praktyce. BiFolium, 2001.
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 10 0,4
Seminarium 10 0,3
Ćwiczenia 30 1
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 0,3
przygotowanie studenta do zaliczeń 20 0,7
przygotowanie do egzaminu 10 0,3
Razem 90 3
11. Informacje dodatkowe

W czasie uczestniczenia w zajęciach w Oddziale wymagana jest zmiana obuwia, przebranie w fartuch lekarski. 
W czasie ćwiczeń przy łóżku pacjenta student powinien być wyposażony w stetoskop.
Na stronie internetowej Oddziału Neurologii Dziecięcej dostępne będą aktualne informacje dotyczące zajęć, wyma-
ganych podręczników, a także terminy dyżurów osób odpowiedzialnych za dydaktykę.
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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 w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 
Studia jednolite magisterskie.

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: ANESTEZJOLOGIA I REANImACJA
Kod przedmiotu 35112

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SK Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.
Tel: (22) 502 1721
www.anestezjologia1.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Janusz Trzebicki
Rok studiów III
Semestr studiów VI semestr
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy

Osoby prowadzące 

Dr hab. n. med. J. Trzebicki, dr n.med. Beata Błaszczyk, 
dr n. med. K. Dobrońska dr n. med. L. Jureczko, 
dr n. med. M. Kołacz, dr n. med. M. Mikaszewska-Sokolewicz, 
lek. A. Adamczyk lek. J. Biławicz, lek. R. Kowalczyk, 
lek. J. pluta

Erasmus TAK/NIE tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus dr n.med. Lidia Jureczko, dr n. med. Karolina Dobrońska
(22) 502 17 27

Liczba punktów ECTS: 1
2.  Cele kształcenia 

C1. przekazanie wiedzy na temat przygotowania pacjenta do operacji, metod znieczulenia, bezpiecz-
nego stosowania środków miejscowo znieczulających.

C2. Zapoznanie studentów z zagadnieniami terapii przeciwbólowej oraz metodami ograniczania lęku 
i stresu.

C3. Nauczenie studentów prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wy-
tycznych.

3.  Wymagania wstępne 
Zapoznanie się z „Wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej” polska Rada Resuscytacji 2015.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1 zna zasady przeprowadzenia znieczulenia miej-
scowego tkanek narządu żucia; F.W6

W2 zna metody terapeutyczne ograniczania i znosze-
nia bólu oraz ograniczania lęku i stresu; F.W17
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W3 zna zasady znieczulenia w zabiegach stomatolo-
gicznych i podstawowe środki farmakologiczne; F.W19

u1 stosuje odpowiednie leki w czasie i po zabiegu 
stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku; F.u19

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład
(e-zajęcia) 5 5 c.kurs

Seminarium 5 4,9 20
Ćwiczenia 10 24,5 4

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
W1. Ból podstawowy objaw w medycynie – leczyć czy nie leczyć/W2,U1
W2. Stany nagłe i naglące z uwzględnieniem specyfiki stomatologicznej/W3
W3. Znieczulenie dziecka w praktyce stomatologicznej/W1,W3
S1. przygotowanie pacjenta do znieczulenia/W1,W3
S2. podstawy znieczulenia ogólnego, leki/W3, U1. 
S3. podstawy znieczuleń regionalnych/W1,U1
S4. Toksyczność leków miejscowo znieczulających/W1
C1. Stany zagrożenia życia, postępowanie/W3
C2. Resuscytacja krążeniowo oddechowa – ćwiczenia na fantomach/W1,W3
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1, W2, W3, 
u1 W, S, C

Realizacja e-wykładów 
Sprawdzian umiejętności 

praktycznych 
Obecność oraz aktywny 

udział w zajęciach 

Aktywny udział we wszystkich 
seminariach i ćwiczeniach. 
Zaliczenie wykładów w formie 
e-learningu
Samodzielne poprowadzenie 
resuscytacji krążeniowo odde-
chowej na poziomie BLS
Rozwiązanie testu – 30 pytań 
jednokrotnego wyboru

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium: część praktyczna i teoretyczna

ocena kryteria

2,0 (ndst) Niezaliczenie e-wykładów i/lub nieumiejętność 
przeprowadzenie BLS i/lub 0-17 pkt z testu

3,0 (dost) Zaliczenie e-wykładów, prawidłowe przeprowa-
dzenie BLS oraz 18-20 pkt z testu 

3,5 (ddb) Zaliczenie e-wykładów, prawidłowe przeprowa-
dzenie BLS oraz 21-22 pkt z testu

4,0 (db) Zaliczenie e-wykładów, prawidłowe przeprowa-
dzenie BLS oraz 23-25 pkt z testu

4,5 (pdb) Zaliczenie e-wykładów, prawidłowe przeprowa-
dzenie BLS oraz 26-27 pkt z testu 

5,0 (bdb) Zaliczenie e-wykładów, prawidłowe przeprowa-
dzenie BLS oraz 28-30 pkt z testu
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9.  Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Dominiak M.: podstawy chirurgii stomatologicznej, Wrocławska Drukarnia Naukowa pAN, Wro-

cław 2010.
2. Leszek Kryst (red.): Chirurgia szczękowo-twarzowa, Warszawa 2007, wydanie V (dodruk 2011), 

Wydawnictwo Lekarskie pZWL.
3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne, J. Andres, Wydawnictwo Naukowe pWN, Kraków 2003. 

J. Nolan, p. Baskett, D. Gabbot et al.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład 5 0,2
Seminarium 5 0,2
Ćwiczenia 10 0,4

Samodzielna praca studenta 
przygotowanie studenta do zajęć 1
przygotowanie studenta do zaliczeń 4 0,2
Inne (jakie?)
Razem 25 1
11. Informacje dodatkowe

Strona kliniki www.anestezjologia1.wum.edu.pl
Wykłady realizowane są w formie e-learningu. 
e-learning.wum.edu.pl
Należy zalogować się na Platformę WUM jak do usługi SSL-WUM. 
Identyfikator (s0 + nr indeksu): s0XXXXX
Hasło: takie samo jak do usługi SSL-WUM

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczny jest kontakt z Kierownikiem Kliniki 
Nr telefonu do sekretariatu 22 502 1721.
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2.  Cele kształcenia 
1. Celem nauczania chirurgii stomatologicznej jest gruntowne przygotowanie przyszłych lekarzy 

stomatologów do samodzielnego wykonywania zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej. 
Uczestnictwo w zajęciach daje studentowi możliwość opanowania wiedzy i umiejętności pozwala-
jących na rozpoznawanie i różnicowanie patologii w obrębie jamy ustnej, wykonywanie podstawo-
wych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej, a także podejmowania decyzji co do kierowa-
nia pacjenta do leczenia w oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz pokrewnych 
specjalności.

3.  Wymagania wstępne 
1. Zaliczenie drugiego roku studiów.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia Treść przedmiotowego efektu kształcenia

Odniesienie 
do efektu kie-

runkowego 

W1

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

2. zna i rozumie patomechanizm oddziaływania cho-
rób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia; 

3. zna skład fizjologicznej flory bakteryjnej jamy ustnej 
i czynniki wpływające negatywnie na stan równowa-
gi biologicznej w jamie ustnej, zna patomechanizm 
powstawania stanów zapalnych w obrębie jamy ust-
nej ze szczególnym uwzględnieniem zapaleń zębo-
pochodnych; zna wpływ patologicznej flory bakte-
ryjnej jamy ustnej na ogólny stan zdrowia pacjenta, 
wirus HpV brodawczaka ludzkiego – Gram-dodat-
nie ziarniaki z rodzaju Streptococcus, Gram-dodat-
nie pałeczki Eubacterium, Actinomyces, Corynebac-
terium,  Rothia,Lactobacillus, propionibacterium, 
Gram-ujemne pałeczki Actinobacillus,  porphyro-
monas, prevotella i ziarniaki Neisseria, Veillonella, – 
C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, 
C. quilliermondii; zna i rozumie pojęcie zakażenia 
odogniskowe, zna potencjalnie niekorzystny wpływ 
patologicznej flory bakteryjnej jamy ustnej u pacjen-
tów z grup podwyższonego ryzyka (osoby po radio-
terapii, leczone immunosupresyjnie itp.); zna pato-
mechanizm powstawania, objawy, przebieg zapaleń 
swoistych toczących się w obrębie głowy i szyi;

4. zna rodzaje i mechanizm działania środków miej-
scowo znieczulających, wskazania i przeciwwska-
zania do stosowania środków znieczulających, 
wskazania i przeciwwskazania do wykonywania 
prób uczuleniowych, zna poszczególne rodzaje 
znieczuleń przewodowych w obrębie jamy ustnej, 
zna zasady wykonywania znieczuleń nasiękowych 
w obrębie jamy ustnej, zna podstawy znieczulenia 
ogólnego w tym działania środków farmakologicz-
nych stosowanych w premedykacji;

F.W2
FW22
F.W4.
F.W6.
F.W8.
F.W15.
F.W17.
F.W19
F.W22.
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W1

5. zna zasady leczenia chirurgicznego zmian około-
wierzchołkowych, przygotowania endodontyczne-
go zęba do zabiegu, zna zasady różnicowania zmian 
okołowierzchołkowych o charakterze zapalnym 
z guzami zębopochodnymi, zna wskazania i prze-
ciwwskazania do zabiegu wyłuszczenia zmian 
okołowierzchołkowych, sposób przygotowania 
pacjenta, możliwe powikłania, takich zabiegów jak 
resekcja wierzchołków korzeni zęba, hemisekcja, 
amputacja korzenia, premolaryzacja, posiada wie-
dzę odnośnie mechanizmów rządzących procesem 
gojenia kości, w tym gojenia ubytków powstałych 
po wyłuszczeniu torbieli, zna wskazania i przeciw-
wskazania do stosowania technik sterowanej rege-
neracji kości w odniesieniu do ubytków powstałych 
po wyłuszczeniu torbieli;

6. zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i opor-
ności przeciwantybiotykowej:

– podział antybiotyków (podstawowe grupy anty-
biotyków stosowanych w zwalczaniu zębopo-
chodnych stanów zapalnych)

– sposób działania (antybiotyki bakteriobójcze, 
bakteriostatyczne) dawkowanie

– wskazania i przeciwwskazania do stosowania 
antybiotyków (uczulenia na antybiotyki, przy-
gotowanie pacjentów z grup ryzyka, wskazania 
do osłony antybiotykowej, protokół stosowania 
osłony antybiotykowej u pacjentów z grup pod-
wyższonego ryzyka, powikłania związane z dłu-
gotrwałym przyjmowaniem antybiotyków;

7. zna podstawowe grupy leków o działaniu przeciw-
bólowym (dawkowanie), wskazania i przeciwwska-
zania do stosowania środków przeciwbólowych, 
powikłania związane z nadużywaniem środków 
przeciwbólowych, inne niż farmakologiczne meto-
dy zwalczania bólu, rodzaje bólu i jego przyczyny, 
objawy bólowe występujące w przebiegu różnych 
schorzeń w obrębie głowy i szyi;

8. zna grupy środków miejscowo znieczulających, 
dawkowanie środków miejscowo znieczulających, 
wskazania i przeciwwskazania do stosowania 
znieczuleń ze środkiem obkurczającym naczynia, 
techniki wykonywania znieczuleń nasiękowych 
i przewodowych, rodzaje strzykawek i urządzeń 
stosowanych w trakcie znieczuleń miejscowych, 
zna protokół postępowania po zakłuciu igłą; 

9. zna zasady szerzenia się zębopochodnych stanów 
zapalnych w obrębie przestrzeni anatomicznych 
głowy i szyi, zna powikłania miejscowe i ogólne sta-
nów zapalnych toczących się w obrębie głowy i szyi, 
zna i rozumie pojęcie zakażenia odogniskowe, zna 
potencjalnie niekorzystny wpływ patologicznej flo-
ry bakteryjnej jamy ustnej u pacjentów z grup pod-
wyższonego ryzyka (osoby po radioterapii, leczone 
immunosupresyjnie itp.);

F.W2
FW22
F.W4.
F.W6.
F.W8.
F.W15.
F.W17.
F.W19
F.W22.
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u 1 i W2

1. posiada umiejętności praktyczne w zakresie zbierania 
wywiadu – przyczyn zgłoszenia się pacjenta do lecze-
nia, dolegliwości, które pacjent zgłasza, dotychczas 
prowadzonego leczenia, wywiadu dotyczącego ogól-
nego stanu zdrowia, wywiadu rodzinnego (przepro-
wadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną);

2.  posiada praktyczne umiejętności w zakresie ogól-
nego badania pacjenta, badania stomatologicznego, 
zewnątrzustnego i wewnątrzustnego; badanie ze-
wnątrzustne – w zakresie głowy i szyi, ogólna ocena 
powłok, umiejętność badania ujść nerwów, węzłów 
chłonnych, podżuchwowych, szyjnych, karkowych, 
osadzenia gałek ocznych, drożności przewodów 
nosowych, badanie stawu skroniowo-żuchwowego; 
badanie wewnątrzustne – ocena czerwieni warg, ba-
danie przedsionka jamy ustnej, badanie jamy ustnej 
właściwej, stanu wyrostków zębodołowych i uzę-
bienia; umiejętność badania tętna, pomiaru ciśnie-
nia, (przeprowadza badanie fizykalne pacjenta);

3. posiada umiejętność odczytywania i interpretacji 
wyników badań dodatkowych;

4. umie nawiązać kontakt z pacjentem i w sposób 
przystępny przedstawić diagnozę, rokowanie i za-
proponować plan leczenia, wypełniać kwestiona-
riusze świadomej zgody pacjenta na zabieg;

5. potrafi nawiązać kontakt z pacjentem w sposób 
empatyczny przedstawić niekorzystne rokowanie 
co do dalszego leczenia pacjenta; 

6. posiada umiejętność interpretacji informacji zgro-
madzonych w trakcie zbierania wywiadu i badania 
pacjenta pozwalające postawić rozpoznanie i zapla-
nować leczenie (rozpoznać wskazania do ekstrakcji 
zęba, nacięcia ropnia, pobrania wycinka do badania, 
czy leczenie może być prowadzone w warunkach 
ambulatoryjnych, czy wymaga leczenia szpitalne-
go), umie kwalifikować pacjentów do planowych 
zabiegów, takich jak dłutowanie zatrzymanych zę-
bów, resekcji wierzchołków korzeni, zabiegów wy-
łuszczenia torbieli, plastyki wyrostka itp.;

7. zna profilaktykę stanów zapalnych, profilaktykę 
nowotworów jamy ustnej, zachowań prozdrowot-
nych w odniesieniu do patologii jamy ustnej;

8. posiada umiejętności postępowania w sytuacji wystą-
pienia powikłań natury ogólnej w trakcie wykonywa-
nia znieczuleń miejscowych i zabiegów chirurgicz-
nych w obrębie jamy ustnej (wstrząs anafilaktyczny, 
omdlenie, hipoglikemia, napad padaczki, zawał mię-
śnia sercowego itp.), posiada umiejętności leczenia 
miejscowych powikłań związanych z wykonaniem 
znieczuleń miejscowych i zabiegów chirurgicznych 
w obrębie jamy ustnej (postępowania w przypadku 
powstania krwiaka, odmy podskórnej, leczenia su-
chego zębodołu, leczenia w przypadku uszkodzenia 
gałęzi i nerwu, przedłużającego się krwawienia, odła-
mania guza szczęki, złamania kości wyrostka itp.; 

F.u1.
F.u2.
F.u6
F.u3
F.u4.
F.u7
F.u8
F.u11
F.u12.
F.u13
F.W16.
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u 1 i W2 

9. umie przepisywać środki farmaceutyczne z grupy 
antybiotyków, leków działających przeciwzapal-
nie i przeciwbólowo, zna zasady i umie je prak-
tycznie wykorzystać w odniesieniu do stosowania 
osłonowo antybiotyków, posiada umiejętność oce-
ny wpływu różnych leków na możliwość wykona-
nia zabiegu chirurgicznego, 

10. umie praktycznie korespondować z lekarzem pro-
wadzącym pacjenta obciążonego ogólnie w celu 
bezpiecznego przygotowania pacjenta do zabiegu, 
zna leki uniemożliwiające wykonanie zabiegu chi-
rurgicznego w warunkach ambulatoryjnych;

11. posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji 
medycznej (karty ambulatoryjnej pacjenta), potrafi 
wypisywać skierowania na badania podstawowe 
krwi, badania radiologiczne z zakresu radiologii 
stomatologicznej, histopatologiczne, mikrobiolo-
giczne, prowadzić korespondencję z lekarzem pro-
wadzącym pacjenta zarówno jeśli chodzi o obecny 
stan zdrowia, jaki i planowane leczenie, posiada 
umiejętność wypełniania druku zwolnień, zna za-
sady i umie wypełniać formularz zgody pacjenta 
na zabieg

12. posiada umiejętność makroskopowej oceny i opi-
sywania zmian patologicznych w obrębie jamy ust-
nej z uwzględnieniem rozmiarów zmiany, kształ-
tu, konsystencji, zabarwienia, stosunku do podłoża 
itp.; wstępne różnicowania zmian łagodnych i zło-
śliwych na podstawie obrazu klinicznego, wpływu 
obserwowanych zmian na fizjologię jamy ustnej, 
sposobów leczenia (umiejętność pobierania mate-
riału do badania histopatologicznego)

F.u1.
F.u2.
F.u6
F.u3
F.u4.
F.u7
F.u8
F.u11
F.u12.
F.u13
F.W16.

K – kompetencje

Kompetencje osiągnięte przez studentów po zakoń-
czeniu III roku studiów powinny pozwalać na samo-
dzielną pracę z pacjentem pod kontrolą asystenta. 
Oznacza to wystarczająca wiedze teoretyczną i umie-
jętności praktyczne pozwalające na samodzielne bada-
nie podmiotowe i przedmiotowe, wykonywanie znie-
czuleń miejscowych i prostych ekstrakcji zębów pod 
kontrolą asystenta.

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup
Minimalna 
liczba osób  
w grupie

Wykład 10 1 91
Seminarium 15 4,55 20
Ćwiczenia 30 22,75  4
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6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Zawierają logiczny ciąg i zakres przekazywanej wiedzy teoretycznej i jej kliniczną aplikację. Tre-

ści merytoryczne to m.in.: anatomia kliniczna głowy i szyi, zapalenia zębopochodne, zabiegi ekstrak-
cji zębów, zabiegi pozwalające na warunkowe pozostawienie zębów (resekcje, hemisekcje), torbiele, 
guzy zębopochodne (łagodne i złośliwe), urazy (diagnozowanie, leczenie).

Rok III: Teoria, wprowadzenie do zagadnień.

Tematy wykładów:
W1. Embriologia i anatomia głowy i szyi, aspekty kliniczne. prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
W2. Badania podstawowe, przedmiotowe, podmiotowe oraz dodatkowe w Chirurgii Stomatologicz-

nej. Lek. dent. Barbara Chruściel
W3. Farmakoterapia okołozabiegowa w Chirurgii Stomatologicznej. Lek. dent. Barbara Chruściel
W4. przygotowanie pacjentów obciążonych schorzeniami ogólnoustrojowymi do zabiegów z zakresu 

Chirurgii Stomatologicznej. Lek. dent. Barbara Chruściel
W5. podstawowe zabiegi w Chirurgii Stomatologicznej: ekstrakcje, postępowanie z zębami zatrzyma-

nymi. Dr n. med. piotr Wychowański.

Tematy seminariów:
S1. Omówienie organizacji zajęć z Chirurgii Stomatologicznej. Zasady pracy i współpracy z pacjen-

tem. Higiena pracy, zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki w trakcie procedur chirurgicznych. 
S2. Kolokwium wejściowe z zakresu anatomii głowy i szyi z elementami embriologii (1. Anatomia, 

Bochenek, 2. Anatomia głowy i szyi, Łasiński, 3. Anatomia, Sylwanowicz).
S3. Badanie pacjenta Cz. I. 

 ‒ podmiotowe – wywiady
 ‒ przedmiotowe.

S4. Badanie pacjenta Cz. II – badania dodatkowe, wskazania (badania laboratoryjne, badania krwi, 
badania RTG)

S5. Charakterystyka środków miejscowo znieczulających, rodzaje znieczuleń. powikłania ogólne 
i miejscowe. 

S6. Instrumentarium stosowane w Chirurgii Stomatologicznej Cz. I:
 ‒ do ekstrakcji zębów – kleszcze
 ‒ do zabiegów operacyjnych: dłutowania zatrzymanych zębów, resekcji wyłuszczenia torbieli (zestawy).

S7. Instrumentarium stosowane w Chirurgii Stomatologicznej Cz. II:
 ‒ zastosowanie i technika pracy narzędziami używanymi w Chirurgii Stomatologicznej.

S8. Kolokwium.
S9. Wskazania i przeciwwskazania do ekstrakcji zębów.
S10. powikłania w trakcie i po ekstrakcjach – leczenie powikłań wczesnych i późnych (odległych) 
S11. Rodzaje cięć w chirurgii stomatologicznej (wskazania).Technika szycia. Rodzaje materiałów 

szewnych.
S12. Schorzenia gruczołów ślinowych.
S13. Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego.
S14. Schorzenia nerwów czaszkowych – rodzaje schorzeń (zapalenia, neuralgie, zespoły naczyń czasz-

kowych). Diagnostyka i leczenie.
S15. Zaliczenie całości materiału.
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7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia

Symbole form 
prowadzo-
nych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia

Kryterium 
zaliczenia

W 1 i 2
S

W

3 kolokwia, forma zaliczenia testowa, 
ustna lub pisemna

– oceny z kolo-
kwiów

– obowiązko-
wa obecność 
na wykładach

– brak absencji 
na zajęciach

u1 C

– ocena predyspozycji studenta do ko-
munikacji werbalnej i zabiegowej 
z pacjentem,

– każdorazowa analiza wykonanych 
zabiegów przez studenta

– minimum 
zabiegowe

– brak absencji 
na zajęciach

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

ocena kryteria

2,0 (ndst) Suma do 50% prawidłowych odpowiedzi w części 
teoretycznej i praktycznej.

3,0 (dost.) Suma powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi w czę-
ści teoretycznej i praktycznej zalicza przedmiot.

3,5 (ddb) Suma powyżej 60% prawidłowych odpowiedzi w czę-
ści teoretycznej i praktycznej.

4,0 (db) Suma powyżej 70% prawidłowych odpowiedzi w czę-
ści teoretycznej i praktycznej.

4,5 (pdb) Suma powyżej 80% prawidłowych odpowiedzi w czę-
ści teoretycznej i praktycznej.

5,0 (bdb) Suma powyżej 90% prawidłowych odpowiedzi w czę-
ści teoretycznej i praktycznej.

9.  Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Choroby błony śluzowej jamy ustnej, radiologia, chirurgia stomatologiczna – Coulthard, Horner, 

Sloan, Theaker, redakcja wyd. I polskiego A. Wojtowicz.
2. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa, prof. L. Kryst.
3. Guzy Zębopochodne, Stypułkowska.
4. podstawy Chirurgii Stomatologicznej, M. Dominiak, J. Zapała, T. Gedrange.
Literatura uzupełniająca: 
1. Anatomia, Bochenek.
2. Anatomia głowy i szyi, Łasiński.
3. Anatomia, Sylwanowicz.
4. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa, Bartkowski.
5. podręcznik Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, Larry J. peterson, Edward Ellis III, 

James R. Hupp, Myron R. Tucker, redaktor wydania polskiego Bogna pogorzelska-Stronczak.
6. Skrypt, Tuderek, Nieckula.
7. Chirurgia Stomatologiczna (od 2010).
8. Czasopisma zagraniczne m.in.: Oral pathology, Oral Medicine.
9. Czasopisma krajowe, wybrane artykuły.



33

10. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin  Liczba punk-
tów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 1,83
Wykład 10 0,33
Seminarium 15 0,5
Ćwiczenia 30 1,0

Forma aktywności Liczba godzin 
Liczba 
punktów 
ECTS

Samodzielna praca studenta 2,17
przygotowanie studenta do seminarium 30 1,0
przygotowanie studenta do prowadzenia 
zajęć 6,5  0,22

przygotowanie do zaliczeń 28,5 0,95
Razem 120 4,0
11. Informacje dodatkowe

 Wykłady w semestrze zimowym stanowią przekaz najnowszych doniesień konsensusów i najnowszych standar-
dów w chirurgii stomatologicznej. Obecność na wykładach jest niezbędnym elementem do przyswojenia nowocze-
snej wiedzy i jednocześnie stanowi element wyróżniających pytań egzaminacyjnych. Na wykładach weryfikowana 
jest lista obecności.
Obecność na seminariach i zajęciach klinicznych stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie w formie 
oceny z całego roku.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dydaktyki na roku III – dr n. med. Krzysztof Kukuła
Informacja dotycząca godzin konsultacyjnych umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w zakładzie.
Student na zajęcia musi się zgłosić z ubraniem ochronnym i obuwiem na zmianę oraz identyfikatorem.
Przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej istnieje Studenckie Koło Naukowe, zrzeszające studentów Stomatologii 
lat III, IV i V. Praca w tym kole pozwala na poszerzanie wiedzy dotyczącej przedmiotu, umożliwia samodzielne 
(lub zespołowe) realizowanie projektów badawczych. Dla studentów z Koła Naukowego organizowane są ciekawe 
wykłady w ramach zebrań naukowych. Studenci mają możliwość prezentowania wyników swoich prac na corocz-
nych konferencjach naukowych regionalnych i ogólnopolskich. Aktywni studenci Koła Naukowego uczestniczą 
w Kongresach z zakresu Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, biorąc udział w ich organizacji i przebiegu.
Informacje o pracy Studenckiego Koła Naukowego są wywieszane na tablicy ogłoszeń w zakładzie.
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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 jednolite studia magister-
skie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: CHOROBY WEWNĘTRZNE
Kod przedmiotu 35114

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum 
Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej
02-005 Warszawa, Lindleya 4, pawilon 3
tel: 22 5021144, e-mail: kchwk@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
Rok studiów III
Semestr studiów V i VI
Typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. med. piotr pruszczyk, dr hab. med. Michał 
Ciurzyński 
dr hab. med. Maciej Kostrubiec, dr n. med. piotr Bienias
dr n. med. Elżbieta Borowiecka, 
dr n. med. Krzysztof Jankowski, lek. med. Marcin Koć
dr n. med. Katarzyna Kurnicka, dr n. med. Anna Lipińska
dr n. med. Marek Roik

Erasmus TAK/NIE TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus Anna Lipińska (anna.lipinska@wum.edu.pl)
Piotr Bienias (piotr.bienias@wum.edu.pl)

Liczba punktów ECTS: 4
2.  Cele kształcenia

1. Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta stomatologii umiejętności przeprowadzania wy-
wiadu i badania fizykalnego pacjentów z najczęstszymi problemami internistycznymi, stawianie 
rozpoznań i diagnozowanie.

3.  Wymagania wstępne
1. Wiedza uzyskana w trakcie I i II roku studiów dotycząca biologii, biochemii, fizjologii i patofizjologii.
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4.  Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia

Odniesie-
nie do efektu 

kierunkowego 
(numer)

29405_W1

Zna patofizjologię, symptomatologię, 
metody rozpoznawania, powikłania 
oraz postępowanie terapeutyczne 
i profilaktykę: 
– miażdżycy tętnic
– choroby wieńcowej
– zawału serca
– nadciśnienia tętniczego
– niewydolności serca
– wad serca
– cukrzycy
– bakteryjnego zapalenia wsierdzia.

E.W2., E.W3. 

29405_u1

potrafi przeprowadzić badanie pod-
miotowe i przedmiotowe pacjenta. 
potrafi postawić rozpoznanie najczę-
ściej występujących chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Umie zapla-
nować podstawowe postępowanie 
diagnostyczno-terapeutycze

E.u2., E.u3., 
E.u20.

29405_K1

Umie nawiązywać dobry, pełen sza-
cunku i rzeczowy kontakt z pacjentem. 
przestrzega zasad tajemnicy lekarskiej 
i praw pacjenta Ma świadomość ko-
nieczności stałego dokształcania się

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup
Minimalna liczba 

osób  
w grupie

Wykład 8,0 1 c.kurs
Seminarium 17,0 4,8 20
Ćwiczenia 35,0 19,2 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 – Miażdżyca tętnic, patogeneza. Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej miażdżycy. 
W2 – Choroba wieńcowa. Zawał serca. 
W3 – Niewydolność serca, rozpoznawanie i postępowanie.
W4 – Nadciśnienie tętnicze pierwotne, rozpoznawanie, postępowanie w przełomie nadciśnieniowym.
W5 – Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia w gabinecie stomatologicznym.
W6 – Rola stomatologa w zwalczaniu ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy.
S1 – Wprowadzenie do ćwiczeń z chorób wewnętrznych. Zasady badania podmiotowego i przedmiotowego.
S2 – Ocena stanu ogólnego. Badanie głowy i szyi.
S3 – Wywiad z zakresu układu krążenia.
S4 – Badanie przedmiotowe układu krążenia
S5 – Wywiad z zakresu układu oddechowego.
S6 – Badanie przedmiotowe układu oddechowego.
S7 – Wywiad z zakresu układu pokarmowego.
S8 – Badanie przedmiotowe układu pokarmowego.
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S9 – Wywiad z zakresu układu moczowego
S10 – Badanie przedmiotowe układu moczowego.
S11 – Problemy kardiologiczne u chorych w gabinecie stomatologicznym.
S12 – Podstawy rozpoznawania choroby wieńcowej i zawału serca, postępowanie w gabinecie stomatologicznym.
S13 – Nadciśnienie tętnicze, postępowanie w gabinecie stomatologicznym.
S14 – Badania dodatkowe w diagnostyce chorób układu krążenia i ich interpretacja.
S15 – EKG – zapis prawidłowy, zapis EKG w zawale serca, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia w EKG. 
S16 – Najczęstsze wady serca nabyte i wrodzone.
S17 – Niewydolność serca, wstrząs kardiogenny
S18 – Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
S19 – Cukrzyca i jej powikłania. 1 – Ostre stany kardiologiczne. Diagnostyka i postępowanie.
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efek-
tu kształcenia

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć
Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium 

zaliczenia

29405_W1
29405_ u1
29405_K1

W1-W6
S1-S 19

Sprawdzian praktyczny z badania kli-
nicznego oceniany przez asystenta pro-
wadzącego zajęcia. Ocena historii cho-
roby przez asystenta. W ostatnim dniu 
ćwiczeń kolokwium zaliczeniowe(test)

Uzyskanie 60% 
poprawnych 
odpowiedzi

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium – test

ocena kryteria
2,0 (ndst) ≥60%
3,0 (dost) 60-70%
3,5 (ddb) 71-80%
4,0 (db) 81-90%
4,5 (pdb) 91-95%
5,0 (bdb) 96-100%

9.  Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Interna Szczeklika – podręcznik Chorób Wewnętrznych.
Literatura uzupełniająca:
1. Wielka Interna A. Antczak, M. Myśliwiec, p. pruszczyk – badanie podmiotowe i przedmiotowe.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład 8 0,1
Seminarium 17 0,1
Ćwiczenia 35 1,5

Samodzielna praca studenta 
przygotowanie studenta do zajęć 30 0,8
przygotowanie studenta do zaliczeń 50 1,5
Inne (jakie?) 0 0
Razem 140 4
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11. Informacje dodatkowe 
Seminaria i ćwiczenia odbywają się w blokach. Seminaria odbywają się w sali seminaryjnej Kliniki (Lindleya 4, 

pawilon 3, II p Kliniki) i mają charakter dyskusji ze studentami co wymaga wcześniejszego samodzielnego przygo-
towania się studenta do tematu seminarium. Po seminarium odbywają się zajęcia praktyczne na oddziale. Wykłady 
dla całego roku odbywają się tylko w semestrze zimowym.

Obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Dopuszcza się możliwość jednej nieobecności, która musi być usprawiedliwiona. W przypadku dwóch lub wię-

cej nieobecności istnieje obowiązek odrobienia ich z inną grupą.
Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności, zaliczenia historii choroby i kolokwium (test), 

który odbywa się na ostatnich zajęciach każdego bloku ćwiczeniowego.
Przed przystąpieniem do zajęć studenci pozostawiają odzież wierzchnią w szatni dla studentów Kliniki (po-

ziom -1 Kliniki). Studenci są zobowiązani do przynoszenia na zajęcia fartucha i zmiany obuwia.
Przy Klinice działa koło naukowe – opiekun: dr hab. n. med. Michał Ciurzyński.
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Zajęcia z zakresu Choroby Zakaźne realizowane są w dwóch jednostkach:

– Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego,
– Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii

WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1.  metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

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

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: CHOROBY ZAKAźNE
Kod przedmiotu 35115

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii (1m22)
ul. Wolska 37, 01-201, tel. (22) 33 55 222

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (2m5)
ul. Wolska 37, 01-201, tel. (22) 33 55 292

Kierownik jednostki/jednostek: 1m22 – prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało
2m5 – prof. dr hab. n. med. magdalena marczyńska

Rok studiów III
Semestr studiów V
Typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące

dr n. med. Wojciech Stańczak
dr n. med. Agnieszka Ołdakowska
dr n. med. Joanna Kozłowska
dr n. med. Tomasz Mikuła
dr n. med. Jolanta popielska
dr n. med. Maria Olszyńska-Krowicka
dr n. med. Barbara Kowalik-Mikołajewska
dr n. med. piotr Borkowski
dr n. med. Ewa Talarek
dr n. med. Małgorzata Aniszewska
dr n. med. Konrad Zawadka

Erasmus TAK/NIE TAK
Osoba odpowiedzialna za sylabus dr n. med. Wojciech Stańczak, tel. (22) 33 55 294
Liczba punktów ECTS: 2

Koordynator: Prof. dr hab. n. med. magdalena marczyńska
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

2.  Cele kształcenia
1. przekazanie wiedzy z zakresu zasad rozpoznawania i leczenia najczęstszych chorób zakaźnych oraz 

możliwości ich zapobiegania u dzieci i dorosłych.
2. przekazanie wiedzy z zakresu mechanizmów patogenezy chorób zakaźnych. 
3. przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zjawisk immunologicznych w przebiegu chorób zakaź-

nych i pasożytniczych umożliwiającej właściwe postępowanie kliniczne.
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3.  Wymagania wstępne 
1. Umiejętność przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego.
2. podstawowa wiedza z zakresu epidemiologii, fizjologii, mikrobiologii, parazytologii i wirusologii.
3. podstawowa wiedza z zakresu immunologii i immunopatologii.
4. podstawowa wiedza z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1

zna etiopatogenezę i symptomatologię chorób 
układu oddechowego, krążenia, krwiotwórcze-
go, moczowo-płciowego, immunologicznego, 
pokarmowego, ruchu oraz gruczołów dokrew-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek 
chorobowych, których objawy występują w jamie 
ustnej – w aspekcie chorób zakaźnych;

E.W3

W2

zna objawy wirusowego zapalenia wątroby, 
zakażenia wirusem HIV i zespołu nabytego 
upośledzenia odporności (AIDS) w chorobach 
zakaźnych i pasożytniczych;

E.W8

W3 zna zasady uodparniania przeciw chorobom 
zakaźnym u dzieci i dorosłych; E.W9

u1
rozpoznaje choroby jamy nosowo-gardłowej, zna 
ich etiologię i patomechanizm – aspekty chorób 
zakaźnych;

E.u12

u2

diagnozuje choroby przebiegające z powiększe-
niem węzłów chłonnych szyi i okolicy podżu-
chwowej oraz choroby zakaźne, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian w obrębie jamy ustnej;

E.u18

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład
Seminarium 10 5 20
Ćwiczenia 20 19.6 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 posocznica – W1
S2 Zmiany w jamie ustnej w chorobach zakaźnych – W1, U1, U2
S3 AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności – W2
S4 profilaktyka chorób zakaźnych – W3
S5 profilaktyka zakażeń wirusem HIV oraz wirusami hepatotropowymi – W2, W3
S6 Choroby zakaźne wysypkowe – W1
S7 Choroby zakaźne przewodu pokarmowego – W1
S8 Wirusowe zapalenia wątroby – W1, U2
S9 Węzłowice. promienica. – W1, U2
S10 Zakażenia wirusami – Herpes W1, W3, U2
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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

W1 S, C

Obecność na seminariach 
oraz udział w kolokwium 
ustnym. Omówienie przy-
padku klinicznego.

Student wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami wystarczają-
cymi do postawienia prawidło-
wej diagnozy i zaproponowania 
leczenia

W2 S, C

Obecność na seminariach 
oraz udział w kolokwium 
ustnym. Omówienie przy-
padku klinicznego

Student wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami wystarczają-
cymi do postawienia prawidło-
wej diagnozy i zaproponowania 
leczenia

W3 S, C

Obecność na seminariach 
oraz udział w kolokwium 
ustnym. Omówienie przy-
padku klinicznego

Student wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami wystarczają-
cymi do postawienia prawidło-
wej diagnozy i zaproponowania 
leczenia

u1 S, C

Obecność na seminariach 
oraz udział w kolokwium 
ustnym. Omówienie przy-
padku klinicznego

Student wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami wystarczają-
cymi do postawienia prawidło-
wej diagnozy i zaproponowania 
leczenia

u2 S, C

Obecność na seminariach 
oraz udział w kolokwium 
ustnym. Omówienie przy-
padku klinicznego

Student wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami wystarczają-
cymi do postawienia prawidło-
wej diagnozy i zaproponowania 
leczenia

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium ustne 

ocena kryteria

2,0 (ndst) Niedostateczne przyswojenie wiedzy nt. chorób 
zakaźnych

3,0 (dost)
Akceptowalne przyswojenie efektów kształcenia 
– podstawowa wiedza o chorobach zakaźnych, 
akceptowalne błędy

3,5 (ddb) Student posiada wiedzę nt. chorób zakaźnych – 
z pojedynczymi błędami o istotnym znaczeniu

4,0 (db) Student posiada wiedzę nt. chorób zakaźnych – 
dopuszczalne drobny błędy

4,5 (pdb) Student posiada wiedzę nt. chorób zakaźnych – 
z drobnymi błędami o małym znaczeniu

5,0 (bdb) Student wykazuje się pełną wiedzą na temat cho-
rób zakaźnych
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9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Choroby zakaźne i pasożytnicze, J. Cianciara i J. Juszczyk, wyd II, 2012.
2. Choroby zakaźne i pasożytnicze, pod red. Z. Dziubka, wyd. IV, 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. pediatria, W. Kawalec. Tom II, rozdział – Choroby Zakaźne, wyd. I, 2013.
2. Interna, Harrison, tom II, cz. 7. Wyd. XVII, 2009.
3. Interna, Szczeklik, Wybrane zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych, 2014.
10. Kalkulacja punktów ECTS

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

Wykład
Seminarium 10 0,3
Ćwiczenia 20 0,7

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5
przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0,5
Inne (jakie?)
Razem 60 2
11. Informacje dodatkowe

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii (1M22), ul. Wolska 37, 01-201, pawilon II, piętro 3. 
tel. 22 33 55 222.
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (2M5), ul. Wolska 37, 01-201. pawilon II, piętro 3. Tel. 22 33 55 292
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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 studiów: Lekarsko-Dentystyczny, 
Jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018

Nazwa przedmiotu:
DERmATOLOGIA 
Z WENEROLOGIą

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35116

Jednostka prowadząca kształcenie:

Klinika Dermatologii i Immunodermatologii
ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa
tel. 22 5021313 
mail: derm-wener@wp.pl

Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Cezary Kowalewski
Rok studiów III 
Semestr studiów V 
Typ przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące 

prof. Cezary Kowalewski
prof. Katarzyna Woźniak
Dr med. Agnieszka Kalińska-Bienias
Dr med. Bartłomiej Kwiek
Lek. med. Beata Jakubowska
Lek. med. Katarzyna Osipowicz
Lek. Emilia Kowalczyk
Lek. Alicja Adaszewska

Erasmus TAK/NIE Tak
Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa):

Dr Agnieszka Kalińska-Bienias
Tel. 22 5021313
Mail: derm-wener@wp.pl

Liczba punktów ECTS: 2
2.  Cele kształcenia 

1. Celem nauczania dermatologii jest zapoznanie studentów z najczęstszymi chorobami błon śluzo-
wych i skóry oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową.

2. podczas ćwiczeń studenci uczą się zbierania wywiadu dermatologicznego i wenerologicznego, opi-
su zmian skórnych, metod diagnostycznych, rozpoznania, różnicowania i leczenia.

3. Studenci biorą bezpośredni udział w obchodach lekarskich i pracy z chorymi.
3.  Wymagania wstępne 

1. Znajomość budowy skóry.



43

4.  Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą syla-

bus (kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz 
numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student powinien 
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończe-
niu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno 
być zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego 
efektu kształcenia zawarty 
w Rozporządzeniu Mini-
stra Nauki bądź Uchwały 
Senatu WUM dla właści-
wego kierunku studiów.

W1
Nabycie podstawowych wiadomości z zakresu 
chorób skóry i błon śluzowych przekazanych 
podczas seminariów i analizy literatury

E.W1.

u1, u2, u3, u6, u16 Rozpoznawanie podstawowych chorób dermato-
logicznych i błon śluzowych F. u1, u2, u3, u6, u16

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 0 0 0
Seminarium 10 4,8 20
Ćwiczenia 20 19,2 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – Seminarium – Wprowadzenie do dermatologii, u1, u2, u3, u6, u16
S2 – Seminarium – Choroby alergiczne skóry, u1, u2, u3, u6, u16
S3 – Seminarium – Choroby alergiczne błon śluzowych, u1, u2, u3, u6, u16
S4 – Seminarium – Kolagenozy i choroby naczyniowe u1, u2, u3, u6, u16
S5 – Seminarium – Łuszczyca, liszaj płaski, choroby rumieniowe, u1, u2, u3, u6, u16
S6 – Seminarium – Stany przedrakowe, raki skóry i błon śluzowych, u1, u2, u3, u6, u16
S7 – Seminarium – Choroby przenoszone drogą płciową, u1, u2, u3, u6, u16
S8 – Seminarium – Choroby pęcherzowe skóry i błon śluzowych, u1, u2, u3, u6, u16
S9 – Seminarium – Choroby infekcyjne błon śluzowych i skóry, u1, u2, u3, u6, u16
S10 – Semanarium – Trądzik pospolity i trądzik różowaty, u1, u2, u3, u6, u16
C1 – udział w obchodach lekarskich i pracy z chorymi, u1, u2, u3, u6, u16
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1,
u1, u2, u3, 
u6, u16

S 
C

kolokwium,
 raport z ćwiczeń 

na podstawie obecności 
i aktywności na zajęciach oraz 
sprawdzianu pisemnego
(51% prawidłowych 
odpowiedzi)
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8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: np. egzamin testowy, egzamin praktyczny lub zaliczenie bez oceny 
(nie dotyczy)

ocena Kryteria

Zaliczenie bez oceny na podstawie obecności i aktywności na zajęciach 
oraz sprawdzianu pisemnego bez oceny

2,0 (ndst) Nie dotyczy
3,0 (dost) Nie dotyczy
3,5 (ddb) Nie dotyczy
4,0 (db) Nie dotyczy
4,5 (pdb) Nie dotyczy
5,0 (bdb) Nie dotyczy

9.  Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Jabłońska S., Majewski S.: „Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową”. pZWL, Warsza-

wa 2010.
2. Błaszczyk-Kostanecka M., Wolska H.: „Dermatologia w praktyce”, pZWL, Warszawa 2009.
3. Mroczkowski T.: „Choroby przenoszone drogą płciową”, Wyd. Czelej, Lublin, 2012.
Literatura uzupełniająca: 
1. Braun-Falco. i wsp. Dermatologia, Czelej, Lublin, 2010.
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 0
Seminarium 10 0,5
Ćwiczenia 20 1
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 0,25
przygotowanie studenta do zaliczeń 20 0,25
Inne (jakie?)
Razem 60 2
11. Informacje dodatkowe 

Klinika Dermatologii i Immunodermatologii
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 82 A, 
tel. sekr. (22) 502-13-13
sala seminaryjna nr 5 pierwsze piętro, zachodnie skrzydło budynku.



45

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, studia jednoli-
te magisterskie stacjonarne/niestacjonarne, profil 
teoretyczno-praktyczny

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: FARmAKOLOGIA
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35117

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Centrum Badań Przedklinicznych CePT
ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa
Sekretariat dydaktyczny: 
Centrum Dydaktyczne, pokój 207
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
czynny: wtorki i czwartki: 10.00-15.00, tel. 22 57 20 964
pozostałe dni tel. 22 116 61 60
e-mail: farmakologia@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Dagmara mirowska-Guzel, prof. dr hab. med. 
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III rok

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): V i VI semestr

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

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

Dr hab. n. med. Ewa Widy-Tyszkiewicz
Dr n. med. Agnieszka piechal
Dr hab. n. med. Kamilla Blecharz-Klin
Dr n. med. Agata Karpińska

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):

Dr n. med. Agnieszka Piechal
(apiechal@wum.edu.pl)

Liczba punktów ECTS: 7 punktów 
2.  Cele kształcenia 

1. przyswojenie faktów, pojęć i zasad stanowiących podstawy racjonalnej farmakoterapii.
2. Zrozumienie podstawowych korzyści, niebezpieczeństw i trudności związanych z terapią.
3.  Wymagania wstępne 

1. Studenta obowiązuje wiedza z zakresu fizjologii, patofizjologii, biochemii i mikrobiologii.
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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)

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą syla-

bus (kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz 
numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student powinien 
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończe-
niu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno 
być zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego 
efektu kształcenia zawarty 
w Rozporządzeniu Mini-
stra Nauki bądź Uchwały 
Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów.

W_01 zna podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępo-
wania aseptycznego C.W5.

W_02 zna i rozumie zjawisko powstawania 
lekooporności; C.W9.

W_03
zna i rozumie mechanizmy działania leków oraz 
farmakokinetykę i biotransformację poszczegól-
nych grup leków;

C.W18.

W_04
zna wskazania oraz przeciwwskazania do stoso-
wania leków, ich dawkowanie, działania niepożą-
dane i toksyczne oraz interakcje między lekami;

C.W19.

W_05
zna i rozumie zasady terapii zakażeń wi-
rusowych, bakteryjnych, grzybiczych 
i pasożytniczych;

C.W20.

W_06
zna i rozumie zasady zapobiegania oraz zwalcza-
nia bólu i lęku oraz farmakologię leków stosowa-
nych w stanach zagrożenia życia;

C.W21.

W_07 zna zasady zapisywania wybranych postaci 
leków gotowych i recepturowych na recepcie; C.W22.

u_01 interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych, 
serologicznych i antybiogramu; C.u2.

u_02 dawkuje i zapisuje leki według wskazań; C.u8.
5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 15 1 Cały kurs
Seminarium 25 4.9 20
Ćwiczenia 35 9.8 10

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Tematy ćwiczeń i seminariów obowiązujące w semestrze zimowym: 
S1 – Seminarium 1 – Farmakologia ogólna (W_03)(dr Kamilla Blecharz-Klin)
S2 – Seminarium 2 – Chemioterapia (I) (W_02; W_03; W_05) (dr Agnieszka piechal)
S3 – Seminarium 3 – Chemioterapia (II) (W_02; W_03; W_05) (dr Agnieszka piechal)
S4 – Seminarium 4 – Chemioterapia (III) (W_02; W_03; W_05) (dr Agnieszka piechal)
S5 – Seminarium 5 – Leki nienarkotyczne przeciwbólowe (W_03; W_04; W_06) (dr Kamilla 

Blecharz-Klin)
S6 – Seminarium 6 – Leki narkotyczne przeciwbólowe (W_03; W_04; W_06) (dr Kamilla 

Blecharz-Klin).
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C1 – Ćwiczenia 1 – środki odkażające i antyseptyczne. Leki stosowane w stomatologii (W_01; W_03)
(dr Agata Karpińska)

C2 – Ćwiczenia 2 – Farmakologia przewodu pokarmowego (1) (W_03; W_04) (dr hab. Ewa 
Widy-Tyszkiewicz)

C3 – Ćwiczenia 3 – Farmakologia przewodu pokarmowego (2) (W_03; W_04) (dr hab. Ewa 
Widy-Tyszkiewicz)

C4 – Ćwiczenia 4 – Leczenie niedokrwistości. Leki wpływające na krzepnięcie krwi (W_03; W_04) 
(dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz)

C5 – Ćwiczenia 5 – podstawy receptury (W_07; U_02) (dr Agnieszka piechal)
C6 – Ćwiczenia 6 – Zaliczenie receptury (W_07; U_02) (dr Agnieszka piechal).

Tematy ćwiczeń i seminariów obowiązujące w semestrze zimowym: 
S1 – Seminarium 1 – Leki układu przywspółczulnego (W_03; W_04) (dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz)
S2 – Seminarium 2 – Leki pobudzające układ współczulny (W_03; W_04) (dr Agnieszka piechal)
S3 – Seminarium 3 – Leki hamujące układ współczulny (W_03; W_04) (dr Agnieszka piechal)
S4 – Seminarium 4 – Leki miejscowo-znieczulające. Leki zwiotczające. Leki stosowane w znieczule-

niu ogólnym (W_03; W_04) (dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz)
S5 – Seminarium 5 – Leki stosowane w leczeniu cukrzycy i w zaburzeniach czynności tarczycy 

(W_03; W_04) (dr Kamilla Blecharz-Klin)
S6 – Seminarium 6 – Glikokortykosteroidy. Doustne środki antykoncepcyjne. (W_03; W_04)

(dr Kamilla Blecharz-Klin)
C1 – Ćwiczenia 1 – Leki układu ośrodkowego – część I (W_03; W_04; W_06) (dr hab. Ewa 

Widy-Tyszkiewicz)
C2 – Ćwiczenia 2 – Leki układu ośrodkowego – część II (W_03; W_04)(dr hab. Ewa 

Widy-Tyszkiewicz)
C3 – Ćwiczenia 3 – Leki układu oddechowego (W_03; W_04; W_06) (dr Kamilla Blecharz-Klin)
C4 – Ćwiczenia 4 – Leki stosowane w niewydolności serca (W_03; W_04) (dr Agnieszka piechal)
C5 – Ćwiczenia 5 – Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym (W_03; W_04) (dr Agata Karpińska).

Tematy wykładów przeprowadzonych w semestrze zimowym i letnim: 
W1 – Wykład 1 – Farmakoterapia w okresie ciąży (W_04) (dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz)
W2 – Wykład 2 – podstawy leczenia wstrząsu (W_03; W_04; W_06) (dr Agnieszka piechal)
W3 – Wykład 3 – Leki stosowane w bólach głowy. Leki przeciwpadaczkowe (W_03; W_04; W_06) 

(prof. Andrzej Członkowski)
W4 – Wykład 4 – Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca (W_03; W_04; W_06) 

(dr Agnieszka piechal)
W5 – Wykład 5 – Leczenie choroby parkinsona (W_03; W_04) (prof. Andrzej Członkowski)
W6 – Wykład 6 – Surowce pochodzenia roślinnego i suplementy (W_03; W_04) (dr hab. Ewa 

Widy-Tyszkiewicz)
W7 – Wykład 7 – Leki antyarytmiczne (W_03; W_04) (dr Iwona Korzeniewska-Rybicka)
W8 – Wykład 8 – Leki hipolipemizujące (W_03; W_04) (dr Iwona Korzeniewska-Rybicka).
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W_01, W_02, 
W_03, W_04, 
W_05, W_06, 
W_07, u_01

Ćwiczenia, 
seminaria, wykłady 

Odpowiedź ustna 
(semestr zimowy), test 

wielokrotnego
/jednokrotnego wyboru 

(semestr letni)

kolokwium >50%

u_02 Ćwiczenia Zaliczenie pisemne >90%
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8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: Forma zaliczenia przedmiotu: 
Studenta obowiązuje obecność na wszystkich seminariach.
po V i VI semestrze studenta obowiązuje zaliczenie receptury oraz kolokwium ustnego lub testu 
z zakresu prowadzonych ćwiczeń, seminariów i wykładów.
zaliczone kolokwium po V i VI semestrze oraz zaliczenie receptury upoważnia studenta do przystą-
pienia do egzaminu (test wielokrotnego/jednokrotnego wyboru) po VI semestrze.

ocena kryteria
2,0 (ndst) 50%
3,0 (dost) 51-58%
3,5 (ddb) 59-68%
4,0 (db) 69-74%
4,5 (pdb) 79-80%
5,0 (bdb) Powyżej 80%

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Katzung BG, Masters SB, Trezor AJ. Farmakologia ogólna i kliniczna. Tom I i Tom II. Wyd. Czelej, 

Lublin 2012.
2. Receptura, M. Wielosz, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1998, str. 1-177 lub dowolna 

inna książka dotycząca zagadnień receptury.
Literatura uzupełniająca: 
1. podręcznik farmakologii i terapii Goodmana i Gilmana, red. L. Brunton i wsp., Wydawnictwo 

Czelej, Lublin, 2010.
2. Farmakologia. podstawy farmakoterapii, red. W Kostowski, Z.S. Herman, Wydawnictwo Lekar-

skie pZWL, Warszawa 2003.
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 15 0.5
Seminarium 25 0.9
Ćwiczenia 35 1.1
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 25 0.5
przygotowanie studenta do zaliczeń 20 0.4
przygotowanie do zaliczeń 147 3.6
Razem 267 7
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11. Informacje dodatkowe 
REGULAMIN 

KATEDRY I ZAKŁADU FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ 
I KLINICZNEJ 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
DOTYCZY WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

1. Sekretariat dydaktyczny Katedry: Centrum Dydaktyczne, pokój 207 
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa 
czynny: wtorki i czwartki: 10.00-15.00, tel. 22 57 20 964 
pozostałe dni tel. 22 116 61 60 
kontakt e-mailowy: farmakologia@wum.edu.p 
Informacja o Koordynatorze przedmiotu i Dyżurach pracowników Katedry umieszczona jest na stronie in-
ternetowej Zakładu: http://www.farmakologia.moodle.wum.edu.pl. Kontakty telefoniczne i e-mailowe można 
otrzymać od poszczególnych Asystentów. 

2. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu według rozkładu umieszczonego na stronie internetowej Katedry: 
www.farmakologia.wum.edu.pl. Zajęcia odbywają się w salach udostępnianych przez Warszawski Uniwersy-
tet Medyczny zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w centralnym systemie rezerwacji sal przez Koordy-
natora przedmiotu na podstawie list z Dziekanatu.

3. Warunkiem uczestniczenia w ćwiczeniach jest obecność na listach studenckich przesłanych z Dziekanatu lub 
pisemna zgoda Prodziekana do spraw studenckich na dopisanie do list w przypadku osób warunkowo odbywa-
jących zajęcia z farmakologii.

4. W przypadku przeniesienia z innych uczelni konieczne niezwłoczne ustalenie z Koordynatorem zajęć warun-
ków odrobienia różnic programowych w zakresie przedmiotu farmakologia. 

5. Na ćwiczenia można przychodzić tylko ze swoją grupą dziekańską, poza wyjątkowymi sytuacjami, które należy 
ustalić z Asystentem.

6. Wszystkie podania w sprawach dydaktycznych powinny być adresowane do Kierownika Katedry i kierowane 
bezpośrednio do Koordynatora przedmiotu (decyzję podejmuje Kierownik Katedry w porozumieniu z Koordy-
natorem przedmiotu).

7. Podania w sprawie warunkowego odbywania zajęć z farmakologii, zaliczenia części zajęć, wyrównania różnic 
programowych, przepisania zaliczenia przedmiotu można składać maksymalnie w ciągu pierwszego tygodnia 
zajęć dydaktycznych. Podania składane w późniejszym terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych sy-
tuacjach.

8. Czas wydania decyzji wynosi 7 dni pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów wymaganych przez Ko-
ordynatora przedmiotu.

9. Podania dotyczące przepisania oceny z innego kierunku mogą być rozpatrywane tylko po wcześniejszej akcep-
tacji Prodziekana ds. studenckich, nie później niż w ciągu pierwszych 2 tygodni trwania zajęć dydaktycznych.

10. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, z wyjątkiem jednej nieobecności w semestrze, która nie musi być 
usprawiedliwiona. Obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach dotyczy także osób warunkowo odbywających 
zajęcia.

11. Poza wyjątkiem opisanym w punkcie 10 regulaminu ćwiczenia opuszczone z usprawiedliwionej przyczyny na-
leży odrobić po uzgodnieniu z Asystentami. Jeśli odrobienie ćwiczeń nie jest możliwe, Asystent może zgodzić 
się na inną formę zaliczenia ćwiczenia, na którym student był nieobecny.

12. Studenci zgłaszają się na zajęcia punktualnie. Student zgłaszający się na zajęcia po upływie 15 minut od ich 
rozpoczęcia nie ma uznanej obecności. 
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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,
jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: FIZJOLOGIA CIąŻY
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35118

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
02-015 Warszawa; pl. Starynkiewicza 1/3
Tel.: (22) 58 30 301; Fax (22) 58 30 302
e-mail: iwona.dmochowska@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. mirosław Wielgoś

Koordynator 
kierunku lekarsko-dentystycznego 

Dr n. med. Anna Cyganek
I Katedra i Klinika położnictwa i Ginekologii
02-015 Warszawa; pl. Starynkiewicza 1/3
e-mail: a_d_cyganek@interia.pl 
Tel: (22) 58 30 350

Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

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

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

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

Dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman, 
Dr n. med. Anna Cyganek, Dr n. med. Katarzyna Luterek, 
Lek. Filip Dąbrowski, Lek. patrycja Jarmużek, Lek. Anna Madej
Lek. Aleksandra Jagodzińska, Lek. Bartosz Godek 
Lek. Magdalena Smyka, Lek. Urszula Sarzyńska-Nowacka
Lek. Michał Lipa, Lek. Damian Warzecha, Lek. piotr Jędrzejak
Lek. Aleksandra Zyguła, Lek. Wojciech Falęcki
Lek. Wanda Gajzlerska-Majewska, Lek. Małgorzata Radowicka
Lek. Szymon piątek

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

Tak 

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

Dr n. med. Anna Cyganek

Liczba punktów ECTS: 1,0
2.  Cele kształcenia 

1. podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze zmianami fizjologicznymi w orga-
nizmie kobiety ciężarnej, przebiegiem niepowikłanej ciąży oraz porodu, a także zmianami poło-
gowymi.
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3.  Wymagania wstępne 
1. Obowiązkowe uczestnictwo w trzech wykładach z podstaw fizjologii ciąży, porodu i opieki nad 

noworodkiem.
2. Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych na fantomach i Sali porodowej.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

35118_W1 zna uwarunkowania hormonalne kobiety w po-
szczególnych okresach życia; E.W10

35118_W2 zna wpływ odżywiania w ciąży i uzależnień 
na rozwój płodu E.W11

35118_W3 zna zasady prowadzenia ciężarnej w zakresie 
opieki stomatologicznej E.W12

35118_K1
wdraża zasady koleżeństwa zawodowego; efek-
tywnie współpracuje z przedstawicielami innych 
zawodów w zakresie ochrony zdrowia

G.u36, G.u37

35118_K2

wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój 
zawodowy i wkład w dalszy rozwój nauk 
medycznych, rozpoznaje własne ograniczenia, 
ocenia własny deficyt i potrzeby edukacyjne oraz 
planuje aktywność edukacyjną i jej ewaluację

D.u13, D.u14

35118_K3

stosuje normy zawarte w Kodeksie Etyki Lekar-
skiej, wyjaśnia normy zawarte w Kodeksie Etyki 
Lekarskiej oraz międzynarodowe normy etyki 
lekarskiej.

G.u30, G.u31

35118_K4
pracuje w zespole wielospecjalistycz-
nym, w środowisku wielokulturowym 
i wielonarodowościowym

D.u10

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 6 1 c. kurs
Seminarium - - -
Ćwiczenia 9 18,2 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
W1 – Uwarunkowania hormonalne kobiety w poszczególnych okresach życia. Zakres wykładu obej-
muje omówienie cyklu miesiączkowego, zmiany hormonalne w okresie ciąży, objawy obiektywne 
i subiektywne wczesnej ciąży, metody jej rozpoznania, ustalenie terminu porodu oraz zmiany zacho-
dzące w poszczególnych układach ciężarnej.
Wykładowca: dr n. med. Katarzyna Luterek

W2 – Zasady prowadzenia ciężarnej w zakresie opieki stomatologicznej. Tematyka wykładu obejmuje 
podstawowe pojęcia z anatomii miednicy małej uwzględniające pojęcia położnicze, anatomii płodu 
oraz rozpoznanie rozpoczynającego się porodu. Omawiane są kolejne okresy porodu fizjologicznego 
z uwzględnieniem badania położniczego zewnętrznego i wewnętrznego. Badania obrazowe i farma-
koterapia w ciąży w zakresie opieki stomatologicznej. Wybrane stany nagłe u ciężarnych.
Wykładowca: dr n. med. Anna Cyganek
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W3 – Wpływ odżywiania w ciąży i uzależnień na rozwój płodu. Wykład uwzględnia podstawy ba-
dania noworodka po fizjologicznym porodzie raz wszystkie czynności jakie powinny być wykonane 
po urodzeniu płodu, a także uwzględnia wpływ diety i czynników środowiskowych na rozwój dziec-
ka w okresie płodowym, noworodkowym i niemowlęcym.
Wykładowca: dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman

U1 Zajęcia praktyczne – ćwiczenia – obejmują zakres wiedzy z tematyki wykładów w aspekcie prak-
tycznym. Zajęcia obywają się na Sali porodowej oraz na fantomach.

Ćwiczenia prowadzą: Lek. Filip Dąbrowski, Lek. patrycja Jarmużek, Lek. Aleksandra Jagodzińska,
Lek. Bartosz Godek, Lek. Magdalena Smyka, Lek. Urszula Sarzyńska-Nowacka, Lek. Michał Lipa,
Lek. Damian Warzecha, Lek. piotr Jędrzejak, Lek. Anna Madej, Lek. Aleksandra Zyguła, 
Lek. Wojciech Falęcki, Lek. Wanda Gajzlerska-Majewska, Lek. Szymon piątek, Lek. Małgorzata 
Radowicka
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

35118_W Wykłady Fizjologia ciąży, porodu 
i opieka nad noworodkiem

Sprawdzenie wiedzy i umiejęt-
ności nabytych podczas wykła-
dów i zajęć praktycznych

35118_u Zajęcia praktyczne 
– ćwiczenia

Ćwiczenia w sali poro-
dowej oraz ćwiczenia 
fantomowe

Sprawdzenie wiedzy i umiejęt-
ności nabytych podczas wykła-
dów i zajęć praktycznych

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny odbywa się na podstawie kolokwium ustnego 
w dniu ostatnich zajęć praktycznych. prawidłowa merytorycznie odpowiedź (zakres wykładów oraz 
zajęć praktycznych) stanowi o zaliczeniu przedmiotu.

ocena kryteria

2,0 (ndst)

W tym polu definiujemy kryteria zaliczenia dla 
konkretnej metody oceniania. Wymagane jest 
określenie jedynie kryterium zaliczenia. Wymaga-
nia związane z uzyskaniem różnych oceny można 
określić fakultatywnie

3,0 (dost)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
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9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
– W. pschyrembel, położnictwo praktyczne, pZWL 2002.
– T. pisarski, położnictwo i Ginekologia, pZWL 2002.
– M. Troszyński, Ćwiczenia położnicze, pZWL 2009.
– J.W. Dudenhausen., położnictwo praktyczne i operacje położnicze, pZWL, 2013.
– G. Bręborowicz, położnictwo I tom Fizjologia Ciąży, pZWL, 2012.
– Fizjologia człowieka. Redakcja naukowa: Stanisław Konturek. ELSEVIER Urban & partner Wro-

cław, 2013.
– Fizjologia człowieka. Jan Górski. pZWL, 2010.
– Atlas fizjologii człowieka Nettera. John T. Hansen, Bruce M. Koeppen. Redakcja wydania polskiego 

Stanisław Konturek, Urban & partner, Wrocław, 2005.
Literatura uzupełniająca: 
– Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej pod redakcją prof. Władysława 

Traczyka i prof. Andrzeja Trzebskiego. Wydanie III zmienione i uzupełnione pZWL, 2010.
– Wykłady z fizjologii człowieka. Redakcja naukowa: Małgorzata Tafil-Klawe i Jacek J. Klawe, pZWL, 2010.
10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 
1,0

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 6 0,3
Seminarium - -
Ćwiczenia 9 0,4
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 5 0,3
przygotowanie studenta do zaliczeń - -
Inne (jakie?) - -
Razem 20 1
11. Informacje dodatkowe 

Na zajęcia zapraszamy z własnym obuwiem i ubraniem ochronnym, umożliwiającym wejście do sali porodowej. 
Pierwszego dnia zajęć zostaną przydzielone szafki dla studentów (po 2 osoby do 1 szafki), umożliwiające zostawie-
nie ubrań na zmianę. Kaucja za wydany numerek wynosi 20 zł. Zgubienie kluczyka do szafki obliguje studenta 
do dorobienia klucza we własnym zakresie lub do zatrzymania kaucji przez sekretariat w celu pokrycia kosztów 
wyrobienia dodatkowego klucza.
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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
Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 
(wieczorowe)

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: NEuROLOGIA
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35119

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Klinika Neurologii Dziecięcej Wum
Al. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa,
tel. 22 3179681,
e-mail: neurologia@litewska.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 5

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

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

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (sergiusz.jozwiak@
wum.edu.pl)
Dr n. med. Małgorzata Bilska (malgorzata.bilska@wum.edu.pl)
Dr n. med. Jolanta Strzelecka (jolanta.strzelecka@wum.edu.pl)
Dr n. med. Elżbieta Sołowiej (elzbieta.solowiej@wum.edu.pl)
Dr n. med. Agnieszka Wegner (agnieszka.wegner@wum.edu.pl)

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

TAK

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

Dr n. med. małgorzata Bilska
(malgorzata.bilska@wum.edu.pl)

Liczba punktów ECTS: 1
2.  Cele kształcenia

1. Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów podstawowych wiadomości i umiejętności 
w zakresie neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem objawów i chorób, z którymi najczęściej 
spotkają się lekarze stomatolodzy: zaburzeń nerwów czaszkowych, chorób mięśni, padaczki, upo-
śledzenia umysłowego.

3.  Wymagania wstępne
1. Zakończone kształcenie w ramach I-V semestru studiów, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw 

anatomii, fizjologii, patofizjologii układu nerwowego.
2. Uzyskane w trakcie zajęć z chorób wewnętrznych (semestr V) podstawowa wiedza i umiejętności 

w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów.
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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)

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą syla-

bus (kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz 
numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student powinien 
wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończe-
niu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno 
być zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego 
efektu kształcenia zawarty 
w Rozporządzeniu Mini-
stra Nauki bądź Uchwały 
Senatu WUM dla właści-
wego kierunku studiów.

W1 Student zna zasady badania neurologicznego, zna 
budowę ciała ludzkiego AW03

W2
Student zna i potrafi nazwać podstawowe objawy 
neurologiczne, student charakteryzuje rozwój 
narządów

AW02 

W3 Student rozumie rolę ukł. nerwowego w funkcjo-
nowaniu organizmu zna, AW04

u1 Student potrafi przeprowadzić wywiad lekarski Fu01

u2 Student przeprowadza badanie fizykalne, 
neurologiczne.  Fu02

u3
Student rozpoznaje objawy neurologiczne i po-
trafi przypisać je do zespołów neurologicznych, 
przeprowadza diagnostykę różnicową 

Eu01

K1 Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest 
punktualny, obowiązkowy. Gu25

K2 Student potrafi współpracować w zespole 
lekarsko-pielęgniarskim. Gu38

K3
Student umie pracować samodzielnie przy cho-
rym. Udziela pomocy chorym w czasie badania, 
wykazuje konieczna empatię wobec chorego.

Gu32

K4 Student zachowuje tajemnicę lekarską. Gu30
5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Seminarium 5 4,9 20
Ćwiczenia 10 19,6 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Seminaria:
S1 – Seminarium 1: Informacje na temat organizacji zajęć, wymaganych podręczników, zasad i termi-

nów zaliczenia przedmiotu. Informacja na temat sposobu oceniania właściwej postawy studenta 
uczestniczącego w zajęciach.

podstawowe objawy i zespoły neurologiczne AW02, AW03
S2 – Seminarium 2: padaczka: zasady rozpoznawania i leczenia. EU01
S3 – Seminarium 3: Choroby nerwów obwodowych i mięśni – zasady postępowania diagnostycznego 

i leczniczego. AW04
S4 – Seminarium 4: Choroby neurozwyrodnieniowe i demielinizacyjne: podstawy rozpoznawania 

i leczenia. EU01
S5 – Seminarium 5: Bóle głowy i twarzy. Choroby naczyniowe układu nerwowego: objawy, przyczy-

ny, zasady postępowania. EU02
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Ćwiczenia:
C1 – Ćwiczenia 1 (2 godziny): Badanie neurologiczne dziecka i dorosłego. Zaburzenia przytomności 

i świadomości: objawy, zasady postępowania. FU01, FU02
C2 – Ćwiczenia 2 (2 godziny): Mózgowe porażenie dziecięce. Wodogłowie: zasady rozpoznawania 

i postępowania. padaczka: zasady rozpoznawania i leczenia napadów padaczkowych. GU32
C3 – Ćwiczenia 3 (2 godziny): Najczęstsze badania diagnostyczne stosowane w neurologii: wskazania, 

zasady wykonywania, interpretacja. EU01, GU32
C4 – Ćwiczenia 4 (2 godziny): Choroby zapalne i demielinizacyjne układu nerwowego EU01
C5 – Ćwiczenia 5 (2 godziny): Guzy układu nerwowego: objawy, zasady postępowania. Choroby 

kręgosłupa i rdzenia kręgowego EU01, EU02.
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form 
prowadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1 W, S,C Kolokwium pisemne: pyta-
nia otwarte

Udzielenie co najmniej 60% 
prawidłowych odpowiedzi

W2 W, S, C Kolokwium pisemne: pyta-
nia otwarte

Udzielenie co najmniej 60% 
prawidłowych odpowiedzi

W3 W, S, C Kolokwium pisemne: pyta-
nia otwarte

Udzielenie co najmniej 60% 
prawidłowych odpowiedzi

u1 W, S, C Kolokwium pisemne: pyta-
nia otwarte

Udzielenie co najmniej 60% 
prawidłowych odpowiedzi

u2 W, S, C Kolokwium pisemne: pyta-
nia otwarte

Udzielenie co najmniej 60% 
prawidłowych odpowiedzi

u3 W, S, C Kolokwium pisemne: pyta-
nia otwarte

Udzielenie co najmniej 60% 
prawidłowych odpowiedzi

K1 W, S, C
Obserwacja postawy i za-
chowania studenta przez 
osobę prowadzącą zajęcia

Właściwa postawa w czasie 
zajęć w oparciu o ocenę osoby 
prowadzącej zajęcia, uczestni-
czenie we wszystkich zajęciach 
przewidzianych programem

K2 C
Obserwacja postawy i za-
chowania studenta przez 
osobę prowadzącą zajęcia

Ocena w oparciu o raport osoby 
prowadzącej zajęcia 

K3 C
Obserwacja postawy i za-
chowania studenta przez 
osobę prowadzącą zajęcia

Ocena w oparciu o raport osoby 
prowadzącej zajęcia

K4 C Ocena kompetencji przez 
osobę prowadzącą zajęcia

Ocena w oparciu o raport osoby 
prowadzącej zajęcia

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne

Ocena Kryteria

2,0 (ndst) Student udziela mniej niż 60% poprawnych 
odpowiedzi

3,0 (dost) Student udziela 60-67% poprawnych odpowiedzi 
3,5 (ddb) Student udziela 68-75% poprawnych odpowiedzi 
4,0 (db) Student udziela 76-83% poprawnych odpowiedzi
4,5 (pdb) Student udziela 84-90% poprawnych odpowiedzi 

5,0 (bdb) Student udziela powyżej 90% poprawnych 
odpowiedzi
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9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Kozubski W, Liberski p. Neurologia. podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. pZWL, 2014.
2. Jóźwiak S, Michałowicz R. Neurologia dziecięca w praktyce. Wyd. BiFolium, 2001.
Literatura uzupełniająca: 
1. King MD, Stephenson JBp. Badanie neurologiczne u dzieci. Wyd. Czelej, 2011.
2. Meritt H. Neurologia. Wyd. Urban i partner, 2012.
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:

Seminarium 5 0,2
Ćwiczenia 10 0,4
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 7 0,2
przygotowanie studenta do zaliczeń 7 0,2
Razem 29 1
11.  Informacje dodatkowe 
W czasie uczestniczenia w zajęciach w Oddziale wymagana jest zmiana obuwia, przebranie w fartuch lekarski.
Na stronie internetowej Oddziału Neurologii Dziecięcej dostępne będą aktualne informacje dotyczące zajęć, wyma-
ganych podręczników, a także terminy dyżurów osób odpowiedzialnych za dydaktykę.
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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 magister-
skie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: OKuLISTYKA
Kod przedmiotu 35120

Jednostka prowadząca kształcenie:
Klinika Okulistyki IWL Wum, 
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
tel.: 22 5021554, www.okulistyka.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik
Rok studiów III
Semestr studiów zimowy
Typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik, dr med. Joanna Ciszewska, 
dr med. Iwona świtka-Więcławska, dr med. Dorota Kopacz,
dr med. piotr Maciejewicz, dr med. Joanna Brydak-Godowska, 
lek. Agnieszka Lach, dr tech. Jan Kasprzak

Erasmus TAK/NIE tak
Osoba odpowiedzialna za sylabus dr med. Piotr maciejewicz
Liczba punktów ECTS: 1
2.  Cele kształcenia 

1. powinien poznać elementy podmiotowego i przedmiotowego badania okulistycznego.
2. powinien poznać możliwości korekcji wad wzroku.
3. powinien poznać wybrane metody diagnostyczne w okulistyce.
4. powinien poznać patofizjologię oraz objawy i leczenie wybranych chorób oczu.
5. powinien poznać zasady postępowania w przypadku urazu narządu wzroku.
3.  Wymagania wstępne 

1. Znajomość anatomii narządu wzroku.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1 zna zasady diagnostyki chorób oczu, w tym 
urazów oka E13

W2 zna rolę zakażeń odogniskowych w chorobach 
narządu wzroku E14

u1 omawia i diagnozuje wybrane jednostki chorobo-
we układu optycznego i ochronnego oka E19

K1 wie, kiedy chorego należy skierować do szpitala E20
K2 interpretuje wyniki badań laboratoryjnych E04
u2 interpretuje wyniki badań dodatkowych F06
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W3
Zna gatunki bakterii, wirusów i grzybów będą-
cych najczęstszymi czynnikami etiologicznymi 
zakażeń i infekcji

C04

u3
pracuje w zespole wielospecjalistycz-
nym, w środowisku wielokulturowym 
i wielonarodowościowym.

D10

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 0
Seminarium 6 20
Ćwiczenia 9 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – Seminarium 1: Anatomia i fizjologia narządu wzroku – U1, 
S2 – Seminarium 2: Układ optyczny oka – U1, 
S3 – Seminarium 3: Wybrane choroby oczu – W1, W2, W3, K1, K2, 
S4 – Seminarium 4: Stany nagłe w okulistyce – W1, K1, K2, 
S5 – Seminarium 5: Farmakoterapia w okulistyce – W2, W3, 
S6 – Seminarium 6: Laseroterapia w okulistyce – U1, 
C1 – Cwiczenia 1: Elementy badania okulistycznego – W1, 
C2 – Cwiczenia 2: Wady wzroku i możliwości korekcji – U1, 
C3 – Cwiczenia 3: perymetria – W1, U2, 
C4 – Cwiczenia 4: Ciśnienie wewnątrzgałkowe – W1, K1, 
C5 – Cwiczenie 5: pierwsza pomoc w urazach narządu wzroku – W1, K1, 
C6 – Cwiczenie 6: Choroby układowe – K2, 
C7 – Cwiczenie 7: Zagadnienia interdyscyplinarne – W2, K2, W3, U3,
C8 – Cwiczenie 8: Zezy – U1, U2, U3,
C9 – Cwiczenie 9: Film łzowy – W1, U2.
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1, W2, W3, 
u1, u2, u3, 
K1, K2

S, C
OCENA CIąGŁA 

I ZALICZENIE ĆWICZEŃ 
pRAKTYCZNYCH

ZALICZENIE TESTU 
KOŃCOWEGO I ĆWICZEŃ

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie 50 PYTAŃ TESTOWYCH jednokrotnego 
wyboru w jednym terminie dla całego roku.
Oceny zaliczenia:
  5.0 bardzo dobry  47-50 punktów – prawidłowych odpowiedzi
  4.5 ponad dobry  44-46
  4.0 dobry   39-43
  3.5 dość dobry  35-38
  3.0 dostateczny  26-34

Warunkiem przystąpienia do testu jest zaliczenie ćwiczeń i odrobienie ewentualnej nieobecności.
usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach trzeba odrobić z inną grupą studentów po uprzednim 
uzgodnieniu terminu w sekretariacie kliniki.
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9.  Literatura 
Obowiązkowa:
1. materiał omawiany na seminariach i ćwiczeniach w Klinice.
2. red. H. Niżankowska: Okulistyka. podstawy kliniczne, pZWL – wybrane zagadnienia.
uzupełniająca: 
1. red. H. Niżankowska: Okulistyka. podstawy kliniczne, pZWL.
10. Kalkulacja punktów ECTS

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

Wykład 0 0
Seminarium 6 0,2
Ćwiczenia 9 0,4

Samodzielna praca studenta 
przygotowanie studenta do zajęć 4 0,1
przygotowanie studenta do zaliczeń 6 0,3
Inne 0 0
Razem 25 1
11. Informacje dodatkowe

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.45 w sali seminaryjnej Kliniki Okulistyki, ul. Lindleya 4. 
Wymagane: identyfikator, fartuch i obuwie na zmianę.
Kontakt w sprawach dydaktycznych
tel.: 22 5021554 dr med. Piotr Maciejewicz lub 22 5021554 sekretariat, e-mail: pmaciejewicz@wum.edu.pl
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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 5-letnie stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/18

Nazwa modułu/przedmiotu:
PERIODONTOLOGIA I CHOROBY 

BŁON śLuZOWYCH
Kod przedmiotu: 35124

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: III
Semestr studiów: Semestr zimowy i letni
Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące: 

prof. dr hab. Renata Górska
dr hab. n. med. Jan Kowalski
dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
dr n. med. Maciej Czerniuk
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. Małgorzata Wyszyńska-pomian 
lek. dent. Marcin Siemiątkowski
lek. dent. Andrzej Miskiewicz
lek. dent. Tomasz Kaczyński
lek. dent. Wioletta Majdanik

Erasmus TAK/NIE NIE
Osoba odpowiedzialna za sylabus Dr n. med. monika Borakowska-Siennicka
Liczba punktów ECTS: 2,5
2.  Cele kształcenia 

1. Opanowanie wiedzy z zakresu etiopatogenezy chorób przyzębia.
2. Opanowanie umiejętności diagnostyki i zasad leczenia chorób przyzębia.
3.  Wymagania wstępne 

1. Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządu żucia, potwierdzona zaliczonymi zajęciami na roku II.
2. Wiedza z zakresu periodontologii, potwierdzona zaliczeniem przedmiotu Stomatologia zachowaw-

cza, endodoncja i periodontologia.
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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 syste-
mów, ze szczególnym uwzględnieniem układu 
stomatognatycznego;

AW01

u01
syntetycznie omawia znaczenie czynnościowe 
poszczególnych narządów i tworzonych przez 
nie układów;

Au01

W02

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do pato-
logii narządowych i ustrojowych (w tym chorób 
infekcyjnych, inwazyjnych, autoimmunologicz-
nych, z niedoboru odporności, metabolicznych 
i genetycznych)

FW02

W03
zna zasady postępowania profilaktyczno-lecz-
niczego w chorobach narządu żucia w różnym 
okresie rozwoju

FW03

W04 zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy 
ustnej i jej znaczenie FW04

W05 zna diagnostykę i sposoby leczenia przyzębia 
oraz chorób błony śluzowej jamy ustnej FW11

W06 zna i rozumie patomechanizm oddziaływania 
chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia FW22

u02 

 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta, wy-
jaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala 
sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą 
pacjenta oraz rokowanie, interpretuje wyniki 
badań dodatkowych

Fu02, Fu03, Fu06

u03  diagnozuje i leczy w podstawowym zakresie 
choroby przyzębia Fu20

u04
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypi-
suje skierowania na badania lub leczenie specjali-
styczne stomatologiczne i ogólnomedyczne

Fu13

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 5 c. kurs c. kurs
Seminarium 15 4,7 20
Ćwiczenia 20 23,5 4
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6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
W1. Temat: Diagnostyka chorób przyzębia. Treści kształcenia W05 prof. dr hab. Renata Górska
W2. Temat: Diagnostyka chorób przyzębia. Treści kształcenia W05 prof. dr hab. Renata Górska
W3. Temat: Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia. Treści kształcenia W05, W06 

prof. dr hab. Renata Górska
Seminaria – osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć
S1. Temat: powtórzenie wiadomości z II roku Treści kształcenia W01, W03
S2. Temat: Etiopatogeneza chorób przyzębia. Treści kształcenia W02, W04
S3. Temat: Choroby dziąseł – podział i leczenie. Treści kształcenia W05
S4. Temat: Zapalenia przyzębia: przewlekłe, agresywne, związane z chorobami ogólnoustrojowymi. 

Treści kształcenia W05, W06
S5. Temat: Leczenie niechirurgiczne zapaleń przyzębia. Treści kształcenia W05
S6. Temat: Leczenie niechirurgiczne zapaleń przyzębia: kontynuacja. Treści kształcenia W05
S7. Temat: Leczenie chirurgiczne i kompleksowe zapaleń przyzębia. Treści kształcenia W05
S8. Temat: Ostre stany przyzębia i ich leczenie, deformacje i wady wrodzone. Treści kształcenia W05
S9. Zaliczenie Treści kształcenia W01, W02, W03, W04, W05, W06
C1. Ćwiczenia 1-10. Temat: Badanie pacjenta, ocena parametrów klinicznych stanu przyzębia, 

stawianie diagnozy i ustalanie planu leczenia leczenie podstawowe chorób przyzębia. Treści 
kształcenia U01, U02, U03, U04, W01, W02, W03, W04, W05, W06.

7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W05 W06 W - -

W01, W03,
W02, W04,
W05,W06

S zaliczenie

Obecność na seminariach.
przygotowanie teoretyczne 
i aktywny udział w seminariach 
(zaliczenie kartkówek, zalicza 
60%) i opanowanie wiedzy 
z zakresu treści seminariów (za-
liczenie pisemne, zalicza 60%)

u01, u02, 
u03, u04, 
W01, W02, 
W03, W04, 
W05, W06

C kolokwium

Obecność na ćwiczeniach.
przygotowanie teoretyczne 
i aktywny udział w ćwiczeniach. 
Opanowanie umiejętności 
zastosowania w praktyce zasad 
badania pacjenta oraz diagno-
styki i planowania oraz prze-
prowadzenia leczenia chorób 
przyzębia (kolokwium ustne)

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium

ocena kryteria
2,0 (ndst) Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dost.) Opanowanie efektów kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5 (ddb) Opanowanie efektów kształcenia w stopniu dość dobrym
4,0 (db) Opanowanie efektów kształcenia w stopniu dobrym
4,5 (pdb) Opanowanie efektów kształcenia w stopniu ponad dobrym
5,0 (bdb) Opanowanie efektów kształcenia w stopniu bardzo dobrym
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9.  Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. „periodontologia współczesna” pod red. R. Górskiej i T. Konopki, Med Tour press International 2013.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład 5 0,1
Seminarium 15 0,5
Ćwiczenia 20 0,8

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie studenta do seminarium 10 0,3
przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć 10 0,3
przygotowanie do zaliczeń 15 0,5
Razem 75 2,5
11. Informacje dodatkowe

Strona Zakładu: periodontologia.wum.edu.pl
Studenckie Koło Naukowe opiekunowie: dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka

Na ćwiczenia studenci zgłaszają się w fartuchach i z identyfikatorem zawierającym informację: student, rok, imię, 
nazwisko.
Torby muszą być schowane do szafek zamykanych na klucz znajdujących się w  salach klinicznych.

Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia. Spóźnienie powyżej 15 min. traktowane jest jako nieobecność.
Nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie (pieczęć przychodni i lekarza) musi być przedstawione 
na pierwszych zajęciach po powrocie ze zwolnienia. Zasady odrobienia nieobecności nieusprawiedliwionej należy 
ustalić z asystentem prowadzącym zajęcia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności na zajęciach, wykonania zaleconych przez asystenta zabiegów oraz 
zaliczenia wpisów do kart oraz zeszytów ćwiczeń. Studenci zobowiązani są prowadzić zeszyt i wpisywać przyjmo-
wanych i oglądanych pacjentów. Po każdych ćwiczeniach asystent podpisuje zaliczenie.
Uzyskanie średniej 4,5 z ocen z kolokwiów na roku 3, 4 i 5 powoduje dodanie 1 dodatkowego punktu do puli punk-
tów uzyskanych na egzaminie testowym, uzyskanie średniej 5,0 z ww kolokwiów powoduje dodanie 2 punktów.

Prosimy studentów o sprawdzanie informacji na stronie internetowej Zakładu lub na tablicy ogłoszeń w Zakładzie 
przed rozpoczęciem zajęć.
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Zajęcia z zakresu Propedeutyki Onkologii realizowane są w dwóch jednostkach:

– Zakład Profilaktyki Onkologicznej,
– Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

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 jednolite magisterskie stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: PROPEDEuTYKA ONKOLOGII
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35216

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Zakład Profilaktyki Onkologicznej
Ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa, p. X, pok. 10/6
Tel. (22) 5082457, nzx@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

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

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

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

prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała 
Dr n. med. paweł Nurzynski
Dr n. med. paulina Hakim
Mgr Łukasz Błoch
Mgr Ewelina Nawojska

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):

Paweł Nurzyński tel. sł. (22) 5082457

Liczba punktów ECTS: 0,3 (1 ECTS cały przedmiot)
2.  Cele kształcenia 

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.
1. Student po odbyciu zajęć potrafi definiować termin i podstawowe cele epidemiologii
2. Student po odbyciu zajęć potrafi rozpoznawać środowiskowe uwarunkowania rozwoju nowotworów.
3. Student po odbyciu zajęć potrafi opisać podstawowe wiadomości nt. biologii, powstawania, dzie-

dzicznych i środowiskowych uwarunkowaniach rozwoju nowotworów
4. Student po odbyciu zajęć potrafi rozpoznać i podawać charakterystykę wybranych, najważniej-

szych nowotworów u człowieka, pod kątem objawów, wczesnego rozpoznawania oraz prewencji.
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3.  Wymagania wstępne 
1. Nie ma.…
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą syla-

bus (kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz 
numer efektu)

Efekty kształcenia określają co student powinien wie-
dzieć, rozumieć i być zdolny wykonać po zakończeniu 

zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno 
być zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowego 
efektu kształcenia zawarty 
w Rozporządzeniu Mini-
stra Nauki bądź Uchwały 
Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów.

W1 Definiuje termin i podstawowe cele epidemiolo-
gii chorób nowotworowych. GW.3.,5.,6.

W2 Rozpoznaje środowiskowe uwarunkowania 
rozwoju nowotworów. EW.23.

W3
Opisuje podstawowe wiadomości nt. biologii, 
powstawania, dziedzicznych i środowiskowych 
uwarunkowaniach rozwoju nowotworów.

EW.23.

W4 Sklasyfikuje podstawy leczenia onkologicznego EW.25.
u1 Ocenia główne zasady prewencji w onkologii. EW.24.

K1

potrafi rozpoznać i podawać charakterystykę 
wybranych, najważniejszych nowotworów 
u człowieka, pod kątem objawów, wczesnego 
rozpoznawania oraz prewencji.

EW.24.,25.

K2 Uzasadnia wybór programu zdrowotnego 
do wdrożenia w określonej populacji. GW.5.

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 5 wszystkie c. kurs
Seminarium - - -
Ćwiczenia - - -

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykład –
W 1 – Występowanie nowotworów w polsce. Zachorowalność, umieralność, wczesne objawy choro-
by nowotworowej. prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała.
W 2 – profilaktyka nowotworów – prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała.
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W4, u1, 
K1-K2 L Ocena punktowa (test) >60%
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8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: np. egzamin testowy, egzamin praktyczny lub zaliczenie bez oceny 
(nie dotyczy)

ocena kryteria
2,0 (ndst) <60 % pkt
3,0 (dost) 60–65 % pkt
3,5 (ddb) 66–75 % pkt
4,0 (db) 76–85 % pkt
4,5 (pdb) 86–90 % pkt
5,0 (bdb) 91–100 % pkt

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1.  Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego Andrzej Deptała, Marek Z. Wojtukiewicz AsteriaMed, 2016.
Literatura uzupełniająca: 
1.  Hans-Olov Adami, David Hunter, Dimitrios Trichopoulos (red.). Texbook of cancer epidemiology, 

Oxford University press.
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 5 0,2
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 2 0,1
Inne (jakie?)
Razem 0,3
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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1.  metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-Dentystyczny

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

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: PROPEDEuTYKA ONKOLOGII
Kod przedmiotu 35126

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób 
Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Tel. 22-599-2818. Fax 22-599-1418

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
Rok studiów III
Semestr studiów 5 
Typ modułu/przedmiotu podstawowy

Osoby prowadzące 

Dr n. med. piotr Boguradzki
Dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
Lek. Marta Dudek
Dr n. med. Ewa Karakulska-prystupiuk
Lek. Rafał Machowicz
Dr n. med. Krzysztof Mądry
Dr n. med. Monika paluszewska
Dr n. med. Emilian Snarski
Dr n. med. Jolanta Wieczorek

Erasmus TAK/NIE Nie
Osoba odpowiedzialna za sylabus Dr n. med. Piotr Boguradzki
Liczba punktów ECTS: 0.7 (dla całego przedmiotu: 1)

Koordynator przedmiotu
prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak 
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób 
Wewnętrznych

2.  Cele kształcenia 
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.
1. przygotowanie lekarzy dentystów do wykrywania nowotworów jamy ustnej 
2. przygotowanie lekarzy dentystów do rozpoznania i leczenia powikłań chorób nowotworowych 

o innej lokalizacji w jamie ustnej 
3. Rozpoznanie i leczenie powikłań po chemioterapii i radioterapii oraz leczeniu immunosupresyjnym
3.  Wymagania wstępne 

Brak
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przedmiotowe-

go 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

B.W9

W2 zna budowę układu odpornościowego i rozumie 
jego rolę C.W7
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W3 zna podstawy immunodiagnostyki 
i immunomodulacji C.W10

W4

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

C.W13

W5
zna i rozumie mechanizmy działania leków oraz 
farmakokinetykę i biotransformację poszczegól-
nych grup leków

C.W18

W6
zna wskazania oraz przeciwwskazania do stoso-
wania leków, ich dawkowanie, działania niepożą-
dane i toksyczne oraz interakcje między lekami

C.W19

W7

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

E.W1

W8

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

E.W2

u1 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęst-
szych chorób osób dorosłych E.u1

u2
identyfikuje prawidłowe i patologiczne struktury 
i narządy w dodatkowych badaniach obrazowych 
(RTG, USG, CT – tomografia komputerowa)

E.u5

u3 rozpoznaje ryzyko zagrożenia życia E.u8

u4 wstępnie diagnozuje zmiany nowotworowe w ob-
rębie nosa, gardła i krtani E.u13

u5 rozpoznaje dermatozy i kolagenozy przebiegające 
z objawami w obrębie błony śluzowej jamy ustnej E.u16

u6 rozpoznaje choroby związane z nałogiem palenia 
tytoniu, alkoholizmem i uzależnieniami E.u17

u7

diagnozuje choroby przebiegające z powiększe-
niem węzłów chłonnych szyi i okolicy podżu-
chwowej oraz choroby zakaźne, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian w obrębie jamy ustnej

E.u18

u8 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub 
jego rodziną F.u1

u9 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta F.u2
u10 interpretuje wyniki badań dodatkowych F.u6
u11 zna profilaktykę chorób jamy ustnej. F.u8



70

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 5 4,8 20
Ćwiczenia 5 19,2 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – podstawy chemioterapii – poznawanie mechanizmów działania leków cytostatycznych, ich 

zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, układu krwiotwórczego i chłonnego, guzów 
litych; przedstawiane są działania niepożądane. – W1

S2 – podstawy radioterapii – mechanizm działania promieniowania jonizującego na komórki zdro-
we i nowotworowe; wskazania do leczenia radioterapią i działania niepożądane po zastosowa-
niu radioterapii – W1

S3 – Zmiany w jamie ustnej po chemio- i/lub radioterapii, sposoby zapobiegania i leczenia – etio-
patogeneza i mechanizmy prowadzące do uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych 
leczonych chemio- i radioterapią oraz konsekwencja kliniczna, w tym wtórne zakażenia błony 
śluzowej jamy ustnej – W2,W3, 

S4 – Manifestacja zmian nowotworowych w jamie ustnej – epidemiologia zmian nowotworowych 
w jamie ustnej, metody diagnostyczne i obraz kliniczny chorób nowotworowych – W4, W7, W5

S5 – Zaburzenie hemostazy u chorych na nowotwory w pracy lekarza stomatologa – przyczyny 
zmian osoczowych, płytkowych i naczyniowych prowadzących do rozwoju hemostazy u cho-
rych na nowotwory jamy ustnej – W6, W8

C1 – Objawy skazy krwotocznej – objawy i demonstracja przypadków chorych ze skazą krwotocz-
ną (różne przyczyny), rozpoznawanie i diagnostyka różnicowa skaz krwotocznych – U4, U1

C2 – Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) i inne zmiany na błonach śluzowych 
jamy ustnej u chorych po HSCT – przypadki chorych na chorobę przeszczep przeciw gospo-
darzowi oraz inne zmiany na błonach śluzowych u chorych po alotransplantacji komórek 
krwiotwórczych – U3

C3 – Zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej po chemioterapii – diagnostyka różnicowa, rozpo-
znawanie zmian na błonach śluzowych jamy ustnej – U5, U1

C4 – pierwotne i wtórne nowotwory w jamie ustnej – demonstracja przypadków: pierwotne 
i wtórne nowotwory w jamie ustnej. plan badań diagnostycznych, diagnostyka, ustalenie lecze-
nia – U7, U6, U2

C5 – przeprowadzanie wywiadów lekarskich z chorym – przeprowadzanie wywiadów lekarskich 
dotyczących zmian występujących na błonach śluzowych u chorych z nowotworami jamy 
ustnej lub po chemio- i radioterapii – U11, U10, U9, U8.
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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

B.W9,
C.W7, C.W10, 
C.W13, 
C.W16,
C.W18, 
C.W19,
D.W11, 

E.W1, E.W2,
E.W3, E.W15, 
E.W16, 

E.W20, F.W4,
G.W3,

E.u1, E.u5,
E.u8, E.u13,
E.u16, E.u17,
E.u18, F.u8,
F.u2, F.u6,
F.u1

S1-S5
C1-C5

Ocena aktywności na semi-
nariach i ćwiczeniach

Sprawdzian pisemny w formie 
testu

8.  Kryteria oceniania
9.  Sprawdzian pisemny w formie testu

ocena Kryteria
2,0 (ndst) <60% 
3,0 (dost) 60-65% 
3,5 (ddb) 66-75%
4,0 (db) 76-85% 
4,5 (pdb) 86-90%
5,0 (bdb) 91-100%

10. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Onkologia. podręcznik dla studentów i lekarzy, pod red. Radzisława Kordka, wyd. IV, Via Medica 2013.
2. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, R. Górska, Med. Tour press International 2011.
11. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład - -
Seminarium 5 0,15
Ćwiczenia 5 0,3

Samodzielna praca studenta 
przygotowanie studenta do zajęć 15 0,25

Razem 25 0,7
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

Zajęcia z zakresu Protetyki realizowane są w dwóch jednostkach:

– Katedra Protetyki Stomatologicznej,
– Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

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, jednolite studia 
magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/18
Nazwa modułu/przedmiotu: PROTETYKA
Kod przedmiotu (z systemu Pensum):  35127

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra Protetyki Stomatologicznej Wum
Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Tel. 22 5021886
katedraprotetyki@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta mierzwińska-Nastalska
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

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

Typ modułu/przedmiotu (podstawo-
wy, kierunkowy, fakultatywny):  Kierunkowy

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

prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska
Lek. Dent. Artur Anulewicz
Dr n. med. Jerzy Gładkowski
Dr n. med. Tomasz Godlewski
Dr n. med. przemysław Szczyrek
Dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz
Dr n. med. Bohdan Bączkowski
Dr n. med. Mariusz Cierech
Lek. Dent. Elżbieta Wojtyńska
Lek. Dent. Marek prątnicki
Lek. Dent. Bartosz Bujak
Lek. Dent. B. Burzyńska

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

Tak

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

Lek. Dent. Elżbieta Wojtyńska
Dr n. med. Bohdan Bączkowski
Tel. 22 5021886

Liczba punktów ECTS: 7 (3,8 Katedra protetyki Stomatologicznej)
Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta mierzwińska-Nastalska
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2.  Cele kształcenia 
1. Nabycie wiedzy z zakresu morfologii i fizjologii układu stomatognatycznego w aspekcie rehabilita-

cji protetycznej, z uwzględnieniem norm zgryzowych i warunków okluzyjnych w zależności od eta-
pu rozwoju osobniczego.

2. Nabycie wiedzy dotyczącej planowania i przygotowania do leczenia protetycznego.
3. Nabycie wiedzy dotyczącej rodzajów uzupełnień protetycznych, wskazań i przeciwwskazań do ich 

zastosowania oraz procedur klinicznych i laboratoryjnych w wykonawstwie tych uzupełnień.
4. Nabycie umiejętności postępowania klinicznego w rehabilitacji protetycznej pacjentów bezzębnych. 
5. Nabycie umiejętności wyboru materiałów stomatologicznych w wykonawstwie protez całkowitych 

w zależności od warunków anatomicznych.
3.  Wymagania wstępne 

1. Zaliczony II rok studiów. 
2. Warunkiem rozpoczęcia ćwiczeń w sem. VI jest zaliczenie kolokwium wejściowego z zakresu wyko-

nawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych.
3. Znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu protetyki stomatologicznej.
4.  Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie 

do efektu kierunko-
wego (numer) 

W1 Zna budowę układu stomatognatycznego oraz zagadnienia 
okluzji w protetyce stomatologicznej.

AW1, AW2,
BW8,
FW3

W2 Zna rodzaje uzupełnień protetycznych oraz wskazania i prze-
ciwwskazania do ich stosowania.

FW1, FW3,
FW16 

u1 przeprowadza badanie pacjenta, ustala indywidualny plan 
leczenia. 

Au2,
FW2,

Fu1, Fu2,
Fu3, Fu6,
Fu7, Fu13

u2 przeprowadza badanie morfologiczne i czynnościowe stanu 
narządu żucia.

Bu1, Bu2,
FW3, FW4 

W3 posiada wiedzę w zakresie leczenia pacjentów protezami 
całkowitymi (postępowanie kliniczne i laboratoryjne).

FW2, FW16,
FW22,

CW23, CW28

u3
przeprowadza rehabilitację protetyczną w prostych przy-
padkach klinicznych w zakresie postępowania klinicznego 
i laboratoryjnego.

Fu7,
Cu11, Cu12,

Cu13

W4, u4 Rozpoznaje i leczy powikłania miejscowe, które wystąpiły 
podczas i po zabiegach stomatologicznych FW14, Fu11

W5. u5 Analizuje i interpretuje wyniki badań radiologicznych i in-
nych badań dodatkowych.

FW21,
Fu6 

W6, u6 W przypadku pacjentów wymagających leczenia interdyscy-
plinarnego wypisuje odpowiednie skierowania.

FW22,
Fu13

W7, u7 Zna i stosuje zasady etyki i deontologii lekarskiej oraz etycz-
nego postępowania lekarza.

DW14,
GW25
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5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba 
osób w grupie 

Wykład 15 1 c. kurs
Seminarium 17 4,9 20
Ćwiczenia 44 24,5 4
6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Tematy i treści kształcenia wykładów: W1-W7
1. Uzupełnienia stałe, rodzaje uzupełnień, materiały stosowane w wykonawstwie protez stałych. 

Wskazania, przeciwwskazania. przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego z zastosowa-
niem protez stałych. Ogólne zasady postępowania klinicznego (przygotowanie filarów, rodzaje wy-
cisków, ustalenie wysokości zwarcia).

2. Wkład koronowy – wskazania i przeciwwskazania, materiały do wykonania wkładu. postępowanie 
kliniczne i laboratoryjne (zasady opracowania zębów pod wkłady koronowe, metody wykonania 
wkładów: pośrednia i bezpośrednia). Wkład koronowo-korzeniowy wskazania i przeciwwskaza-
nia. postępowanie kliniczne i laboratoryjne (zasady opracowania zębów, modelowanie wkładów 
– metoda bezpośrednia, wyciski – metoda pośrednia), materiały stosowane do wykonania wkładów.

3. Korony – wiadomości wstępne. podział koron. Materiały stosowane do wykonania koron. korona 
częściowa (wskazania, przeciwwskazania, postępowanie kliniczne). Korony osłaniające. Korona jed-
nolita metalowa (wskazania, przeciwwskazania, materiały).

4. Korony złożone (rodzaje koron – korona licowana akrylem, materiałem złożonym, porcelaną). Cha-
rakterystyka materiałów stosowanych do licowania. Korona lana licowana porcelaną. Wskazania, 
przeciwwskazania. postępowanie kliniczne, opracowanie filarów.

5. Korona porcelanowa. Techniki opracowania filaru. postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Licówki 
porcelanowe.

6. Mosty, wskazania i przeciwwskazania, projektowanie, postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Mo-
sty specjalne.

7. Implanty stomatologiczne jako filary dla protez stałych. Wykonanie protez stałych w aspekcie pro-
filaktyki chorób przyzębia. planowanie leczenia protetycznego z zastosowaniem protez stałych. pre-
zentacja przypadków klinicznych.

Symbole przedmiotowego efektu kształcenia: W1-W7
Tematyka wykładów jest obowiązująca na kolokwium końcowym w semestrze VI. 
Wykładowca dr n. med. P. Szczyrek
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Tematy i treści kształcenia seminariów S1-S17
1. Cele i zadania protetyki stomatologicznej. Metody leczenia braków całkowitych. Kliniczne i labora-

toryjne etapy wykonania protez całkowitych.
2. Badanie pacjenta podmiotowe i przedmiotowe – analiza podłoża protetycznego.
3. Czynniki wpływające na utrzymanie protezy całkowitej. Materiały i urządzenia stosowane w toku 

leczenia pacjenta bezzębnego.
4. Wyciski anatomiczne, modele wstępne – postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Łyżki indywidual-

ne – postępowanie laboratoryjne.
5. Dostosowanie łyżek indywidualnych – testy Herbsta. Wyciski czynnościowe – postępowanie kli-

niczne – część I.
6. Wyciski czynnościowe – postępowanie kliniczne – część II.
7. przygotowanie modeli roboczych. Wzorniki zwarciowe – postępowanie laboratoryjne.
8. Anatomia i fizjologia stawu skroniowo-żuchwowego. Okluzja i artykulacja. pojęcie centralnego 

zwarcia.
9. Zwieraki i artykulatory.
10. Metody i techniki ustalania centralnego zwarcia. Zasady doboru sztucznych zębów – postępowanie 

kliniczne.
11. Osadzanie modeli w artykulatorze. Rodzaje sztucznych zębów. Metody i zasady ustawiania zębów 

w protezach – postępowanie laboratoryjne.
12. Kontrola protez próbnych w jamie ustnej. Odciążenia i uszczelnienia protez.
13. puszkowanie, zamiana wosku na akryl, obróbka, wykończenie protez – postępowanie laboratoryjne.
14. Oddanie gotowych protez – postępowanie kliniczne – film.
15. Adaptacja pacjenta do protez. Korekty, naprawy.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Elżbieta mierzwińska-Nastalska 
Symbole przedmiotowego efektu kształcenia: W1-W7.

Tematem ćwiczeń w semestrze V są podstawy protetyki stomatologicznej i planowanie leczenia 
protetycznego na podstawie wywiadu, badania klinicznego pacjenta oraz badań dodatkowych 
z uwzględnieniem analizy modeli diagnostycznych.

Treści kształcenia:
1. C1. Układ stomatognatyczny, badanie pacjenta – zagadnienia wprowadzające
2. C2. podstawy profilaktyki
3. C3. planowanie leczenia protetycznego
4. C4. przygotowanie do leczenia protetycznego
5. C5. protezy ruchome
6. C6. protezy stałe.

Prowadzący dr n. med. Anna Kochanek –Leśniewska, dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz, 
lek. stom. Artur Anulewicz,

Tematyka ćwiczeń i treści kształcenia w semestrze VI – leczenie pacjentów bezzębnych z zastoso-
waniem protez całkowitych.
Symbole przedmiotowego efektu kształcenia: W1-W7, U1-U7.

Prowadzący: ZKPS
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7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 
Symbol przed-

miotowego efek-
tu kształcenia 

Symbole form pro-
wadzonych zajęć Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium 

zaliczenia

W1-W7 W,S

Seminaria – zaliczenie na podstawie czynne-
go uczestnictwa.
Dopuszcza się jedną nieobecność na se-
minariach zaliczaną w formie pisemnego 
opracowania tematu.

Osiągnięcie 
oczekiwa-

nych efektów 
kształcenia 
na poziomie 
ponad 60%W1-W7

u1-u7  C

 Zaliczenie ćwiczeń w sem. V następuje 
na podstawie czynnego uczestnictwa i oceny 
wiadomości-kolokwium.
Warunkiem rozpoczęcia ćwiczeń w sem. VI 
jest zaliczenie kolokwium wejściowego z za-
kresu wykonawstwa klinicznego i laborato-
ryjnego protez całkowitych.
Zaliczenie zajęć w sem VI następuje na pod-
stawie kolokwium końcowego.
Kolokwium obejmuje treści seminariów, 
wykładów i ćwiczeń.

8.  Kryteria oceniania 
Forma zaliczenia przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział 
w seminariach i ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium z treści wykładów, seminariów oraz ćwiczeń 
na poziomie ponad 60%, pozytywna ocena odbytego cyklu ćwiczeń. Obecność na wszystkich 
ćwiczeniach jest obowiązkowa

ocena kryteria
2,0 (ndst) Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia (≤60%)

3,0 (dost) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia w stopniu dostatecznym 
(patrz ocena bdb) (61-65%)

3,5 (ddb) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia w stopniu dość dobrym. (66-70%)
4,0 (db) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia w stopniu dobrym. (71-75%)

4,5 (pdb) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia w stopniu ponad dobrym.
(76-80%)

5,0 (bdb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia w stopniu bardzo dobrym. 
Powyżej 80%
Student zainteresowany przedmiotem, podstawy teoretyczne opanowa-
ne w stopniu bdb, zdolny manualnie, kulturalny, prawidłowe podejście 
do pacjenta, technika i asystenta. Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, 
stawia prawidłowe rozpoznanie, logicznie formułuje wnioski dotyczące 
planowania i przebiegu leczenia.

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. protetyka stomatologiczna – E. Spiechowicz, Warszawa 2013, wyd. 6.
2. Współczesna protetyka stomatologiczna – S. Majewski, Wrocław 2014.
3. Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej – S. Majewski, M. pryliński, Lublin 2013.
4. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia – pod redakcją E. Mierzwińskiej-Nastalskiej, WUM 2014.
5. podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej – S. Majewski.
Literatura uzupełniająca: 
1. Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi – S. Majewski.
2. protezy całkowite – Urban & partner.
3. Czasopismo „protetyka Stomatologiczna”.
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10. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 15 0,5
Seminarium 17 0,6
Ćwiczenia 44 1,5

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
przygotowanie studenta do zajęć 22 0,7
przygotowanie studenta do zaliczeń 12 0,4
przestudiowanie zaliczanej literatury 4 0,1
Razem 114  3,8
11. Informacje dodatkowe

Studenckie Koło Naukowe opiekun dr n. med. K. Wróbel-Bednarz.

Opiekun roku III dr n. med. B.Bączkowski.
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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):

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

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: PROTETYKA
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35127

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): III

Semestr studiów(semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 5 I 6

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. Waldemar Głowacki, 
dr n. med. Krzysztof Wilk, 
lek. dent. Rafał Wojda, 
lek. stom. Renata Lenkiewicz, 
dr n. med. Małgorzata ponto-Wolska, 
dr hab. n. med. Leopold Wagner

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. Ewa Cichocka-Piekacz

Liczba punktów ECTS: 3,2 (7 na cały przedmiot)

Koordynator Prof. dr hab. Elżbieta mierzwińska-Nastalska
Katedra protetyki Stomatologicznej

2.  Cele kształcenia
1. Nabycie wiedzy dotyczącej sposobu użycia materiałów podstawowych i pomocniczych oraz proce-

dur techniczno-laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień protetycznych.
2. Nabycie umiejętności wyboru materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej.
3. Nabycie umiejętności projektowania uzupełnień protetycznych i odwzorowania anatomicznych wa-

runków zgryzowych.
3.  Wymagania wstępne 

1. Zaliczenie przedmiotu Materiałoznawstwo stomatologiczne.
2. Zaliczenie przedmiotu Fizjologia narządu żucia.
3. Zaliczenie przedmiotu protetyka na II roku studiów.
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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 kształ-
cenia zawarty w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki bądź Uchwały 

Senatu WUM właściwego kierunku 
studiów.

W1
zna przeznaczenie oraz sposób użycia 
podstawowych i pomocniczych materia-
łów protetycznych

CW25

W2

zna metody preparacji części koronowej 
i korzeniowej zębów, pobierania wyci-
sków, modelowania w wosku wkładów, 
koron i mostów, procedury ich laborato-
ryjnego wykonania, wskazania i prze-
ciwskazania do stosowania uzupełnień 
stałych, rodzaje przęseł mostów i ich 
stosunek do podłoża, 

CW28

u1
umie dokonać wyboru materiałów prote-
-tycznych przy wykonywaniu uzupełnień 
ru-chomych i stałych

Cu11

u2

potrafi wykonać wzorniki zwarciowe, 
ustalić wysokość zwarcia na modelu 
fantomowym, umocować modele w arty-
kulatorze, ustawić zęby wg Gysi’ego oraz 
modelować płytę protezy.

Cu12

u3

umie opracować zęby pod koronę pełno-
-ceramiczną, most lany licowany ceramiką 
i wkład koronowo-korzeniowy, pobrać 
wycisk dwuwarstwowy, wykonać model 
dzielony, modelować wkład z tworzywa 
akrylowego, dostosować i osadzić go oraz 
wykonać koronę tymczasową na modelu 
fantomowym

Cu13

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 10 5 20
Ćwiczenia 55 10 4

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
C1 – Ćwiczenia 1-12 – Temat: protezy całkowite – Treści kształcenia – W1, U1 i U2
S1 – Seminarium 1-10 – Temat: protezy stałe – Treści kształcenia – W1 i W2
C2 – Ćwiczenia 31-55 – Temat: protezy stałe – Treści kształcenia – W1, U1 i U3.
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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

W1-3 S Sprawdzian pisemny
Osiągnięcie oczekiwanych efek-
tów kształcenia na poziomie 
co najmniej 55%

u1-3 C Obserwacja i ocena
umiejętności

pozytywna ocena wykonanego 
zadania

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny

ocena kryteria
2,0 (ndst) Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia
3,0 (dst) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia
3,5 (ddb) -
4,0 (db) -
4,5 (pdb) -
5,0 (bdb) -

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. E. Spiechowicz: protetyka stomatologiczna. pZWL, Warszawa, 2008.
2. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia – pod redakcją E. Mierzwińskiej-Nastalskiej WUM 2014.
Literatura uzupełniająca:
1. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. pZWL, Warszawa, 2003.
2. S.W. Majewski: podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej. SZS, Kraków, 2000.
3. L. Hupfanfa: protetyka stomatologiczna. protezy całkowite. Urban &partner, Warszawa, 1994.
4. L. Hupfanfa: protetyka stomatologiczna. Korony i mosty. Urban &partner, Warszawa, 1994.
5. S.F. Rosentiel, M.F. Land, J. Fujimoto: Współczesne protezy stałe. Czelej, Lublin, 2001.
10. Kalkulacja punktów ECTS

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

Wykład - -
Seminarium 10 0,3
Ćwiczenia 55 1,9
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. konieczność 
przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp.

przygotowanie studenta do zajęć 10 0,3
przygotowanie studenta do zaliczeń 10 0,3
Inne (jakie) 11 0,4
Razem 96 3,2
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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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):

Lekarsko-dentystyczny, jednolite magisterskie, studia 
stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: PSYCHIATRIA
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35128

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra i Klinika Psychiatryczna Wum,
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
Tel. 22 825-12-36
www.psych.waw.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. marcin Wojnar
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

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

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

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

dr n. med. Bartłomiej Gmaj,
dr n. med. Anna Wnorowska

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):

dr n. med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj, tel. 22 825-12-36

Liczba punktów ECTS: 1
2.  Cele kształcenia 

1. poznanie aktualnych koncepcji zaburzeń psychicznych, ich epidemiologii i przebiegu, diagnostyki 
oraz metod ich leczenia.

2. przygotowanie do pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.
3. Kształtowanie właściwej postawy wobec osób chorych psychicznie.
3.  Wymagania wstępne

1. Znajomość podstawowych terminów psychopatologicznych, podstawy anatomii mózgu, podsta-
wowa wiedza z zakresu neurofizjologii.



82

4.  Przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

W1
Rozumie patofizjologię zaburzeń psychicznych 
i zna rozpowszechnienie poszczególnych zabu-
rzeń psychicznych

E.W1
rozumie związek 
między nieprawidłowo-
ściami morfologicznymi 
a funkcją zmienionych 
narządów i układów 
oraz objawami klinicz-
nymi a możliwościami 
diagnostyki i leczenia

u1
Rozumie patofizjologię zaburzeń psychicznych 
i zna rozpowszechnienie poszczególnych zabu-
rzeń psychicznych

E.U2
ocenia i opisuje stan 
somatyczny i psychicz-
ny pacjenta

W2
Rozumie patofizjologię zaburzeń psychicznych 
i zna rozpowszechnienie poszczególnych zabu-
rzeń psychicznych

E.W6
zna neurologiczne 
skutki przewlekłego 
zażywania leków

W3 Rozpoznaje podstawowe objawy chorób 
psychicznych

E.W1
Rozumie związek 
między nieprawidłowo-
ściami morfologicznymi 
a funkcją zmienionych 
narządów i układów 
oraz objawami klinicz-
nymi a możliwościami 
diagnostyki i leczenia

u2 Rozpoznaje podstawowe objawy chorób 
psychicznych

E.U10
rozpoznaje objawy 
urazów mózgu i chorób 
naczyniowych mózgu, 
zespołów otępiennych 
i zaburzeń świadomości

u3 Zna podstawowe zasady postępowania z pacjen-
tem pobudzonym i agresywnym

D.U9
rozpoznaje i stosuje 
środki przewidziane 
normatywnie, gdy ist-
nieje konieczność pod-
jęcia działań lekarskich 
bez zgody pacjenta lub 
z zastosowaniem przy-
musu wobec pacjenta
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u4
Odnosi się do pacjenta z szacunkiem, uwzględnia 
podczas swojej pracy szczególne potrzeby pacjen-
ta chorego psychicznie

D.U1
Uwzględnia w procesie 
postępowania terapeu-
tycznego subiektywne 
potrzeby i oczekiwania 
pacjenta wynikające 
z uwarunkowań 
społeczno-kulturowych

u5
Odnosi się do pacjenta z szacunkiem, uwzględnia 
podczas swojej pracy szczególne potrzeby pacjen-
ta chorego psychicznie

D.U3
wybiera takie leczenie, 
które minimalizuje 
konsekwencje społeczne 
dla chorego

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład nieobowiązkowe
Seminarium 6 5 nieobowiązkowe
Ćwiczenia 9 19,6 nieobowiązkowe

5.  Tematy zajęć i treści kształcenia
1. S1 – Seminarium 1 – Kontakt z pacjentem – Nauka postawy i zachowania wobec pacjenta chore-

go psychicznie, sposoby radzenia sobie z pacjentem pobudzonym, agresywnym, przedstawienie 
Ustawy o Ochronie Zdrowia psychicznego/ U3, U4, U5

2. S2 – Seminarium 2 – Osobowość, zaburzenia osobowości – Opis zaburzeń osobowości, różnicowa-
nie z zaburzeniami psychicznymi, postępowanie z pacjentami z zaburzeniami osobowości W1 U1 
W3 U3.

3. S3 – Seminarium 3 – Lęk, patofizjologia zaburzeń lękowych i leczenie zaburzeń lękowych. patofizjo-
logia i rozpowszechnienie zaburzeń lękowych/ W1 U1 W2 W3

4. S4 – Seminarium 4 – Alkoholowy zespól abstynencyjny, majaczenie alkoholowe i somatogenne – 
patofizjologia i rozpowszechnienie zaburzeń świadomości/ W1 U1 U2 W2 W3

5. S5 – Seminarium 5 – Choroby afektywne i zaburzenia nastroju – patofizjologia i rozpowszechnienie 
chorób afektywnych/ W1 U1 W2 W3

6. S6 – Seminarium 6 – Schizofrenia i psychozy urojeniowe – patofizjologia i rozpowszechnienie schi-
zofrenii/ W1 U1 W2 W3

7. C1, C2, C3 – Ćwiczenie 1-3 – Badanie pacjenta – Nauka postawy i zachowania wobec pacjenta cho-
rego psychicznie, opisywanie objawów chorobowych/ U2, U3, U4, U5

C4 – Ćwiczenie 4 – Oglądanie filmu – przedstawienie pacjentów chorych na schizofrenię, omówienie 
objawów/ U2

C5 – Ćwiczenie 5 – Oglądanie filmu – przedstawienie pacjenta z majaczeniem alkoholowym, omó-
wienie objawów/ U2

C6 – Ćwiczenie 6 – Oglądanie filmu – przedstawienie pacjentki z chorobą afektywna dwubiegunową, 
omówienie objawów/ U2).

6.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1 S kolokwium ponad 60% poprawnych 
odpowiedzi

u1 C badanie pacjentów Umiejętność rozmowy z osoba 
chora psychicznie

W2 S kolokwium ponad 60% poprawnych 
odpowiedzi
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W3 S kolokwium ponad 60% poprawnych 
odpowiedzi

u2 C

Badanie pacjentów chorych 
psychicznie, oglądanie 
filmów i opisywanie obja-
wów u przedstawianych 
pacjentów

Umiejętność rozpoznawania 
podstawowych objawów 
chorobowych

u3 S kolokwium 60% poprawnych odpowiedzi

u4 C Badanie pacjentów Właściwa postawa podczas 
badania pacjenta

u5 C Badanie pacjentów
Uwzględnianie sytuacji spo-
łecznej pacjenta w planowanym 
leczeniu

7.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy 25 pytań, 4 odpowiedzi, jedna prawidłowa

ocena kryteria
2,0 (ndst) 15 pkt≤
3,0 (dost) 16-17 pkt
3,5 (ddb) 18-20
4,0 (db) 21-22
4,5 (pdb) 23-24
5,0 (bdb) 25pkt

8.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. A. Klimkiewicz, M. Wojnar i M. Radziwoń-Zalewska (red.). psychiatria. Skrypt dla studentów. 

Warszawa: Oficyna WUM, 2015.
Literatura uzupełniająca: 
1. M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska. psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: 

pZWL, 2011.
2. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. Kla-

syfikacja Zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.
9.  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
Seminarium 6 6/25
Ćwiczenia 9 9/25
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 5 1/5
przygotowanie studenta do zaliczeń 5 1/5
Inne (jakie?) -
Razem 25 1
10. 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 stu-
diów, poziom i profil kształcenia, forma 
studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne):

 lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018
Nazwa modułu/przedmiotu: RADIOLOGIA 
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 35129

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

I Zakład Radiologii Klinicznej
02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego5
Tel. 22 502-10-73, radiologia@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. med. marek Gołębiowski
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): III

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 1

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

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

Mgr inż. Damian Wójcik
Dr med. Włodzimierz Chmielewski
Lek. med. Dorota piotrowska-Kownacka

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

Tak

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

Dr med. Włodzimierz Chmielewski
Tel. 22 502-10-73

Liczba punktów ECTS: 1
2.  Cele kształcenia 

1. Znajomość podstawowych badań obrazowych i ich skutków ubocznych.
2. Ogólna wiedza i podstawy radiologii klinicznej narządów człowieka.
3.  Wymagania wstępne 

1. Znajomość fizyki różnych rodzajów promieniowania.
2. Znajomość anatomii i patofizjologii człowieka.
3. Znajomość patofizjologii klinicznej.
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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)

Symbol tworzony 
przez osobę wypełnia-
jącą 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 kształcenia wynikają 
z celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 
z efektów powinno być zweryfikowane, aby stu-

dent uzyskał zaliczenie.

Numer kierunkowe-
go efektu kształcenia 
zawarty w Rozporzą-

dzeniu Ministra Nauki 
bądź Uchwały Senatu 
WUM dla właściwego 

kierunku studiów.

u1

interpretuje relacje anatomiczne zilustrowane 
podstawowymi metodami badań diagnostycz-
nych z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe 
i z użyciem środków kontrastowych);

A.u03

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

BW09

W2 zna zasady działania urządzeń ultradźwiękowych B.W10

u2
identyfikuje prawidłowe i patologiczne struktury 
i narządy w dodatkowych badaniach obrazowych 
(RTG, USG, CT – tomografia komputerowa

Eu05

W3 zna zasady diagnostyki radiologicznej F.W21
5.  Formy prowadzonych zajęć:

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 0 0 Nieobowiązkowe
Seminarium 15 4,9 Nieobowiązkowe
Ćwiczenia 0 0 Nieobowiązkowe

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1: Fizyka promieniowania jonizującego podstawy teoretyczne badań obrazowych. Fizyka, technika 

i metodyka poszczególnych rodzajów badań. Radiologia cyfrowa. Teleradiologia. W1.
S2: Radiobiologia i ochrona radiologiczna. Rola radiologa w zespole nauk klinicznych. Anatomia ra-

diologiczna ciała ludzkiego (RTG, USG, TK, MR, angiografia). Badania przesiewowe w radiologii. 
U1, U2, W3.

S3: Diagnostyka radiologiczna jamy brzusznej. Metody badania i ocena narządów miąższowych, 
przewodu pokarmowego i przestrzeni zaotrzewnowej. U1, U2.

S4: Obrazowanie schorzeń twarzoczaszki. podstawy techniczne, metodyczne i diagnostyczne. U2, W2.
S5: Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej. Metody badań. podstawy patomorfologiczne. Schorze-

nia płuc i układu sercowo-naczyniowego. U1,U2.
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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

u1, u2, W1, 
W2, W3 S

Udział we wszystkich 
seminariach weryfikowany 
przez prowadzącego.

Zaliczenie na podstawie ak-
tywnej obecności na każdym 
seminarium oraz test końcowy.
W razie nieobecności obowią-
zek odrobienia po uzgodnieniu 
z osobą odpowiedzialną za pro-
wadzenie zajęć

8.  Kryteria oceniania
podstawą zaliczenia zajęć z radiologii jest test z końcową oceną.
Forma zaliczenia przedmiotu: 12 pytań testowych; 1 przypadek; 2 pkt lub 1 pkt lub 0 pkt

ocena Kryteria
2,0 (ndst) 0-13
3,0 (dost) 14,15
3,5 (ddb) 16,17
4,0 (db) 18,19.,20
4,5 (pdb) 21.22
5,0 (bdb) 23,24

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. „Radiologia. Diagnostyka obrazowa – RTG, TK, USG, MR i radioizotopy” pod red. Bogdana pru-

szyńskiego”, pZWL, Warszawa 2011, wyd. 2.
Literatura uzupełniająca: 
2. „Metody obrazowania radiologicznego: Stephen Chapman, Richard Nakielny. Medycyna prak-

tyczna, Kraków 2006.
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 15 0,5
Ćwiczenia 0
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 0,5
przygotowanie studenta do zaliczeń
Inne (jakie?)
Razem 1
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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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1.  metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-Dentystyczny

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

Rok akademicki: 2017/2018

Nazwa modułu/przedmiotu:
RADIOLOGIA 

STOmATOLOGICZNA
Kod przedmiotu: 35130

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, 
Warszawski uniwersytet medyczny
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński
Rok studiów: 3
Semestr studiów: Semestr letni
Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński
dr n. med. piotr Regulski
lek. stom. Stanisław Jalowski
lek. stom. Anna pogorzelska
lek. dent. Katarzyna Łukasiewicz-Mańka
lek. dent. Joanna Łuniewska
lek. dent. Anna Stróżyńska

Erasmus TAK/NIE: TAK
Osoba odpowiedzialna za sylabus): lek. stom. Stanisław Jalowski
Liczba punktów ECTS: 2
2.  Cele kształcenia 

1. Zapoznanie z podstawowymi metodami diagnostyki rentgenowskiej w leczeniu stomatologicznym 
– wskazania, identyfikacja zdjęć, anatomia radiologiczna, symptomatologia oraz wykonywanie 
(fantom oraz pacjent).

2. Nabycie umiejętności diagnostyki patologii wyrostka zębodołowego i części zębodołowej oraz twar-
dych tkanek zęba.

3.  Wymagania wstępne 
1. Zaliczony przedmiot: radiologia stomatologiczna na II roku studiów.
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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)

W1
zna metody obrazowania tkanek i narządów oraz 
zasady działania urządzeń diagnostycznych służą-
cych do tego celu

BW09

W2

zna podstawowe metody badania lekarskiego oraz 
rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, monito-
rowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narzą-
dowych i układowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich oddziaływania na tkanki jamy ustnej

EW02

W3 zna morfologię jam zębowych i zasady leczenia 
endodontycznego oraz instrumentarium FW09

u1

interpretuje relacje anatomiczne zilustrowane 
podstawowymi metodami badań diagnostycznych 
z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe i z uży-
ciem środków kontrastowych);

Au03

u2 buduje pełna zaufania atmosferę podczas procesu 
diagnostycznego i leczenia Du04

u2 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęst-
szych chorób osób dorosłych Eu01

u3 planuje postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne 
w przypadku najczęstszych chorób osób dorosłych Eu03

u4
identyfikuje prawidłowe i patologiczne struktury 
i narządy w dodatkowych badaniach obrazowych 
(RTG, USG, CT – tomografia komputerowa)

Eu5

u5 interpretuje wyniki badań dodatkowych Fu06

u6 diagnozuje i leczy w podstawowym zakresie 
choroby przyzębia Fu20

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład nieobowiązkowe
Seminarium 10 4.8 20
Ćwiczenia 20 19,2 5

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
S1 – Seminarium 1 – Rentgenowskie zdjęcia wewnątrzustne i pantomografia: anatomia rentgenowska – ana-

tomia radiologiczna w zdjęciach zębowych, anatomia radiologiczna w pantomografii – W1, W2, W3, U1
S2 – Seminarium 2 – Kryteria jakości zdjęć rentgenowskich stosowanych w stomatologii. Czynniki 

warunkujące jakość tych badań – ocena jakości zdjęć rentgenowskich, metody analizy i unikania 
błędów – W1, W2, W3, U1

S3 – Seminarium 3 – Objawy rentgenowskie zapalenia przyzębia brzeżnego, okołowierzchołkowego 
oraz ubytków tkanek twardych zęba – ocena radiologiczna i klasyfikacja próchnicy, ocena radiolo-
giczna i klasyfikacja przewlekłego zapalenia przyzębia brzeżnego, ocena radiologiczna i postacie 
przewlekłego zapalenia przyzębia wierzchołkowego – W1, W2, W3, U1

S4 – Seminarium 4 – Obrazowanie cyfrowe w radiologii stomatologicznej. Charakterystyka cyfrowego 
obrazu rentgenowskiego – obrazowanie cyfrowe w radiologii stomatologicznej (radiowizjografia), 
rodzaje czujników, charakterystyka obrazu cyfrowego – W1
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C1 – Ćwiczenia 1 – Identyfikacja i anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych oraz pantomogra-
mu – identyfikacja zdjęć wewnątrzustnych, anatomia rentgenowska na zdjęciach wewnątrzust-
nych, anatomia rentgenowska na pantomogramie – U1

C2/3/4 – Ćwiczenia 2/3/4 – Diagnostyka przewlekłego zapalenia tkanek przyzębia okołowierzchołko-
wego i brzeżnego – ocena radiologiczna i klasyfikacja przewlekłego zapalenia przyzębia brzeżne-
go, ocena radiologiczna i postacie przewlekłego zapalenia przyzębia wierzchołkowego – U2, U3, 
U4, U5, U6

C5 – Ćwiczenia 5 – Technika wykonania rentgenowskich zdjęć wewnątrzustnych – ćwiczenia na fan-
tomie – metodyka wykonania rentgenowskich zdjęć wewnątrzustnych – U1, U2

C6 – Ćwiczenia 6 – Badanie pacjenta: technika wykonanie rentgenowskich zdjęć wewnątrzustnych 
i obróbka chemiczna filmów w ciemni – metodyka wykonania zdjęcia wewnątrzustnego, obróbka 
chemiczna filmu – U1, U2.

7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efek-
tu kształcenia

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1, W2, W3, 
u1, u2, u3, u4, 

u5, u6
S, C

Kolokwium pisemne – test 
jednokrotnego wyboru oraz 
kilka pytań opisowych, oce-
na ciągła na ćwiczeniach

Uzyskanie ponad 60% punk-
tów: prawidłowych odpowie-
dzi w kolokwium pisemnym 
oraz punktów za aktywność 
na ćwiczeniach i seminariach

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny (nie dotyczy)

ocena kryteria
9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Różyło-Kalinowska I, Różyło T.K. Współczesna radiologia stomatologiczna. Wyd. Czelej, Lublin 2012.
2. E. Whaites: podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej. Sanmedica 1994 r.
Literatura uzupełniająca: 
1. Różyło-Kalinowska I, Różyło T.K. Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej. Wyd. Czelej, 

Lublin 2011.
2. R.p. Langlais: Radiologia Stomatologiczna. Interpretacja badań. Wydanie I polskie – Urban&part-

ner 2009 r.
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
Seminarium 10 0.3
Ćwiczenia 20 0.7
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 15 0.5
przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0.5
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: lekarsko-dentystyczny, magisterskie jednolite, studia 
stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018

Nazwa modułu/przedmiotu:
STOmATOLOGIA DZIECIĘCA 

I PROFILAKTYKA 
STOmATOLOGICZNA

Kod przedmiotu: 35131

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Zakład Stomatologii Dziecięcej Wum
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. 22 5022031
pedodoncja@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Rok studiów: 3
Semestr studiów: V, VI
Typ modułu/przedmiotu: Kierunkowy

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
dr n. med. Jadwiga Janicha
dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum
dr n. med. Anna Turska-Szybka
dr n. med. Iwona Sobiech
dr n. med. Anna Wójtowicz-Bujak
lek. stom. piotr Sobiech
lek. stom. Michał Gefrerer
lek. stom. Emil Korporowicz
lek. stom. Weronika Jończyk
lek. stom piotr Rożniatowski
lek. stom. Iwona Soika
lek. stom. Małgorzata Dudek
lek. stom. Angelika Kobylińska
lek. stom. Sara Shamsa

Erasmus TAK/NIE: TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus:
dr n. med. Jadwiga Janicha
lek. stom. piotr Sobiech
tel. 225022031

Liczba punktów ECTS: 2,5
2.  Cele kształcenia

1. Zdobycie wiedzy teoretycznej z wybranych zagadnień ze stomatologii dziecięcej.
2. Samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktycznych i leczniczych u pacjentów w wieku rozwo-

jowym.
3.  Wymagania wstępne

1. posiadana wiedza teoretyczna z zakresu etiopatogenezy i epidemiologii choroby próchnicowej 
u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników ryzyka.

2. posiadana wiedza dotyczącą profilaktyki próchnicy u pacjentów w wieku rozwojowym.
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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)

W1
u1

Zna podstawowe psychologiczne mechani-
zmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu 
i w chorobie.
Zna prawidłowości rozwoju psychicznego czło-
wieka i rolę rodziny w procesie leczenia.
Rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stre-
sem i jego rolę w etiopatogenezie i przebiegu 
chorób.
Zna metody terapeutyczne ograniczania i znosze-
nia bólu oraz ograniczania lęku i stresu.
Buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego 
procesu diagnostycznego i leczenia.
Stosuje w podstawowym zakresie psychologiczne 
interwencje motywujące i wspierające.
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub 
jego rodziną.
przeprowadza badanie fizykalne pacjenta.
Wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, 
ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą 
zgodą pacjenta oraz rokowanie.
Stosuje odpowiednie leki w czasie i po zabiegu 
stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku.

D.W6
D.W7
D.W9
F.W17
D.u4
D.u8
F.u1
F.u2
F.u3
F.u19

A1
A34
A72

W2
u2

Zna zasady postępowania profilaktyczno-lecz-
niczego w chorobach narządu żucia w różnym 
okresie rozwoju.
Zna objawy, przebieg i sposoby postępowania 
w określonych jednostkach chorobowych jamy 
ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup 
wiekowych.
Zna zasady postępowania w przypadku chorób 
miazgi i mineralizowanych tkanek zębów oraz 
urazów zębów i kości twarzy.
Ustala wskazania do wykonania określonego 
zabiegu stomatologicznego.
Zna zasady postępowania w przypadku 
chorób tkanek narządu żucia, urazów zębów 
i kości szczęk.

F.W3
F.W5
F.W7
F.u7
F.u9
A4
A15

W3
u3

Zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy 
ustnej i jej znaczenie.
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypi-
suje skierowania na badania lub leczenie specjali-
styczne stomato logiczne i ogólnomedyczne.
Dobiera i wykonuje właściwe testy wskazujące 
na liczebność bakterii próchnicotwórczych w ja-
mie ustnej.

F.W4
F.u13
F.u17

A2
A8
A14
A19
A77
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W4

Zna rolę i znaczenie płynów ustrojowych, 
z uwzględnieniem śliny.
Zna zasady metabolizmu i żywienia.
Zna rodzaje i gatunki oraz budowę wirusów, bak-
terii, grzybów i pasożytów, ich cechy biologiczne 
i mechanizmy chorobotwórczości;
interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych, 
serologicznych i antybiogramu.
Dobiera i wykonuje właściwe testy wskazujące 
na liczebność bakterii w płynach ustrojowych.

B.W6
 B.W22
 C.W1
 C.u2 
C.u3

u4

Zna zasady przeprowadzenia znieczulenia miej-
scowego tkanek narządu żucia.
Zna morfologię jam zębowych i zasady leczenia 
endodontycznego oraz instrumentarium.
Zna zasady diagnostyki radiologicznej.
Interpretuje wyniki badań dodatkowych.

F.W6
F.W9
F.W21
F.u6
A3
A31

W5
u5

Zna zasady postępowania w przypadku chorób 
około wierzchołkowych.
Zna i rozumie patomechanizm oddziaływania 
chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia.
prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, zębo-
pochodnych i niezębopochodnych procesów za-
palnych tkanek miękkich jamy ustnej, przyzębia 
oraz kości szczęk.
przepisuje leki, z uwzględnieniem ich interakcji 
i działań ubocznych.

F.W8
F.W22
F.u10
F.u12
A35
A71

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 10 1 c. kurs
Seminarium 15 5 20
Ćwiczenia 20 20 4

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
W1. Dziecko w gabinecie stomatologicznym. postępowanie z dzieckiem niewspółpracującym.
W2. Budowa zębów mlecznych i stałych. Specyfika przebiegu procesu próchnicowego w zębach 

mlecznych i stałych z niezakończonym rozwojem korzenia. Diagnostyka i klasyfikacje zmian 
próchnicowych.

W3. Ocena ryzyka występowania próchnicy 
W4. Leczenie próchnicy przedubytkowej i ubytkowej w wieku rozwojowym.
W5. Budowa i fizjologia miazgi zęba mlecznego i stałego z niezakończonym rozwojem korzenia. 

Diagnostyka i klasyfikacje pulpopatii. Metody leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. 

S1. Badanie jamy ustnej dziecka i ocena rozwoju uzębienia narządu żucia (norma fizjologiczno-mor-
fologiczna w poszczególnych etapach rozwoju, I i II ząbkowanie)

S2. Metody behawioralne kształtowania postawy stomatologicznej dziecka. Uspokojenie farmako-
logiczne, sedacja płytka, znieczulenie miejscowe i ogólne.

S3. postępowanie z próchnicą w zależności od poziomu ryzyka. Diagnostyka próchnicy. Wybór 
metod leczenia i środków leczniczych.

S4. Techniki zabiegów: infiltracja, pRR I, pRR II, ART, zasady preparacji ubytków w zębach mlecz-
nych i stałych z niezakończonym rozwojem korzenia.

S5. Metody leczenia pulpopatii w zębach mlecznych. Techniki zabiegów.
C Badanie pacjenta, ustalenia planu leczenia, przeprowadzanie zabiegów profilaktyczno-leczni-

czych. przeprowadzanie prostych ekstrakcji zębów mlecznych.
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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

W W1, W2, W3, W4, 
W5

Kolokwium z treści semi-
nariów i wykładów

ponad 55% poprawnych 
odpowiedzi z kolokwium 
w formie testowej na ostatnim 
seminarium.

W S1,S2,S3,S4,S5 Sprawdziany wstępne na 
seminariach.

Minimum 2/3 poprawnych 
odpowiedzi na każdym 
sprawdzianie.

u C

Ocena przez nauczyciela 
wykonywania wymaga-
nych zabiegów profilak-
tycznych i leczniczych, 
prowadzenia dokumentacji 
medycznej oraz postawy 
wobec pacjenta i jego 
opiekunów

Obecność na zajęciach (dopusz-
czalna jedna usprawiedliwiona 
nieobecność).
prawidłowe wykonywanie 
procedur.

8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: Warunkiem końcowego zaliczenia przedmiotu jest udział i zaliczenie 
każdego seminarium oraz zdanie kolokwium z zakresu tematycznego wykładów i seminariów oraz 
aktywny udział i pozytywna ocena odbytego cyklu ćwiczeń. Obecność na wszystkich seminariach jest 
obowiązkowa, w przypadku nieobecności należy z asystentem prowadzącym ustalić termin i formę 
zaliczenia. pierwszy i drugi termin kolokwium ma formę testową. W przypadku nie zaliczenia, kolo-
kwium komisyjne może odbyć się wyłącznie za zgodą Kierownika Zakładu. Dopuszczalna jest jedna 
usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

ocena Kryteria
2,0 (ndst) <11pkt.
3,0 (dost) 11-12 pkt.
3,5 (ddb) 13-14 pkt.
4,0 (db) 15-16 pkt.
4,5 (pdb) 17-18 pkt.
5,0 (bdb) 19-20 pkt.

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego pod redakcją Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny 

Szczepańskiej, Urszuli Kaczmarek. Med.Tour press International. Wyd. I. Otwock 2017.
2. Stomatologia dziecięca Cameron A.C., Widmer R.p., wydanie polskie drugie pod redakcją U. Kacz-

marek, Urban & partner, Wrocław, 2013.
3. Wprowadzenie do stomatologii dziecięcej pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk i Leopolda Wagnera, 

Warszawa, WUM, 2012.
4. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk i Leopol-

da Wagnera, Warszawa, Borgis 2013.
Literatura uzupełniająca: 
1. Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego autorstwa Marii Barańskiej-Gachowskiej pod red. Li-

dii postek-Stefańskiej, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2011, wyd. 2. 
2. Nowa Stomatologia, kwartalnik, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa.
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10. Kalkulacja punktów ECTS 
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 10 0,3
Seminarium 15 0,5
Ćwiczenia 20 0,9

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
przygotowanie studenta do zajęć 15 0,4
przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0,4
Inne (jakie?) - -
Razem 75 2,5
11. Informacje dodatkowe 

Przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej działa Studenckie Koło Naukowe 
Opiekunem Koła jest dr n. med. Anna Turska-Szybka.
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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, stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018

Nazwa modułu/przedmiotu:
STOmATOLOGIA ZACHOWAWCZA 

I ENDODONCJA
Kod przedmiotu 35132

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej 
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
Tel. 22/502-20-32, fax 22/502-20-38
sekretariat.zachowawcza @wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Agnieszka mielczarek
Rok studiów III
Semestr studiów V, VI
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy

Osoby prowadzące 

dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, lek. dent. Marcin 
Aleksiński, lek. dent. Zdzisław Annusewicz, lek. dent. Marcin 
Aluchna, lek. dent. Wioletta Bielas, dr n. med. Aniela 
Brodzikowska, dr n. med. Maria Dubielecka, lek. dent. Tomasz 
Gajewski, dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, 
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, lek. dent. Aleksandra 
Hajdo, lek. dent. Karolina Kowalczyk, lek. dent. Anna 
Kwiatkowska, dr hab. n. med. Bogna Marchlewska, 
lek. dent. Milena Marcinkowska, lek. dent. Ilona Mariańska, 
lek. dent. Karolina Mroczek, lek. dent. Anna Niedziela-Hejmej, 
dr n. med. Alicja porenczuk, lek. dent. Ewa prażmo, 
lek. dent. Iwona Raczycka, lek. dent. Joanna Rudnicka, 
dr n. med. Ewa Rusyan, prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska, 
lek. dent. Magdalena Sobecka, lek. dent. Jarosław Witecki, 
lek. dent. Marcin Zawadziński, lek. dent. Aneta Zduniak

Erasmus TAK/NIE TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus dr hab. n. med. Agnieszka mielczarek
sekretariat.zachowawcza@wum.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 7
2.  Cele kształcenia 
1. Organizacja stomatologicznego stanowiska pracy i nauka podstaw pracy ergonomicznej.
2. Badanie pacjenta stomatologicznego.
3. profilaktyka, diagnostyka i terapia chorób twardych tkanek zęba próchnicowego i niepróchnico-

wego pochodzenia.
4. Nauka podstawowych zagadnień endodontycznych.
5. Komunikacja z pacjentem stomatologicznym.
3.  Wymagania wstępne 

Opanowanie wiedzy i umiejętności nabytych w ramach zajęć przedklinicznych prowadzonych 
w Zakładzie propedeutyki i profilaktyki Stomatologicznej na II roku studiów.
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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)

W1 zna zasady działania sprzętu stomatologicznego BW13 

W2 zna wyposażenie gabinetu stomatologicznego i instru-
mentarium stosowane w zabiegach stomatologicznych CW23 

W3
zna skład, budowę, sposób wiązania, właściwo-
ści, przeznaczenie i sposób użycia materiałów 
stomatologicznych

CW25 

W4 zna i opisuje właściwości powierzchniowe twardych 
tkanek zęba oraz biomateriałów stomatologicznych CW26 

W5

definiuje zjawisko adhezji i mechanizmów adhezyj-
nego oraz procedury adhezyjnego przygotowania 
powierzchni szkliwa, zębiny oraz biomateriałów 
stomatologicznych

CW27 

W6 zna podstawowe procedury kliniczne rekonstrukcji 
tkanek twardych zębów i leczenia endodontycznego CW2

W7 zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych 
zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu DW11 

W8

zna podstawowe metody badania lekarskiego oraz 
rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, moni-
torowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narzą-
dowych i układowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich oddziaływania na tkanki jamy ustnej

EW2 

W9
zna zasady postępowania w przypadku chorób 
miazgi i zmineralizowanych tkanek zębów oraz 
urazów zębów

FW7 

W10 zna morfologię jam zębowych i zasady leczenia 
endodontycznego oraz instrumentarium FW9 

W11  zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
w stomatologii GW17

W12 zna prawa pacjenta GW24

u1 odnosi zjawiska chemiczne do procesów zachodzą-
cych w jamie ustnej Bu1 

u2 wykorzystuje procesy fizyczne w pracy lekarza dentysty Bu3 

u3
przeprowadza leczenie endodontyczne oraz rekon-
struuje brakujące zmineralizowane tkanki w zębie 
fantomowym

Cu9 

u4 stosuje techniki adhezyjne Cu10 

u5 dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań 
anty-zdrowotnych i auto-destrukcyjnych Du2 

u6 podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości ży-
cia pacjenta i zapobiega jej pogorszeniu się w przyszłości Du05 

u7

przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do ochrony 
danych osobowych, prawa do intymności, prawa 
do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażenia 
świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od nie-
go, oraz prawa do godnej śmierci

Du12
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u8
planuje pracę zespołu stomatologicznego oraz 
wyposażenie gabinetu stomatologicznego, zgodnie 
z zasadami ergonomii i bezpieczeństwa pracy

Du17 

u9 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego 
rodziną Fu01

u10 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta Fu02 

u11 przekazuje pacjentowi lub jego bliskim złe informa-
cje o stanie zdrowia Fu04 

u12 Interpretuje wyniki badań dodatkowych Fu06 

u13 ustala wskazania do wykonania określonego zabie-
gu stomatologicznego Fu07 

u14 zna profilaktykę chorób jamy ustnej Fu08 

u15
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypisuje 
skierowania na badania lub leczenie specjalistyczne 
stomatologiczne lub ogólnomedyczne

Fu13

u16 ustala leczenie w chorobach tkanek układu 
stomatognatycznego Fu18 

u17 wdraża zasady koleżeństwa zawodowego Gu36 
u18 prawidłowo prowadzi dokumentację medyczną Gu39 
K1 współpracuje w grupie K01
K2 aktywnie uczestniczy w zajęciach K02

5.  Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 30 1 c. kurs
Seminarium 25 5 20
Ćwiczenia 85 24,5 4

6.  Tematy zajęć i treści kształcenia
Wykłady
W.1.-W.15.
W.1. prowadzenie stomatologicznej dokumentacji lekarskiej
W.2. podstawy ergonomii pracy w zespole stomatologicznym
W.3. Komunikacja z pacjentem stomatologicznym, problem wypalenia zawodowego lekarzy dentystów 
W.4. Jama ustna jako ekosystem. Rola homeostazy w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej
W.5. Aktualne koncepcje patomechanizmu choroby próchnicowej
W.6. Epidemio logia i profilaktyka choroby próchnicowej
W.7. Diagnostyka choroby próchnicowej – metody wykrywania zmian, ocena ryzyka próchnicy, wy-

bór postępowania terapeutycznego
W.8. Leczenie choroby próchnicowej – metody nieinwazyjne i odtwórcze 
W.9. przegląd materiałów stomatologicznych cz. I.
W.10. przegląd materiałów stomatologicznych cz. II.
W.11. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia – etiologia, diagnostyka, terapia
W.12. Choroby kompleksu miazgowo-zębinowego i tkanek okołowierzchołkowych – etiologia, symp-

tomatologia, klasyfikacja, diagnostyka różnicowa
W.13. podstawy terapii endodontycznej, ocena i przygotowanie pola zabiegowego, praca w powiększeniu
W.14. Metody opracowywania kanałów korzeniowych
W.15. Wypełnienie systemu korzeniowego zęba – metody, systemy, wady i zalety.
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Seminaria 
S.1-S.25. 
S.1. Wprowadzenie do zajęć klinicznych prowadzonych w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, 

omówienie regulaminu pracy, obsługa sprzętu
S.2. Kolokwium wejściowe, badanie pacjenta 
S.3. Izolacja pola operacyjnego w stomatologii
S.4. Współczesne trendy w profilaktyce próchnicy
S.5. Fazy rozwoju ogniska próchnicowego w szkliwie, cechy próchnicy początkowej
S.6. Fazy rozwoju ogniska próchnicowego obejmującego zębinę – zębina zainfekowana i niezainfekowana
S.7. Klasyfikacje zmian próchnicowych 
S.8. Cariogram i CAMBRA – narzędzia do oceny ryzyka próchnicy
S.9. Nieinwazyjne metody leczenia próchnicy początkowej
S.10. Koncepcja MID, opcje minimalnie inwazyjnego leczenia ubytków próchnicowych
S.11. próchnica korzenia – etiologia, diagnostyka i leczenie
S.12. Kolokwium I termin
S.13. Kolokwium II termin
S.14. podstawy adhezyjnej rekonstrukcji tkanek zęba
S.15 przegląd systemów adhezyjnych typu total etch i self etch – wady i zalety
S.16. przegląd stomatologicznych materiałów złożonych
S.17. Wybór materiału odtwórczego – zasady, przykłady przypadków klinicznych 
S.18. Szkłojonomery w praktyce stomatologicznej
S.19. Amalgamat – fakty i mity
S.20. patologia miazgi i chorób tkanek okołowierzchołkowych
S.21. Anatomia zębów w aspekcie procedur endodontycznych
S.22. Metody i techniki opracowywania kanałów
S.23. Metody i techniki wypełniania systemu kanałowego
S.24. Kolokwium I termin 
S.25. Kolokwium II termin.

Ćwiczenia 
praca w zespole stomatologicznym, z uwzględnieniem zasad ergonomii, badanie podmiotowe 

i przedmiotowe pacjenta, wykorzystanie wskaźników epidemiologicznych i klasyfikacji chorób jamy 
ustnej w ocenie ryzyka próchnicy i ustaleniu planu leczenia, wykonywanie zabiegów profilaktycz-
nych w obrębie twardych tkanek zęba, diagnostyka i leczenie choroby próchnicowej i zmian niepróch-
nicowego pochodzenia, prowadzenie dokumentacji medycznej.
7.  Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole 
form prowa-

dzonych 
zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W12 W Kolokwium z treści wykładów Uzyskanie minimum 60% po-
prawnych odpowiedzi

W1-W12 S Kolokwium z treści i seminariów Uzyskanie minimum 60% po-
prawnych odpowiedzi

u1-u18,
K1, K2 C

Ocena nauczyciela prowadzącego 
zajęcia kliniczne, uwzględniająca
umiejętność wykonywania
wymaganych zabiegów, rzetelne 
prowadzenie
dokumentacji medycznej oraz wła-
ściwą postawę wobec pacjenta

Uzyskanie oceny pozytywnej
Nauczyciela prowadzącego
zajęcia kliniczne
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8.  Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem przystąpienia do zajęć klinicznych jest zdanie kolokwium wejściowego w formie te-
stu, potwierdzającego opanowanie wiedzy i umiejętności nabytych w ramach zajęć przedklinicznych 
prowadzonych na II roku studiów w Zakładzie propedeutyki i profilaktyki Stomatologicznej. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w seminariach, zdanie kolokwium z za-
kresu wiedzy prezentowanej na wykładach i seminariach oraz pozytywna ocena uzyskana od na-
uczyciela prowadzącego zajęcia kliniczne. Obecność na wykładach może stanowić podstawę do zwol-
nienia studenta z kolokwium zaliczającego materiał prezentowany na wykładach. 

Wymagana jest 100% frekwencja na seminariach. W przypadku nieobecności, termin i formę zali-
czenia seminarium należy ustalić indywidualnie z asystentem prowadzącym. Dopuszczalne są dwie 
nieobecności na ćwiczeniach w ciągu roku akademickiego. Dodatkowa absencja wymaga udokumen-
towania i odrobienia ćwiczeń, za zgodą i w terminie zaakceptowanym przez Kierownika Zakładu 
i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

pierwszy i drugi termin kolokwium z zakresu wiedzy prezentowanej na wykładach i seminariach 
ma formę testową. Uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi (15 pytań) zalicza kolokwium. 
Niezaliczenie kolokwium w pierwszym i drugim terminie skutkuje kolokwium komisyjnym, w ter-
minie uzgodnionym z Kierownikiem jednostki. Roczna ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią 
ważoną, z czego 40% stanowi średnia ocena z ćwiczeń, a 60% średnia ocena z kolokwiów.

Ocena kryteria
2,0 (ndst) Warunkiem zaliczenia jest obecność na seminariach i ćwicze-

niach, wykonanie wymaganej liczby zabiegów stomatologicznych, 
zaliczenie kolokwium na zakończenie semestru (25 pytań), uzy-
skanie zaliczenia od nauczyciela prowadzącego zajęcia kliniczne.

Skala ocen z kolokwium:
15-16 pkt – 3

17-18 pkt – 3,5
19-21 pkt – 4

22-23 pkt – 4,5
24-25 pkt – 5

3,0 (dost)
3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)

5,0 (bdb)

9.  Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Kariologia współczesna. postępowanie kliniczne. pod red. D. piątowskiej. Med. Tour press Int. Wy-

dawnictwo Medyczne, Warszawa 2009 r.
2. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Z. Jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski, 

Wydanie IV, pZWL, Warszawa 2014 r.
3. Współczesna endodoncja w praktyce. pod. red. A. Arabskiej-przedpełskiej i H. pawlickiej. Bestom, 

wyd. II poprawione, DENTOnet.pl, Łódź 2012 r.
Literatura uzupełniająca: 
1. Fejerskov O., Kidd E.: próchnica zębów. Choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne. Wydanie I 

polskie pod red. Urszuli Kaczmarek, Urban&partner, Wrocław 2006.
2. Tronstadt L., Endodoncja kliniczna, Georg Thieme Verlag, 2009.
3. Jańczuk Z.: profilaktyka profesjonalna w Stomatologii. Wyd. Lekarskie pZWL, 2001.
4. pawlicka H.: Leczenie kanałowe – postępowanie kliniczne. Wydawnictwo BESTOM. Łódź 2006.
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10. Kalkulacja punktów ECTS
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 30 1
Seminarium 25 1
Ćwiczenia 85 3

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5
przygotowanie studenta do zaliczeń 20 0,75
Inne (jakie?) 20 0,75
Razem 195 7
11. Informacje dodatkowe

Koło Naukowe działające przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.
Opiekun: dr n. med. Marcin Aluchna 
Adres e-mail: sekretariat.zachowawcza@wum.edu.pl
http://stomatologiazachowawcza.wum.edu.pl/
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Za treść zamieszczonych materiałów, odpowiadają poszczególne jednostki 
w których będą odbywać się zajęcia.

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 Sek-
cji 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 III roku:
–  dr n. med. Anna Turska-Szybka 
 tel. (22) 502 20 31
 Zakład Stomatologii Dziecięcej, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
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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


