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i WydziałU LEKaRSKO-dENTySTyCzNEGO  

w roku akademickim 2016/2020

Rektor – prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

prorektorzy

ds. Studenckich i Kształcenia – prof. dr hab. Barbara Górnicka

ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. dr hab. Jadwiga Turło

ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. dr hab. Wojciech Braksator

ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. dr hab. andrzej deptała

ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju  – prof. dr hab. Krzysztof J. Filipak

dziekan Wydziału Lekarsko-dentystycznego 
   – prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych 
   – prof. dr hab. dorota Olczak-Kowalczyk

Prodziekan ds. Nauki 
   – prof. dr hab. Michał Ciurzyński

Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą 
   – prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

Władze Uczelni urzędują w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

dziekanat Wydziału Lekarsko-dentystycznego
ul. Żwirki i Wigury 61
budynek Rektoratu, pok. 201
02-091 Warszawa

Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – mgr Urszula Kordosz – urlop 
macierzyński

p.o. Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – iwona Lipka 
– e-mail: iwona.lipka@wum.edu.pl tel.: (22) 57 20 213, faks: 57 20 273,
i–iV – rok mgr Katarzyna Soćko – e-mail: katarzyna.socko@wum.edu.pl, tel.: (22) 57 20 245
V rok – mgr Krystyna Kijewska – e-mail: krystyna.kijewska@wum.edu.pl, tel.: (22) 57 20 274.
– czynny codziennie w godz. 10.30–15.00 – faks (22) 5720 273.
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pLaN STUdióW Na ROK aKadEMiCKi 
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pOdział ROKU aKadEMiCKiEGO 2018/2019

Rok akademicki trwa od 01.10.2018 do 30.09.2019
 

SEMESTR ziMOWy

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

od dnia do dnia rodzaj okresu liczba tygodni 
dydaktycznych

01.10.2018 23.12.2018 zajęcia dydaktyczne 12

24.12.2018 06.01.2019 wakacje zimowe  

07.01.2019 27.01.2019 zajęcia dydaktyczne 3

28.01.2019 03.02.2019 sesja egzaminacyjna zimowa  

04.02.2019 10.02.2019 przerwa semestralna  

11.02.2019 17.02.2019 sesja poprawkowa  

SEMESTR LETNi

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

od dnia do dnia rodzaj okresu liczba tygodni 
dydaktycznych

18.02.2019 20.04.2019 zajęcia dydaktyczne 9

21.04.2019 04.05.2019 wakacje wiosenne  

05.05.2019 16.06.2019 zajęcia dydaktyczne 6

17.06.2019 07.07.2019 sesja egzaminacyjna letnia  

08.07.2019 01.09.2019 wakacje letnie  

02.09.2019 08.09.2019 sesja poprawkowa  

09.09.2019 30.09.2019 wakacje letnie  
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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: 2018/2019 
Nazwa modułu/ przedmiotu: CHiRURGia STOMaTOLOGiCzNa
Kod przedmiotu: 41578

Jednostki prowadzące kształcenie:

zakład Chirurgii Stomatologicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, Paw. 11b, I piętro
Tel. (22) 502-12-42

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. andrzej Wojtowicz
Rok studiów: V
Semestr studiów: 9 i 10
Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące:

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 
Dr n. med. Wojciech Popowski
e-mail: wojciech.popowski@wum.edu.pl
Dr n. med. Piotr Wychowański
e-mail: piotr.wychowanski@wum.edu.pl
Dr n. med. Krzysztof Kukuła
e-mail: krzysztof.kukula@wum.edu.pl
Dr n. med. Dorota Szubińska-Lelonkiewicz
e-mail: dorota.szubinska-lelonkiewicz@wum.edu.pl 
 barbara Chruściel
e-mail: barbara.chrusciel@wum.edu.pl 
Lek. dent. Dariusz Mateńko
e-mail: dariusz.matenko@wum.edu.pl
Lek. dent. Paweł Nieckula
e-mail: pawel.nieckula@wum.edu.pl
Lek. dent. Tomasz Kamiński
e-mail: tomasz.kaminski@wum.edu.pl
Lek. dent. Igor Kresa
e-mail: igor.kresa@wum.edu.pl
Lek. dent. bartłomiej Iwańczyk
e-mail: bartlomiej.iwanczyk@wum.edu.pl
Lek. dent. Adam Jakimiak
e-mail: adam.jakimiak@wum.edu.pl
Lek. dent. Martyna Osiak
e-mail: martyna.osiak@wum.edu.pl 
Lek. dent. Marcin Adamiec
e-mail: marcin.adamiec@wum.edu.pl
Lek.dent. Małgorzata Hulisz-Secomska 
e-mail:malgorzata.huliszsecomska@wum.edu.pl
Dr n.med.: Kornel Krasny
e-mail: kornel.krasny@wum.edu.pl
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Osoby prowadzące:

Dr hab.: Maciej Czerniuk
e-mail: maciej.czerniuk@wum.edu.pl
Lek. dent. Łukasz Stojek
e-mail: lukasz.stojek@wum.edu.pl
Lek. dent. Jacek Nowak
e-mail: jacek.nowak@wum.edu.pl
Lek.dent. Agnieszka Krekora
e-mail: agnieszka.krekora@wum.edu.pl

Erasmus TAK/NIE: TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus:

Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Dr n. med. Wojciech Popowski
e-mail: wojciech.popowski@wum.edu.pl
Tel. (22) 502-12-42

Liczba punktów ECTS: 7,0

Koordynator: Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
Zakład Chirurgii Stomatologicznej

2. Cele kształcenia 
Celem nauczania Chirurgii Stomatologicznej jest przygotowanie przyszłych lekarzy stomatolo-

gów do pracy w zawodzie lekarza dentysty. Aktywne uczestnictwo w zajęciach daje studentowi moż-
liwość opanowania wiedzy teoretycznej z zakresu Chirurgii Stomatologicznej. Pozwala na nabycie 
umiejętności praktycznych w zbieraniu wywiadów, badaniu chorego, rozpoznawaniu chorób, w oce-
nie wyników badań podstawowych oraz opanowanie umiejętności wykonywania podstawowych 
zabiegów w Chirurgii Stomatologicznej, a także podejmowanie decyzji co do kierowania pacjenta 
do leczenia w oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz pokrewnych specjalności.

Obecność na seminariach i zajęciach klinicznych jest obowiązkowa, stanowi podstawę do zalicze-
nia przedmiotu.
3. Wymagania wstępne 

1. Zaliczenie czwartego roku studiów
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
Treść przedmiotowego efektu kształcenia

Odniesienie 
do efektu 

kierunkowego 
(numer)

1 W
zapalnych i innych patologii w obrębie jamy ustnej 
ze szczególnym uwzględnieniem patologii zębopochod-
nych i ich wpływu na ogólny stan zdrowia pacjenta;

F.W2

2 W zna mechanizmy powstawania stanów F.W3.

3 W

zna proces kształtowania i rozwoju układu stomatogna-
tycznego od zarodka do okresu młodzieńczego, zna zasady 
postępowania profilaktyczno-leczniczego w schorzeniach 
stawu skroniowo-żuchwowego, diagnozowania przyczyn 
niedorozwoju szczęk, nieprawidłowości zębowych i metod 
leczenia chirurgicznego tych wad;

F.W4.
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4 W

zna skład fizjologicznej flory bakteryjnej jamy ustnej 
i czynniki wpływające negatywnie na stan równowagi 
biologicznej w jamie ustnej, zna patomechanizm powsta-
wania stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej ze szczegól-
nym uwzględnieniem zapaleń zębopochodnych; zna wpływ 
patologicznej flory bakteryjnej jamy ustnej na ogólny stan 
zdrowia pacjenta, wirus HPV brodawczaka ludzkiego 
 − Gram-dodatnie ziarniaki z rodzaju Streptococcus, Gram-
-dodatnie pałeczki Eubacterium, Actinomyces, Cory-
nebacterium, Rothia, Lactobacillus, Propionibacterium, 
Gram-ujemne pałeczki Actinobacillus, Porphyromonas, 
Prevotella i ziarniaki Neisseria, Veillonella, 
 − Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, 
Candida parapsilosis, Candida quilliermondii; zna i ro-
zumie pojęcie zakażenia odogniskowe, zna potencjalnie 
niekorzystny wpływ patologicznej flory bakteryjnej jamy 
ustnej u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (osoby 
po radioterapii, leczone immunosupresyjnie itp.); zna pato-
mechanizm powstawania, objawy, przebieg zapaleń swo-
istych toczących się w obrębie głowy i szyi;

F.W5

5 W

zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określo-
nych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, 
z uwzględnieniem grup wiekowych; dotyczy to stanów zapal-
nych, swoistych i nieswoistych, nieprawidłowości zębowych, 
chirurgicznego przygotowania podłoża do leczenia protetycz-
nego, patologii stawu skroniowo-żuchwowego, gruczołów śli-
nowych, leczenia torbieli tkanek miękkich i twardych, guzów 
zębopochodnych, stanów przedrakowych, nowotworów jamy 
ustnej, zmian guzopodobnych, patologii nerwów czaszko-
wych, zaburzeń rozwojowych, schorzeń zatok szczękowych;

F.W6.

6 W

zna rodzaje i mechanizm działania środków miejscowo 
znieczulających, wskazania i przeciwwskazania do stosowa-
nia środków znieczulających, wskazania do wykonywania 
prób uczuleniowych, zna poszczególne rodzaje znieczuleń 
przewodowych w obrębie jamy ustnej, zna zasady wykony-
wania znieczuleń nasiękowych w obrębie jamy ustnej, zna 
podstawy znieczulenia ogólnego w tym działania środków 
farmakologicznych stosowanych w premedykacji;

F.W7

7 W

zna poszczególne etapy zębopochodnego stanu zapalnego, 
wskazania do leczenia zachowawczego i ekstrakcji zębów; 
umie diagnozować patologie stanów zapalnych miazgi 
i planować leczenie zachowawcze i chirurgiczne; zna klasy-
fikację urazów zębów według Ellisa i Andreasena, potrafi 
we właściwy sposób zaopatrzyć zęby zakwalifikowane 
do określonej grupy urazowej,

F.W8.
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8 W

zna zasady leczenia chirurgicznego zmian okołowierzchołko-
wych, przygotowania endodontycznego zęba do zabiegu, zna 
zasady różnicowania zmian okołowierzchołkowych o cha-
rakterze zapalnym z guzami zębopochodnymi, zna wska-
zania i przeciwwskazania do zabiegu wyłuszczenia zmian 
okołowierzchołkowych, sposób przygotowania pacjenta, 
możliwe powikłania, takich zabiegów jak resekcja wierzchoł-
ków korzeni zęba, hemisekcja, amputacja korzenia, premola-
ryzacja, posiada wiedzę odnośnie mechanizmów rządzących 
procesem gojenia kości, w tym gojenia ubytków powstałych 
po wyłuszczeniu torbieli, zna wskazania i przeciwwskazania 
do stosowania technik sterowanej regeneracji kości w odnie-
sieniu do ubytków powstałych po wyłuszczeniu torbieli;

F.W10

9 W

zna podział torbieli według Pindborga, potrafi rozpoznać 
poszczególne postacie torbieli i zaproponować plan lecze-
nia, zna metody chirurgicznego leczenia torbieli metoda 
Partch I, Partch II,zna metody postępowania chirurgicz-
nego z zębami będącymi przyczyna powstawania torbieli 
korzeniowej, zna różnice pomiędzy stanem przedrakowy-
m,rakiem przedinwazyjnym i rakiem naciekającym tkanki 
podścieliska, zna stany przedrakowe skóry i błony śluzowej 
jamy ustnej, umie różnicować nowotwory łagodne i złośliwe 
lokalizujące się w obrębie twarzoczaszki, szczegółowo zna 
klasyfikację i różnicowanie guzów zębopochodnych;

F.W12

10 W

zna zasady działania wszczepów śródkostnych, co ozna-
cza pojęcie osteointegracji, wskazania i przeciwwskazania 
do leczenia implantoprotetycznego, techniki chirurgiczne 
stosowane w leczeniu implantologicznym, zabiegi okołoim-
plantacyjne, powikłania;

F.W13.

11 W

zna techniki sterowanej regeneracji tkanek GTE i sterowanej 
regeneracji kości GbR, wskazania i przeciwwskazania do zabie-
gów z zakresu chirurgii odtwórczej; rodzaje materiałów kościo-
zastępczych, rodzaje błon zaporowych; miejsca i techniki pobie-
rania przeszczepów autogennych, procedury przeprowadzania 
zabiegów odtwórczych w obrębie wyrostka zębodołowego;

F.W15.

12 W

zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i oporności 
przeciwantybiotykowej:
 − podział antybiotyków (podstawowe grupy antybiotyków sto-
sowanych w zwalczaniu zębopochodnych stanów zapalnych)
 − sposób działania (antybiotyki bakteriobójcze, bakteriosta-
tyczne) dawkowanie
 − wskazania i przeciwwskazania do stosowania antybioty-
ków (uczulenia na antybiotyki, przygotowanie pacjentów 
z grup ryzyka, wskazania do osłony antybiotykowej, proto-
kół stosowania osłony antybiotykowej u pacjentów z grup 
podwyższonego ryzyka, powikłania związane z długo-
trwałym przyjmowaniem antybiotyków;

F.W17.

13 W

zna podstawowe grupy leków o działaniu przeciwbólo-
wym (dawkowanie), wskazania i przeciwwskazania do sto-
sowania środków przeciwbólowych, powikłania związane 
z nadużywaniem środków przeciwbólowych, inne niż 
farmakologiczne metody zwalczania bólu, rodzaje bólu 
i jego przyczyny, objawy bólowe występujące w przebiegu 
różnych schorzeń w obrębie głowy i szyi;

F.W18.;
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14 W

zna uszkadzający wpływ wymienionych czynników na bło-
nę śluzową jamy ustnej i tkanki przyzębia; zasady profilak-
tyki i wskazania do interwencji chirurgicznej w przypadku 
nie gojących się zmian wywołanych czynnikami drażniącymi

F.W19

15 W

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

F.W21

16 W

posiada podstawową wiedze pozwalającą interpretować 
wyniki badań radiologicznych – zdjęcia zębowe, pantomo-
gramy, zdjęcia zgryzowe, CbCT; umie zgodnie z potrze-
bami zlecić odpowiedni rodzaj badania radiologicznego, 
zna zasady ochrony radiologicznej;

F.W22.

1 U

zna zasady szerzenia się zębopochodnych stanów zapal-
nych w obrębie przestrzeni anatomicznych głowy i szyi, 
zna powikłania miejscowe i ogólne stanów zapalnych 
toczących się w obrębie głowy i szyi, zna i rozumie pojęcie 
zakażenia odogniskowe, zna potencjalnie niekorzystny 
wpływ patologicznej flory bakteryjnej jamy ustnej u pacjen-
tów z grup podwyższonego ryzyka (osoby po radioterapii, 
leczone immunosupresyjnie itp.);

F.U1. 

2 U

posiada umiejętności praktyczne w zakresie zbierania wy-
wiadu – przyczyn zgłoszenia się pacjenta do leczenia, dole-
gliwości, które pacjent zgłasza, dotychczas prowadzonego 
leczenia, wywiadu dotyczącego ogólnego stanu zdrowia, 
wywiadu rodzinnego;

F.U2. 

3 U

posiada praktyczne umiejętności w zakresie ogólnego bada-
nia pacjenta, badania stomatologicznego, zewnątrzustnego 
i wewnątrzustnego; badanie zewnątrzustne – w zakresie 
głowy i szyi, ogólna ocena powłok, umiejętność badania 
ujść nerwów, węzłów chłonnych, podżuchwowych, szyj-
nych, karkowych, osadzenia gałek ocznych, drożności prze-
wodów nosowych, badanie stawu skroniowo-żuchwowego; 
badanie wewnątrzustne – ocena czerwieni warg, badanie 
przedsionka jamy ustnej, badanie jamy ustnej właściwej, 
stanu wyrostków zębodołowych i uzębienia; umiejętność 
badania tętna, pomiaru ciśnienia, umiejętność odczytywa-
nia i interpretacji wyników badań dodatkowych;

F.U3.

4 U

umie nawiązać kontakt z pacjentem i w sposób przystępny 
przedstawić diagnozę, rokowanie i zaproponować plan 
leczenia, wypełniać kwestionariusze świadomej zgody 
pacjenta na zabieg
potrafi nawiązać kontakt z pacjentem w sposób empatycz-
ny przedstawić niekorzystne rokowanie co do dalszego 
leczenia pacjenta;

F.U4

5 U

posiada umiejętność pobierania materiału tkankowego 
do badania histopatologicznego, zna zasady przechowywa-
nia preparatów, zna zasade pobierania i przechowywania 
materiałów do badania mikrobiologicznego, zna techniki 
pobierania materiału do badania hist-biopsja cienkoigłowa, 
wiertarkowa, wycinek, badanie cytologiczne wymazu;

F.U5 
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6 U

posiada umiejętność interpretacji informacji zgromadzonych 
w trakcie zbierania wywiadu i badania pacjenta pozwalające 
postawić rozpoznanie i zaplanować leczenie (rozpoznać wska-
zania do ekstrakcji zęba, nacięcia ropnia, pobrania wycinka 
do badania, czy leczenie może być prowadzone w warunkach 
ambulatoryjnych, czy wymaga leczenia szpitalnego), umie 
kwalifikować pacjentów do planowych zabiegów, takich jak 
dłutowanie zatrzymanych zębów, resekcji wierzchołków ko-
rzeni, zabiegów wyłuszczenia torbieli, plastyki wyrostka itp.;
zna profilaktykę stanów zapalnych, profilaktykę nowotwo-
rów jamy ustnej, zachowań prozdrowotnych w odniesieniu 
do patologii jamy ustnej;

F.U7

7 U

posiada umiejętność leczenia zachowawczego i chirurgiczne-
go schorzeń narządu żucia, w tym ordynowania leków, wy-
konywania prostych zabiegów chirurgicznych, tj. ekstrakcje 
zębów, zabiegi plastyki wyrostka zębodołowego, chirurgicz-
ne usuwanie zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej;

F.U8

8 U

posiada podstawowe umiejętności pozwalające w dalszym 
etapie kształcenia podyplomowego wykonywać zabiegi 
specjalistyczne, tj. dłutowania zębów zatrzymanych, zabiegi 
odsłonięcia zębów zatrzymanych, zabiegi odtwórcze z wy-
korzystaniem technik GbR i GTR, zabiegi implantologiczne; 
posiada umiejętności pozwalające zaopatrywać pacjentów 
po urazach zębów odpowiednio w zależności od ciężkości 
urazu, posiada umiejętność unieruchomienia zwichniętych 
zębów przy użyciu różnego typu szyn, zna i umie zastosować 
procedury związane z replantacją całkowicie zwichniętego 
zęba; zna wskazania do ekstrakcji zębów po urazie, posiada 
umiejętności wstępnego zaopatrzenia pacjenta po urazie 
kości szczęk, wie jak pokierować pacjentem w celu dalszego 
leczenia w oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej;

F.U9

9 U

posiada umiejętności postępowania w sytuacji wystąpienia 
powikłań natury ogólnej w trakcie wykonywania znieczuleń 
miejscowych i zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej 
(wstrząs anafilaktyczny, omdlenie, hipoglikemia, napad pa-
daczki, zawał mięśnia sercowego itp.), posiada umiejętności le-
czenia miejscowych powikłań związanych z wykonaniem znie-
czuleń miejscowych i zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy 
ustnej (postępowania w przypadku powstania krwiaka, odmy 
podskórnej, leczenia suchego zębodołu, leczenia w przypadku 
uszkodzenia gałęzi i nerwu, przedłużającego się krwawienia, 
odłamania guza szczęki, złamania kości wyrostka itp.; 

F.U11

10 U

umie przepisywać środki farmaceutyczne z grupy antybio-
tyków, leków działających przeciwzapalnie i przeciwbó-
lowo, zna zasady i umie je praktycznie wykorzystać w od-
niesieniu do stosowania osłonowo antybiotyków, posiada 
umiejętność oceny wpływu różnych leków na możliwość 
wykonania zabiegu chirurgicznego, 
umie praktycznie korespondować z lekarzem prowadzą-
cym pacjenta obciążonego ogólnie w celu bezpiecznego 
przygotowania pacjenta do zabiegu, zna leki uniemożli-
wiające wykonanie zabiegu chirurgicznego w warunkach 
ambulatoryjnych;

F.U12
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11 U

posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej 
(karty ambulatoryjnej pacjenta), potrafi wypisywać skiero-
wania na badania podstawowe krwi, badania radiologiczne 
z zakresu radiologii stomatologicznej, histopatologiczne, 
mikrobiologiczne, prowadzić korespondencję z lekarzem 
prowadzącym pacjenta zarówno jeśli chodzi o obecny stan 
zdrowia, jaki i planowane leczenie, posiada umiejętność 
wypełniania druku zwolnień, zna zasady i umie wypełniać 
formularz zgody pacjenta na zabieg

F.U13

12 U

zna zasady pisania prac naukowych, artykułów i przygo-
towywania się do wystąpień werbalnych; przy wsparciu 
asystenta posiada umiejętność formułowania problemów 
badawczych w odniesieniu do interesujących go zagadnień 
z zakresu chirurgii stomatologicznej, umiejętność ta doty-
czy grupy studentów aktywnie uczestniczących w pracach 
koła naukowego;

F.U14

13 U

posiada umiejętność makroskopowej oceny i opisywania 
zmian patologicznych w obrębie jamy ustnej z uwzględnie-
niem rozmiarów zmiany, kształtu, konsystencji, zabarwie-
nia, stosunku do podłoża itp.; wstępne różnicowania zmian 
łagodnych i złośliwych na podstawie obrazu klinicznego, 
wpływu obserwowanych zmian na fizjologię jamy ustnej, 
sposobów leczenia (umiejętność pobierania materiału 
do badania histopatologicznego)

F.W16

14 U

na podstawie zebranego wywiadu, badania klinicznego 
i badań dodatkowych umie rozpoznać problem kliniczny 
i przedstawić plan leczenia, dotyczy to leczenia zębo-
pochodnych i niezębopochodnych stanów zapalnych 
toczących się w obrębie jamy ustnej, nieprawidłowości 
zebowych, patologii stawu skroniowo-żuchwowego, gru-
czołów ślinowych, patologii nerwów czaszkowych i innych 
patologii występujących w jamie ustnej;

F.U8

15 U

posiada umiejętność wystawiania recept, posiada wiedzę 
i potrafi zastosować ją w praktyce odnośnie wskazań, 
przeciwwskazań do stosowania antybiotyków, leków 
przeciwzapalnych, przeciwbólowych, miejscowo znieczula-
jących i stosowanych premedykacji, zna zasady profilaktyki 
antybiotykowej; zna i potrafi praktycznie wykorzystać 
wiedzę z zakresu farmakologii, ocenić wpływ leków przyj-
mowanych przez pacjenta w związku z leczeniem schorzeń 
ogólnoustrojowych w odniesieniu do planowanego zabiegu 
chirurgicznego, kiedy konieczna jest konsultacja z lekarzem 
prowadzącym – odstawienie leku, zmiana dotychczas 
przyjmowanego leku na inny.

F.U19

K-kompetencje

Kompetencje osiągnięte przez studentów po zakończeniu 
IV roku studiów powinny pozwalać na samodzielną pracę 
z pacjentem pod kontrolą asystenta. Oznacza to wystarcza-
jąca wiedze teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwala-
jące na samodzielne badanie podmiotowe i przedmiotowe, 
wykonywanie znieczuleń miejscowych i prostych ekstrakcji 
zębów pod kontrolą asystenta.
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5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 4 4 20
Ćwiczenia 115 19  5
6. Tematy zajęć i treści kształcenia

Tematy seminariów:
S1. Postępowanie chirurgiczne u pacjentów obciążonych ogólnie, wskazania i przeciwwskazania 
do zabiegów w chirurgii stomatologicznej. (2W, 3W, 4W, 5W, 9W, 10W, 11W, 12W, 14W, 15W)
S2. Stany zapalne w obrębie głowy i szyi, metody leczenia – podsumowanie. (1W, 3W, 4W, 6W, 7W, 
11W, 13W, 15W, 16W)
S3. Przegląd zmian rozrostowych i guzów zębopochodnych zlokalizowanych w obrębie jamy ustnej, 
wczesne metody diagnostyczne, czujność onkologiczna, metody leczenia – podsumowanie. (4W, 7W, 
8W, 15W)
S4. Kolokwium zaliczeniowe z materiału III, IV, V roku (1W-16W) C1-38 (1U-15U)
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

1W-16 W s

1 kolokwium 
wprowadzające z zakresu 
materiału 4 roku – forma 
zaliczenia – testowa, ustna 
lub pisemna

2 kolokwium zaliczeniowe 
z materiału z 3, 4, 5 roku 
– forma zaliczenia – testowa, 
ustna lub pisemna

Egzamin dyplomowy 
w formie testu lub 
egzamin elektroniczny

 − oceny z kolokwiów
 − brak absencji na zajęciach
 − ocena z egzaminu 
dyplomowego

1 U-15 U c

 − liczba przyjętych 
pacjentów, 
 − ocena predyspozycji 
studenta do komunikacji 
werbalnej i zabiegowej 
z pacjentem,
 − każdorazowa analiza 
wykonanych zabiegów 
przez studenta,

Egzamin praktyczny, 
forma ustna

 − brak absencji na zajęciach
 − ocena z egzaminu 
praktycznego
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: ocena jest wystawiana na podstawie uzyskanych ocen (20% ocena 
z zajęć, 20% egzamin praktyczny, 60% egzamin testowy)

ocena kryteria

2,0 (ndst) Suma do  61% włącznie prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej 
i praktycznej.

3,0 (dost.) Suma powyżej 61% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej i prak-
tycznej zalicza przedmiot.

3,5 (ddb) Suma powyżej 65% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej 
i praktycznej.

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

4,5 (pdb) Suma powyżej 75% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej 
i praktycznej.

5,0 (bdb) Suma powyżej 85% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej 
i praktycznej.

9. Literatura 
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1. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa – Prof. L. Kryst.
2. Podstawy Chirurgii Stomatologicznej – M. Dominiak, J. Zapała, T. Gedrange.
3. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne – Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Toma-

szewska R., Czopek J.
4. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, pod red. Tomasza Kaczmarzyka.
5. Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgii jamy ustnej i tkanek okolicznych – Kacz-

marzyk T., Goszcz A., Grodzińska l., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M.
6. Anatomia głowy dla stomatologów – Łasiński W.
Literatura uzupełniająca: 
1. Anatomia – bochenek
2. Anatomia – Sylwanowicz.
3. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa – bartkowski.
4. Podręcznik Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa – Larry J. Peterson, Edward Ellis III, 

James R. Hupp, Myron R. Tucker, redaktor wydania polskiego bogna Pogorzelska-Stronczak.
5. Skrypt – Tuderek, Nieckula.
6. Chirurgia Stomatologiczna (od 2010).
7. Czasopisma zagraniczne m.in.: Oral Pathology, Oral Medicine.
8. Czasopisma krajowe, wybrane artykuły.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 3,44

Wykład
Seminarium 4 0,57
Ćwiczenia 115 2,87
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta: 3,56
Przygotowanie studenta do seminarium 30 1
Przygotowanie do  zaliczeń 63 2,1
Inne (jakie?) 2  0,46
Razem  198 7,00
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11. informacje dodatkowe 
Obecność na seminariach i zajęciach klinicznych jest obowiązkowa, stanowi podstawę do zaliczenia 

przedmiotu.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dydaktyki na roku V – dr n. med. Wojciech Popowski
Informacja dotycząca godzin konsultacyjnych umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w zakładzie.
Student na zajęcia musi się zgłosić z ubraniem ochronnym i obuwiem na zmianę
Przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej istnieje Studenckie Koło Naukowe, zrzeszające studentów Sto-

matologii 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 organi-
zowane są ciekawe wykłady w ramach zebrań naukowych. Studenci mają możliwość prezentowania wyników 
swoich prac na corocznych 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.
Egzamin dyplomowy składa się z 3 elementów:

1. dopuszczenie do egzaminu na podstawie ocen i zaliczeń cząstkowych ćwiczeń, seminariów i kolokwiów,
2. zaliczenie egzaminu praktycznego, warunek do dopuszczenia do egzaminu testowego,
3. egzamin testowy (na egzamin student zgłasza się z indeksem)

W trakcie egzaminu praktycznego oceniane są umiejętności w zakresie:
 − umiejętność zbierania wywiadu,
 − umiejętność badania pacjenta,
 − umiejętność stawiania prawidłowego rozpoznania,
 − umiejętność planowania leczenia,
 − umiejętność wykonania znieczulenia,
 − samodzielność w wykonaniu zabiegu chirurgicznego,
 − zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki w trakcie pracy,
 − kontakt z pacjentem.

Ocena jest wystawiana na podstawie uzyskanych ocen (20% ocena z zajęć, 20% egzamin praktyczny, 60% 
egzamin testowy).
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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: 2018/2019

Nazwa modułu/ przedmiotu:
CHiRURGia SzCzĘKOWO-TWaRzOWa 

i ONKOLOGia
Kod przedmiotu: 41579

Jednostki prowadzące kształcenie:

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, 
Chirurgii Jamy Ustnej i implantologii
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel. 22 502 17 97

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. paweł zawadzki
Rok studiów: V rok
Semestr studiów: I i II
Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące :

Lek. dent. błażej bętkowski
Dr n. med. Edyta Jaworska
Dr n. med. Michał Jonasz
Lek. dent. Andrzej Kołciuk
Lek. dent. Michał Kotlarski
Lek. dent. Łukasz Olton
Lek. stom. Piotr Piekarczyk
Dr n. med. Agnieszka Pilarska
Lek. stom. lek. med. Marek Rybicki
Dr n. med. Marcin Socha
Dr n. med. Zygmunt Stopa
Lek. dent. bartłomiej Szczodry
Dr n. med. Konrad Walerzak
Prof. dr hab. Hubert Wanyura
Dr hab. n. med. Paweł Zawadzki

Erasmus TAK/NIE Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus :

dr n. med. Edyta Jaworska
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, 
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel. 22 502 17 97

Liczba punktów ECTS: 4
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2. Cele kształcenia
Studenci nabierają umiejętności w badaniu pacjenta, diagnozowaniu chorób nowotworowych 

i następstw urazów w zakresie części twarzowej czaszki, udzielaniu pierwszej pomocy, pobieraniu 
materiału do badania histopatologicznego zgodnie ze wskazaniami, postępowaniu profilaktycznym 
uwzględniającym stany przednowotworowe i nowotworowe, wykonywaniu zabiegów ekstrakcji, 
nacięciu ropni zębopochodnych zewnątrzustnych, wykonywania prób uczuleniowych. Na salach za-
biegowych studenci uczestniczą we wszystkich zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. 
W ramach 3-tygodniowych bloków z chirurgii szczękowej: 
1. Odbywający ćwiczenia studenci poprzez czynne uczestnictwo powinni zapoznać się z tematy-

ką, zakresem oraz metodami leczenia chorych w klinice. Studenci indywidualnie współpracują 
z asystentami-lekarzami, pod opieką których wykonują wszystkie czynności związane z opieką 
i leczeniem chorych. 

2. W czasie pobytu w klinice studenci powinni zapoznać się z tokiem pracy Przychodni Przyszpital-
nej i oddziału chorych leżących, z charakterem pracy lekarskiej, dokumentacją i ruchem chorych, 
ze sposobami pielęgnacji chorych oraz organizacją bloku Operacyjnego. 

3. Studenci powinni zwrócić uwagę na występujące jednostki chorobowe, metody ich rozpoznawa-
nia, dokumentowania, leczenia i rehabilitowania osób chorych po zabiegach operacyjnych

3. Wymagania wstępne 
1. Znajomość anatomii głowy i szyi
2. Znajomość fizjologii w obrębie głowy i szyi 
3. Znajomość patologii w obrębie głowy i szyi
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia
Odniesienie 

do efektu 
kierunkowego

W1

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii narzą-
dowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyjnych, inwa-
zyjnych, autoimmunologicznych, z niedoboru odporności, 
metabolicznych i genetycznych);

F.W2

W2 zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy ustnej i jej 
znaczenie; F.W4

W3
zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określo-
nych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, 
z uwzględnieniem grup wiekowych;

F.W5

W4 zna zasady przeprowadzenia znieczulenia miejscowego 
tkanek narządu żucia; F.W6

W5 zna zasady postępowania w przypadku torbieli, stanów 
przedrakowych oraz nowotworów głowy i szyi; F.W10

W6 zna wskazania i przeciwwskazania do leczenia z wykorzy-
staniem wszczepów stomatologicznych; F.W12

W7 zna przyczyny i zasady postępowania w przypadku powi-
kłań chorób układu stomatognatycznego; F.W14;

W8 zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i oporności 
przeciwantybiotykowej; F.W15

W9 zna metody rehabilitacji narządu żucia; F.W16

W10 zna zasady znieczulenia w zabiegach stomatologicznych 
i podstawowe środki farmakologiczne; F.W19

W11 zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy 
ustnej na ogólny stan zdrowia. F.W22
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U1 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego 
rodziną; F.U1

U2 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta; F.U2

U3
wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób 
leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta
oraz rokowanie;

F.U3

U4 ustala wskazania do wykonania określonego zabiegu 
stomatologicznego; F.U7

U5 zna zasady postępowania w przypadku chorób tkanek 
narządu żucia, urazów zębów i kości szczęk; F.U9

U6
prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, zębopochodnych 
i niezębopochodnych procesów zapalnych tkanek miękkich 
jamy ustnej, przyzębia oraz kości szczęk;

F.U10

U7
zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia powi-
kłań ogólnych i miejscowych podczas zabiegów stomatolo-
gicznych i po zabiegach stomatologicznych;

F.U11

U8 przepisuje leki, z uwzględnieniem ich interakcji i działań 
ubocznych; F.U12

U9
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypisuje skiero-
wania na badania lub leczenie specjalistyczne stomatologicz-
ne i ogólnomedyczne;

F.U13

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład
Seminarium
Ćwiczenia 60 19 5
6. Tematy zajęć i treści kształcenia

zajęcia praktyczne w oddziale obejmujące:
1. U1 zbieranie wywiadu lekarskiego, 
2. U2,U3 przeprowadzanie badania fizykalnego i rozmowa pacjentem dotycząca proponowanego 

sposobu leczenia, świadomej zgody na zabiegi operacyjne, poinformowaniu o rokowaniach oraz 
o ewentualnych powikłaniach wynikających z terapii, 

3. U4, U5, U6, U7, U8 U9 planowanie procesu leczenia z uwzględnieniem diagnostyki, leczenia chirur-
gicznego, leczenia farmakologicznego i opieki po operacyjnej w oparciu o przypadki prezentowane 
na oddziale, możliwość biernego lub czynnego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych, 

4. U9 tworzenie historii choroby w oparciu o przypadki prezentowane na oddziale.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Przedmio-
towy efekt 
kształcenia

Formy prowadzo-
nych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W11 W,S Kolokwium testowe 
Zaliczenie kolokwium testowe-
go to osiągnięcie co najmniej 
51% punktów

U1-U9 c Odpowiedź ustna oraz raport 
z ćwiczeń 

Opanowanie umiejętności prze-
prowadzania badania przed-
miotowego i podmiotowego
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: : Ocena opisowa, zawiera trzy części składowe:
1. Wiedza teoretyczna
2. Praktyka 
3. Kolokwium zaliczeniowe

ocena kryteria
2,0 (ndst) Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń 

roku IV, V i egzaminu testowego. Test egzaminacyjny 
końcowy stanowi 70%, a ocena z zajęć stanowi 30%
Końcowa ocena z egzaminu testowego ustalana jest 
po ewaulacji.
Minimum niezbędne do zaliczenia egzaminu testo-
wego – 51%.

3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)

4,5 (pdb)
5,0 (bdb)

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. L. Kryst (red.): „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa”. PZWL: Warszawa 1999, 2007. 
2. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa. Red. S. bartkowski, AM Kraków 1996. 
3. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J. „Nowotwory zębopochodne i guzy 

nowotworopodobne kości szczękowych”. Wydawnictwo Kwintesencja Warszawa 2009. 
4.  Tomasz Kaczmarzyk, Jadwiga Stypułkowska, Romana Tomaszewska: Torbiele obszaru szczęko-

wo-twarzowego, Wydawnictwo Kwintesencja sp z o. o., Warszawa 2015.
5.  Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec  Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi, Pod-

ręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, 
wyd. 1.

Literatura uzupełniająca: 
1. W. Łasiński – „Anatomia głowy i szyi” Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 1990. 
2. Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeu-

tycznego w nowotworach złośliwych – 2013 rok t. I, Wydawnictwo Viamedica, Gdańsk 2013.
3. Radiologia Stomatologiczna i Szczękowo-Twarzowa. K. Mlosek. 
4. Podstawy radiologii stomatologicznej. E. Whaites. 
5. Podstawy Chirurgii Stomatologicznej M. Dominiak, J. Zapała, T. Gedrange.
6. Tomasz Kaczmarzyk, Aleksandra Goszcz, Lilia Grodzińska, Jadwiga Stypułkowska, Jarosław 

Woroń, Małgorzata Zaleska „Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy 
ustnej i tkanek okolicznych. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2006.

7. Czasopisma: Czasopismo Stomatologiczne, Protetyka Stomatologiczna i inne.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład
Seminarium
Ćwiczenia 60 2

Samodzielna praca studenta:
Przygotowanie studenta do zajęć 30 1
Przygotowanie studenta do zaliczeń 30 1
Inne (jakie?)
Razem 120 4
11. informacje dodatkowe 

Przy Klinice działa koło naukowe prowadzone przez dr n. med. Zygmunta Stopę
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

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

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny, jednolite studia magister-
skie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: ORTOdONCJa
Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 41581

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Ortodoncji
02-006 Warszawa ul. Nowogrodzka 59,
 tel. 225021031
ortodoncja@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. n. med. Małgorzata zadurska
Rok studiów (rok, na którym realizowa-
ny jest przedmiot): 5

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 9-10

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

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

dr n. med. barbara Pietrzak-bilińska, dr n. med. Konrad 
Perkowski, dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek, 
dr n. med. Ewa Sobieska, dr n. med. Małgorzata Laskowska, 
lek. stom. Joanna Witanowska, lek. dent. Monika Walerzak, 
lek. dent. Anna Ewa Widmańska-Grzywaczewska, 
lek. dent. Dorota Kuśmierczyk, lek. dent. Agnieszka Jurek, 
lek. dent. Magdalena Szałwińska

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. barbara Pietrzak-bilińska
 225021049

Liczba punktów ECTS: 6
2. Cele kształcenia 

1. Utrwalenie wiedzy z zakresu diagnostyki wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych.
2. Utrwalenie wiedzy z zakresu metod badania i rozpoznawania ortodontycznego.
3. Utrwalenie wiedzy z zakresu etiologii i epidemiologii wad narządu żucia.
4. Utrwalenie wiedzy z zakresu profilaktyki ortodontycznej.
5. Utrwalenie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej.
6. Utrwalenie wiedzy w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta.
7. Rozpoznawanie wad zgryzu.
8. Zaplanowanie leczenia ortodontycznego.
9. Zapoznanie się z zasadami holistycznego podejścia do pacjenta ortodontycznego.
10. Postępowanie w przypadkach wad rozwojowych twarzowej części czaszki.
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3. Wymagania wstępne 
1. Znajomość budowy układu stomatognatycznego.
2. Znajomość rozwoju układu stomatognatycznego.
3. Znajomość czynności układu stomatognatycznego.
4. Umiejętność badania i rozpoznawania ortodontycznego.
5. Diagnostyka wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych. 
6. Znajomość zagadnień z zakresu etiologii, epidemiologii i profilaktyki ortodontycznej.
7. Prowadzenie dokumentacji medycznej w gabinecie ortodontycznym.
8. budowa aparatów zdejmowanych i stałych.
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

 W1 Zna normy zgryzowe na różnych etapach rozwo-
ju osobniczego i odchylenia od norm FW01

W2

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

F.W02

W3 Zna zasady postępowania profilaktyczno-leczni-
czego w wadach zgryzu w różnym okresie rozwoju FW03

W4 Zna metody rehabilitacji narządu żucia FW16

W5 Zna zasady budowy i działania aparatów orto-
dontycznych ruchomych i stałych F. W20

U1 Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem 
lub jego rodziną FU01

U2 Przeprowadza badanie fizykalne pacjenta FU02

U3
Wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, 
ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą 
zgodą pacjenta oraz rokowanie 

F. U03

U4 Przekazuje pacjentowi lub jego bliskim złe infor-
macje o stanie zdrowia FU04

U5 Interpretuje wyniki badań dodatkowych FU05

U6 Ustala wskazania do wykonania określonego 
zabiegu stomatologicznego FU07

U7 Zna zasady postępowania w przypadku chorób 
tkanek narządu żucia, urazów zębów i kości szczęk FU09

U8
Prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypi-
suje skierowania na badania lub leczenie specjali-
styczne stomatologiczne i ogólnomedyczne 

FU13

U9 Formułuje problemy badawcze związane z jego 
pracą FU14

U10
Przedstawia wybrane problemy medyczne w for-
mie ustnej lub pisemnej w sposób adekwatny 
do poziomu odbiorców 

FU15

U11 Diagnozuje, różnicuje i klasyfikuje wady zgryzu FU21

U12 Udziela pierwszej pomocy w przypadku uszko-
dzenia aparatu ortodontycznego FU22
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U13
Przeprowadza leczenie zapobiegające wadom 
zgryzu w okresie uzębienia mlecznego i wczesnej 
wymiany uzębienia FU24

GU1 Pracuje zgodnie z ergonomicznymi zasadami 
pracy GU25

GU2
Stosuje podczas pracy przepisy sanitarno-epi-
demiologiczne oraz dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy

GU26

GU3 Stosuje normy zawarte w kodeksie etyki 
lekarskiej GU30

GU4
Okazuje szacunek pacjentowi i jego rodzinie 
oraz zrozumienie dla różnic światopoglądowych 
i kulturowych

GU32

GU5 Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego GU36

GU6 Efektywnie współpracuje z przedstawicielami 
innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia GU37

GU7 Prawidłowo prowadzi dokumentację medyczną GU39
5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 4 4 20
Ćwiczenia 95 19 5
6. Tematy zajęć i treści kształcenia

S1 – Seminarium 1 – Zęby zatrzymane – postępowanie lecznicze. W1-W5
S2 – Seminarium 2 – Zespołowe leczenie wad morfologicznych. Omówienie podstawowych zasad 
zespołowego leczenia wad morfologicznych. W1-W5, U6, U11 
C1-C30 – W trakcie ćwiczeń student samodzielnie przeprowadza wywiad lekarski i stomatologicz-
ny, prowadzi pełne i ukierunkowane badanie stomatologiczne, zna instrumentarium stomatolo-
giczne, prowadzi instruktaż higieny jamy ustnej, motywuje pacjenta oraz ocenia uzyskane efekty, 
różnicuje prawidłową i zaburzoną postać zgryzu, ocenia prawidłowe i nieprawidłowe czynności 
narządu żucia, potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku uszkodzenia aparatu ortodontycz-
nego, planuje i realizuje procedury z zakresu profilaktyki ortodontycznej, wykonuje wyciski w celu 
wykonania modelu diagnostycznego i rejestracji okluzji, planuje badania dodatkowe i konsultacje 
specjalistyczne, profesjonalnie komunikuje się z pacjentem w wieku rozwojowym i pacjentem do-
rosłym, prowadzi dokumentację medyczną pacjenta, pracuje zgodnie z ergonomicznymi zasadami 
pracy, stosuje podczas pracy przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, stosuje normy zawarte w kodeksie etyki lekarskiej, okazuje szacunek pacjentowi 
i jego rodzinie oraz zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych, wdraża zasady ko-
leżeństwa zawodowego, efektywnie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie 
ochrony zdrowia, prawidłowo prowadzi dokumentację medyczną – W1-W5, U1-U13, GU1-GU7
Student podczas ćwiczeń przyjmuje zgłaszających się w danym dniu, umówionych przez asystenta 
pacjentów.
Jeden raz w tygodniu odbywają się repetytoria, na których wyznaczeni studenci prezentują przygo-
towane zagadnienie (diagnostyka wad zgryzu, metody leczenia ortodontycznego, aparaty orto-
dontyczne, wady rozwojowe), po 2 lub 3 tematach odbywa się sprawdzian pisemny – W1-W5, U9, 
U10 GU5 
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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-W5 S, C

S – ustne sprawdzenie 
przygotowania studenta 
do seminarium
C – 1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5
egzamin praktyczny składa się z 2 czę-
ści: 1 – część praktyczna – student bada 
pacjenta, analizuje wyniki badań dodat-
kowych, planuje leczenie ortodontyczne; 
2 – część ustna – student losuje 3 pytania 
teoretyczne z bazy 150 pytań dostęp-
nych na stronie internetowej Zakładu 
Ortodoncji; ocena końcowa z egzaminu 
praktycznego jest średnią z obu części
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu

U1  C ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, 
egzamin praktyczny student przepro-
wadza wywiad lekarski z pacjentem i/
lub jego rodziną

U2  C ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, 
egzamin praktyczny student bada 
pacjenta

U3  C ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach

U4  C ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach 
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U5  C ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach,
egzamin praktyczny – część prak-
tyczna – student potrafi interpretować 
wyniki badań dodatkowych 
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu

U6 S, C

S – ustne sprawdzenie 
przygotowania studenta 
do seminarium
C – 1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5
egzamin praktyczny składa się z 2 czę-
ści: 1 – część praktyczna – student bada 
pacjenta, analizuje wyniki badań do-
datkowych, planuje leczenie ortodon-
tyczne; 2 – część ustna – student losuje 
3 pytania teoretyczne z bazy 150 pytań 
dostępnych na stronie internetowej 
Zakładu Ortodoncji; ocena końcowa 
z egzaminu praktycznego jest średnią 
z obu części 
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu
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U7  C

1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni 
studenci prezentują przy-
gotowane zagadnienie, po 2 
lub 3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podsta-
wie: obecności i czynnego udziału w ćwi-
czeniach, przegotowania przynajmniej jed-
nej prezentacji multimedialnej w ramach 
repetytorium, zaliczenie repetytoriów 
w formie pisemnej (8 pytań opisowych 
po 2 punkty każde pytanie) – 0-25 punkty 
obniża ocenę końcową z ćwiczeń o 0,5, 
26-53 punkty – zaliczenie, 54-64 punkty 
– podwyższa ocenę z ćwiczeń o 0,5
egzamin praktyczny składa się z 2 części: 
1 – część praktyczna – student przekazuje 
zalecenia profilaktyczne pacjentowi; 2 
– część ustna – student losuje 3 pytania 
teoretyczne z bazy 150 pytań dostępnych 
na stronie internetowej Zakładu Ortodon-
cji; ocena końcowa z egzaminu praktycz-
nego jest średnią z obu części 
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu

U8 S, C

S – ustne sprawdzenie 
przygotowania studenta 
do seminarium
C – 1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5
egzamin praktyczny składa się z 2 czę-
ści: 1 – część praktyczna – student bada 
pacjenta, analizuje wyniki badań dodat-
kowych, planuje leczenie ortodontyczne; 
2 – część ustna – student losuje 3 pytania 
teoretyczne z bazy 150 pytań dostęp-
nych na stronie internetowej Zakładu 
Ortodoncji; ocena końcowa z egzaminu 
praktycznego jest średnią z obu części
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru 
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu
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U9 S, C

S – ustne sprawdzenie 
przygotowania studenta 
do seminarium
C – 1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5

U10  C

1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5

U11 S, C

S – ustne sprawdzenie 
przygotowania studenta 
do seminarium
C – 1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5
egzamin praktyczny składa się z 2 czę-
ści: 1 – część praktyczna – student bada 
pacjenta, analizuje wyniki badań do-
datkowych, planuje leczenie ortodon-
tyczne; 2 – część ustna – student losuje 
3 pytania teoretyczne z bazy 150 pytań 
dostępnych na stronie internetowej 
Zakładu Ortodoncji; ocena końcowa 
z egzaminu praktycznego jest średnią 
z obu części
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu
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U12 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach

U13  C

1. kolokwium wejściowe 
2. ocena pracy studenta 
podczas ćwiczeń 
3. jeden raz w tygodniu 
odbywają się repetytoria, 
na których wyznaczeni stu-
denci prezentują przygoto-
wane zagadnienie, po 2 lub 
3 tematach odbywają się 
sprawdziany pisemne

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, przegotowania przynaj-
mniej jednej prezentacji multimedialnej 
w ramach repetytorium, zaliczenie re-
petytoriów w formie pisemnej (8 pytań 
opisowych po 2 punkty każde pytanie) 
– 0-25 punkty obniża ocenę końcową 
z ćwiczeń o 0,5, 26-53 punkty – zalicze-
nie, 54-64 punkty – podwyższa ocenę 
z ćwiczeń o 0,5
egzamin praktyczny składa się z 2 czę-
ści: 1 – część praktyczna – student 
przekazuje zalecenia profilaktyczne 
pacjentowi; 2 – część ustna – student 
losuje 3 pytania teoretyczne z bazy 
150 pytań dostępnych na stronie 
internetowej Zakładu Ortodoncji; ocena 
końcowa z egzaminu praktycznego jest 
średnią z obu części 
egzamin pisemny (test), 100 pytań 
jedno- i wielokrotnego wyboru 
ocena końcowa jest średnią ważo-
ną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 
25% ocena z egzaminu praktycznego, 
50% ocena z testu, uzyskanie oceny nie-
dostatecznej z testu jest równoznaczne 
z oceną niedostateczną z przedmiotu

GU1 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, student pracuje zgod-
nie z ergonomicznymi zasadami pracy

GU2 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podsta-
wie: obecności i czynnego udziału w ćwi-
czeniach, student stosuje podczas pracy 
przepisy sanitarno-epidemiologiczne oraz 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

GU3 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, student stosuje normy 
zawarte w kodeksie etyki lekarskiej

GU4 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, student okazuje sza-
cunek pacjentowi i jego rodzinie oraz 
zrozumienie dla różnic światopoglądo-
wych i kulturowych

GU5 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, student wdraża zasady 
koleżeństwa zawodowego
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GU6 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, student efektywnie 
współpracuje z przedstawicielami 
innych zawodów w zakresie ochrony 
zdrowia

GU7 c ocena pracy studenta pod-
czas ćwiczeń 

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na pod-
stawie: obecności i czynnego udziału 
w ćwiczeniach, student prawidłowo 
prowadzi dokumentację medyczną

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:

Kolokwium wejściowe: w formie 8 pytań opisowych: student może uzyskać max. 24 pkt. 
Obowiązuje zakres materiału z ortodoncji z 4 roku studiów, materiał z seminarium 1 i 2 z 5 roku 
studiów. – W1-W5, U6, U11
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub niezaliczenia kolokwium w pierwszym termi-
nie obowiązuje zaliczenie w formie pisemnej, jak w pierwszym terminie – kryteria zaliczenia jak 
w pierwszym terminie. 
Student może rozpocząć ćwiczenia kliniczne dopiero po zaliczeniu kolokwium wejściowego.

zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie: obecności i czynnego udziału w ćwiczeniach, 
przygotowania przynajmniej jednej prezentacji multimedialnej w ramach repetytorium, zaliczenie 
repetytoriów w formie pisemnej (8 pytań opisowych po 2 punkty każde pytanie) – ocena końcowa 
z repetytoriów jest wyliczana na podstawie sumy uzyskanych punktów. 
Ocena z ćwiczeń jest średnią ocen z kolokwium wejściowego, prezentacji multimedialnej, repetyto-
riów i oceny asystenta. 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności obowiązuje odbycie ćwiczenia w innym terminie 
do końca danego semestru.

Egzamin praktyczny składa się z 2 części: 1 – część praktyczna – student bada pacjenta, analizuje 
wyniki badań dodatkowych, stawia rozpoznanie ortodontyczne, planuje leczenie ortodontyczne i re-
feruje egzaminatorowi; 2 – część ustna – student losuje i odpowiada na 3 pytania teoretyczne z bazy 
150 pytań dostępnych na stronie internetowej Zakładu Ortodoncji. 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie 
obowiązuje zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej w terminie ustalonym indywidualnie.

Egzamin pisemny (test), 100 pytań testowych jedno- i wielokrotnego wyboru w formie elektronicznej. 
Ocena końcowa jest średnią ważoną z 3 ocen: 25% ocena z ćwiczeń, 25% ocena z egzaminu prak-
tycznego, 50% ocena z testu, uzyskanie oceny niedostatecznej z testu jest równoznaczne z oceną 
niedostateczną z przedmiotu.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie 
obowiązuje zaliczenie w formie testu 100 pytań – kryteria zaliczenia jak w pierwszym terminie.

ocena Kryteria zaliczenia kolokwium wejściowego
2,0 (ndst) 0-14 pkt
3,0 (dost) 15-16 pkt
3,5 (ddb) 17-18 pkt
4,0 (db) 19-20 pkt

4,5 (pdb) 21-22 pkt
5,0 (bdb) 23-24 pkt
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ocena Kryteria zaliczenia repetytoriów
2,0 (ndst) 0-38 pkt
3,0 (dost) 39-44 pkt
3,5 (ddb) 45-49 pkt
4,0 (db) 50-54 pkt

4,5 (pdb) 55-59 pkt
5,0 (bdb) 60-64 pkt

ocena Kryteria zaliczenia egzaminu testowego
2,0 (ndst) <61%
3,0 (dost) 61..68%
3,5 (ddb) 69..76%
4,0 (db) 77…84%

4,5 (pdb) 85…92%
5,0 (bdb) > 92%

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Ćwiczenia przedkliniczne z ortodoncji pod red. Małgorzaty Zadurskiej – skrypt.
2. Zarys Ortodoncji Współczesnej pod red. Ireny Karłowskiej. PZWL 2016.
3. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szcze-

pańskiej i Urszuli Kaczmarek. Wydanie 1. Med Tour Press International 2017.
4. Materiały i techniki ortodontyczne pod red. Anny Komorowskiej. Polskie Towarzystwo Ortodon-

tyczne, Lublin 2009.
5. Ortopedia szczękowo-twarzowa. Zasady i praktyka. pod red. Florentyny Łabiszewskiej-Jaruzelskiej. 

PZWL 1997.
Literatura uzupełniająca: 
1. Ortodoncja Współczesna. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Wydawnictwo Elsevier Urban & 

Partner, 2009.
2. Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej pod red. barbary 

Siemińskiej-Piekarczyk, Małgorzaty Zadurskiej. Med Tour Press International 2008.
3. Czasopismo Stomatologiczne.
4. Forum Ortodontyczne.
5. Stomatologia Współczesna.
6. Nowa Stomatologia.
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 4 0,16
Ćwiczenia 95 3,84

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
Przygotowanie studenta do zajęć 25 1
Przygotowanie studenta do zaliczeń 25 1
Inne (jakie?)
Razem 149 6,0
11. informacje dodatkowe 

Przy Zakładzie Ortodoncji działa Studenckie Koło Naukowe. Opiekun Koła – dr n. med. Magdalena 
Marczyńska-Stolarek
link do strony internetowej Zakładu Ortodoncji: http://ortodoncja.wum.edu.pl 
koordynator do spraw V roku: dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska tel. 225021049.
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

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

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
pERiOdONTOLOGia i CHOROBy 

BłON śLUzOWyCH
Kod przedmiotu 41582

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 5
Semestr studiów 9
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy

Osoby prowadzące 

prof. dr hab. Renata Górska
dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
dr n. med. Katarzyna Charazińska-Carewicz
dr n. med. Maciej Czerniuk
dr n. med. bartłomiej Górski
lek.dent. Tomasz Kaczyński
dr hab. n. med. Jan Kowalski
lek.dent. Wioleta Majdanik
dr n. med Małgorzata Nędzi-Góra
dr n. med Maciej Nowak
dr n. med. Agata Orzechowska
lek. stom. Wojciech Ryncarz
lek. dent. Marcin Siemiątkowski
lek. dent. Małgorzata Wyszyńska 
dr n. med. Maciej Zaremba

Erasmus TAK/NIE TAK
Osoba odpowiedzialna za sylabus Małgorzata Nędzi-Góra tel. 22 502 20 99
Liczba punktów ECTS: 6
2. Cele kształcenia 

1. Utrwalenie wiadomości z zakresu diagnostyki i leczenia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. 
2. Doskonalenie umiejętności diagnostyki i leczenia wybranych chorób przyzębia i błony śluzowej 

jamy ustnej.
3. Wymagania wstępne 

1. Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządu żucia, potwierdzona zaliczonymi zajęciami na roku 2, 3
2. Wiedza zakresu mikrobiologii, farmakologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, dermatologii
3. Wiedza z zakresu diagnostyki i leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia, potwierdzona zaliczo-

nymi zajęciami na roku 3 i 4.
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4. przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przedmiotowe-
go efektu kształcenia Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

W 01 

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do pato-
logii narządowych i ustrojowych (w tym chorób 
infekcyjnych, inwazyjnych, autoimmunologicz-
nych, z niedoboru odporności, metabolicznych 
i genetycznych); na stan tkanek przyzębia i błony 
śluzowej jamy ustnej

FW02

W02
zna zasady postępowania profilaktyczno-lecz-
niczego w chorobach narządu żucia w różnym 
okresie rozwoju

FW03

W03 zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy 
ustnej i jej znaczenie FW04

W04 zna diagnostykę i sposoby leczenia przyzębia 
oraz chorób błony śluzowej jamy ustnej FW11

W05
zna wpływ czynników fizycznych, chemicznych 
i biologicznych oraz awitaminoz i stresu na stan 
przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

FW18

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

U01 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta stoma-
tologiczne oraz periodontologiczne FU02

U02

wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, 
ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą 
zgodą pacjenta oraz rokowanie w chorobach 
przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

FU03

U03
zna profilaktykę chorób błony śluzowej i przy-
zębia, prawidłowo przeprowadza instruktaż 
higieny jamy ustnej

FU08

U04
prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, zębo-
pochodnych i niezębopochodnych procesów za-
palnych tkanek miękkich jamy ustnej i przyzębia

FU10

U05
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypi-
suje skierowania na badania lub leczenie specjali-
styczne stomatologiczne i ogólnomedyczne

FU13

U06
ustala plan leczenia ogólnostomatologicznego 
i specjalistycznego u pacjentów z chorobami 
przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej

FU18

U07 diagnozuje i leczy w podstawowym zakresie 
choroby przyzębia FU20

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 4 4 20
Ćwiczenia 95 19  5
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia
S1. Powtórzenie wiadomości. Wybrane elementy z diagnostyki i leczenia chorób przyzębia. Nowa 
klasyfikacja chorób przyzębia. W01-W03
S2. Powtórzenie wiadomości. Wybrane elementy z diagnostyki i leczenia chorób błony śluzowej 
jamy ustnej (liszaj płaski, leukoplakia, rumień wysiękowy wielopostaciowy, choroby wirusowe, 
afty nawracające, zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej) W01-W03.

Uwaga: W przypadku, jeżeli plan zajęć zostanie zmieniony po terminie publikacji sylabusa, rozkład 
treści na poszczególnych i seminariach ulegnie zmianie!!! Prosimy Studentów o sprawdzenie infor-
macji na stronie internetowej Zakładu lub na tablicy ogłoszeń w Zakładzie przed rozpoczęciem zajęć. 

Ćwiczenia
Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. U01-U07.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form prowa-
dzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W01-W06 s Egzamin praktyczny 
i testowy 

Czynne uczestnictwo w semina-
riach, opanowanie wiedzy i umie-
jętności z zakresu leczenia chorób 
błony śluzowej i przyzębia 

U01-U07 c

Kollokwium ustne 
dopuszczające do egzami-
nu. Egzamin praktyczny 
i testowy.

Czynne uczestnictwo w ćwicze-
niach, wykonanie procedur po-
twierdzonych w karcie studenta, 
opanowanie wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu leczenia chorób 
błony śluzowej i przyzębia

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin praktyczny, egzamin testowy

ocena kryteria

2,0 (ndst)
Suma 0-60% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej.
W części praktycznej niedostateczna wiedza i umiejętności w zakresie 
diagnostyki i leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia. 

3,0 (dost.)
Suma 61-68%, prawidłowych odpowiedzi. części teoretycznej. 
W części praktycznej podstawowe umiejętności w zakresie diagnostyki 
i leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia.

3,5 (ddb)
Suma 69-76% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej egzaminu.
W części praktycznej ponad podstawowe umiejętności w zakresie diagno-
styki i leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia.

4,0 (db)
Suma 77-84% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej egzaminu. 
W części praktycznej dobre umiejętności w zakresie diagnostyki i leczenia 
chorób błony śluzowej i przyzębia.

4,5 (pdb)
Suma 85-92% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej egzaminu. 
W części praktycznej ponad dobre umiejętności w zakresie diagnostyki 
i leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia.

5,0 (bdb)
Suma 93-100% prawidłowych odpowiedzi w części teoretycznej egzaminu. 
W części praktycznej bardzo dobre umiejętności w zakresie diagnostyki 
i leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia.



33

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013.
2. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, pod red. Renaty Górskiej, Med. Tour 

Press International Otwock 2011.
Literatura zalecana:
1. „Periodontologia” Hans-Peter Mueller, edra Urban&Partner 2017.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład - -
Seminarium 4 0,2
Ćwiczenia 95 3,8

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do zajęć 16 0,6
Przygotowanie studenta do zaliczeń 35 1,4
Inne (jakie?) - -
Razem 150 6
11. informacje dodatkowe 

strona internetowa:
periodontologia.wum.edu.pl 

Studenckie koło naukowe, opiekunowie: dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka, dr n. med. Andrzej 
Miskiewicz

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 
przyjmowanych i oglądanych pacjentów. Po każdych ćwiczeniach asystent podpisuje zaliczenie.
W tygodniu ostatnim przed egzaminem klinicznym odbywa się kolokwium ustne z zakresu diagnostyki i lecze-
nia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. 
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Egzamin praktyczny prowadzony przez zespół egzaminacyjny odbywa się w dwóch ostatnich tygodniach 
zajęć wg planu podanego wcześniej na tablicy ogłoszeń w Zakładzie.
Ocenę z egzaminu praktycznego stanowi średnia ocen wystawionych przez egzaminatora za poszczególne 
etapy egzaminu, na które składa się:
1. Badanie podmiotowe pacjenta
2. Badanie przedmiotowe pacjenta
3. Rozpoznanie oraz rokowanie
4. Ustalenie planu leczenia
5. Wykonanie procedury leczniczej
Uzyskanie pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu jest warunkiem przystąpienia do części testowej 
egzaminu.
Egzamin testowy odbywa się w sesji zimowej na roku 5.
Składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru, z pięcioma dystraktorami.
Uzyskanie średniej 4,5 z ocen z kolokwiów na roku 3, 4 i 5 powoduje dodanie 1 dodatkowego punktu 
do puli punktów uzyskanych na egzaminie testowym, uzyskanie średniej 5,0 z ww kolokwiów powoduje 
dodanie 2 punktów. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu testowego, punkty 
nie są dodawane.
Ocena końcowa wyliczana jest wg następującego wzoru:
(Ocena końcowa) = 0,3 x (ocena z egzaminu praktycznego) + 0,7 x (ocena z egzaminu testowego).
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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 magister-
skie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: Protetyka
Kod przedmiotu (z systemu Pensum):  41583

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie: 

Katedra protetyki Stomatologicznej WUM
Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Tel. 225021886
katedraprotetyki@wum.edu.pl

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

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

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

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

Zespół Katedry Protetyki Stomatologicznej(ZKPS)
Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
Dr hab. n. med. Dariusz Rolski
Dr hab. n. med. Dominika Gawlak
Dr n. med. Jerzy Gładkowski
Dr n. med. Tomasz Godlewski
Dr n. med. Zbigniew Kucharski
Dr n. med. Przemysław Szczyrek
Dr n. med. bożena Jedynak
Dr n. med. Magdalena Golecka-bąkowska
Dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska
Dr n. med. Elżbieta Wojtyńska
Dr n. med. bohdan bączkowski
Dr n. med. Łukasz Łomżyński
Dr n. med. Robert Gontek
Dr n. med. Piotr Jurkowski
Dr n. med. Marta Jaworska-Zaremba
Dr n. med. Kamila Wróbel-bednarz
Lek. Dent Marek Prątnicki
Lek. Dent. Monika Wojda
Lek. Dent. Krzysztof Majchrzak
Lek. Dent. bartosz bujak
Lek. Dent. Wiktor Lisiakiewicz
Lek. Dent. Konrad Juszczyszyn
Lek. Dent. Maciej Trzaskowski
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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. Elżbieta Wojtyńska
Dr n. med. bohdan bączkowski
Tel. 225021886

Liczba punktów ECTS: 10
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. 
5. Nabycie umiejętności wyboru materiałów stomatologicznych w wykonawstwie wszystkich rodza-

jów uzupełnień protetycznych.
6. Przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania zawodu w zakresie rehabilitacji prote-

tycznej pacjentów oraz leczenia interdyscyplinarnego pacjentów.
3. Wymagania wstępne

1. Zaliczony IV rok studiów, kolokwium wejściowe z zakresu wiedzy zdobytej na roku III i IV.
2. Znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu protetyki stomatologicznej.
3. Umiejętność rozpoznania chorób i wad narządu żucia.
4. Umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych procedur klinicznych z zakresu protety-

ki stomatologicznej.
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia 
Symbol 

przedmioto-
wego efektu 
kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efek-

tu kierunkowego 
(numer) 

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

aW1
aW2
BW8
FW3 

W2 Zna rodzaje uzupełnień protetycznych oraz wskazania 
i przeciwwskazania do ich stosowania.

FW1
FW3
FW12
FW13
FW16 
CW24
CW25
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U1 Przeprowadza badanie pacjenta, ustala indywidualny plan 
leczenia

aU2
FW2 
FW8
FU1
FU2
FU3
FU6
FU7
FU12
FU13
CU4
CU5
EU11 

U2 Przeprowadza badanie morfologiczne i czynnościowe stanu 
narządu żucia. 

BU1
BU2
FW3
FW4 

W3 
Posiada wiedzę w zakresie leczenia pacjentów prote-
zami stałymi i ruchomymi (postępowanie kliniczne 
i laboratoryjne). 

FW2
FW16
FW22 
CW23
CW28 

U3 
Przeprowadza rehabilitację protetyczną w prostych przy-
padkach klinicznych z wykorzystaniem uzupełnień stałych 
i ruchomych. 

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

W8, U8 Zna zasady i przeprowadza zabiegi w zakresie stomatologii 
estetycznej. 

FW13
FU7

W9, U9 Zna i stosuje leki oraz metody terapeutyczne znoszące ból 
i ograniczające lęk u pacjenta.

FW6
FW17
FW19
FU19

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba 
osób w grupie 

Wykład  0 0 -
Seminarium  0 0 -
Ćwiczenia  151  19 5
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia 
Tematy ćwiczeń i treści kształcenia: C1-C151. Tematyką cyklu ćwiczeń jest rehabilitacja protetyczna 
układu stomatognatycznego, optymalny wybór uzupełnień protetycznych w określonych warun-
kach podłoża protetycznego, leczenie implantologiczne z zastosowaniem protez typu OVD, leczenie 
interdyscyplinarne.
Treści kształcenia: badanie pacjenta, analiza stanu morfologicznego i czynnościowego narządu żucia 
oraz badań dodatkowych, ustalenie optymalnego planu leczenia, wskazania i przeciwwskazania 
do zastosowania poszczególnych uzupełnień protetycznych, postępowanie kliniczne i laboratoryjne 
w wykonawstwie ww. uzupełnień, opieka następowa.
 
W1-W9, U1-U9
Prowadzący(ZKPS)
Nowak (podanie wykładowcy jest nieobowiązkowe)
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia 

Symbole form pro-
wadzonych zajęć Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium 

zaliczenia

W1-W9
U1-U9 c

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie 
czynnego uczestnictwa i oceny nauczyciela 
prowadzącego. Ocena dotyczy: poprawności 
wykonywanych zabiegów leczniczych, wie-
dzy teoretycznej (kolokwia z poszczególnych 
działów protetyki stomatologicznej) postawy 
wobec pacjenta i asystenta. 

 Osiągnięcie 
oczekiwa-
nych efektów 
kształcenia 
na poziomie 
co najmniej 60%

8. Kryteria oceniania 
Forma zaliczenia przedmiotu: Kolokwium zaliczeniowe, ocena ćwiczeń na roku V – opisowa, 
zawiera trzy części składowe:
1. Wiedza teoretyczna
2. Praktyka (praca kliniczna z pacjentem, wykonanie różnych rodzajów prac protetycznych)
3. Podejście do pacjenta, asystenta, technika.

ocena kryteria 
2,0 (ndst) Ocena końcowa jest średnią ocen z ćwiczeń na roku IV, V (20%), egzaminu 

praktycznego (30%) i egzaminu testowego (50%).
Końcowa ocena z egzaminu testowego ustalana jest po ewaluacji.
Minimum niezbędne do zaliczenia egzaminu testowego – 60%.
Niezaliczenie którejkolwiek z części egzaminu dyplomowego (egzamin 
kliniczny, test) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej i II terminem 
egzaminu dyplomowego. 
Wcześniejszy termin teoretycznego egzaminu dyplomowego możliwy 
jest dla studentów którzy uzyskali średnią 5.0 z IV, V roku i egzaminu 
klinicznego. 

3,0 (dost) 
3,5 (ddb) 
4,0 (db) 

4,5 (pdb) 

5,0 (bdb) 
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9. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Protetyka stomatologiczna – E. Spiechowicz, Warszawa 2008.
2. Współczesna protetyka stomatologiczna – S. Majewski, Wrocław 2014.
3. Protezy szkieletowe – A. budkiewicz, Warszawa 1998.
4. Stomatopatie protetyczne – pod redakcją E. Spiechowicza, Warszawa 1993.
5. Grzybice jamy ustnej – E. Spiechowicz, E. Mierzwińska-Nastalska, Warszawa 1998.
6. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. – pod redakcją E. Mierzwinskiej-Nastalskiej, War-

szawa 2014.
7. Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne – pod red. E. Mierzwińskiej-

-Nastalskiej, MedTourPress 2011.
8. Geroprotetyka – R. Koczorowski, MedTourPress 2010.
9. Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej – S. Majewski, M. Pryliński, Lu-

blin 2013.
10. Protetyka Stomatologiczna dla techników dentystycznych pod red E. Mierzwińskiej-Nastalskiej 

i A. Kochanek-Leśniewskiej. PZWL 2017.

Literatura uzupełniająca:
1. Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej – S. Majewski.
2. Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi – S. Majewski.
3. Czasopismo "Protetyka Stomatologiczna”.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład 0 0
Seminarium  0 0
Ćwiczenia 151 5

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 90 3
Przygotowanie studenta do zaliczeń  30 1
Inne (jakie?) notatki, prezentacje 30 1
Razem 301 10
11. informacje dodatkowe 

Studenckie koło naukowe –opiekun dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz

Opiekun V roku lek. stom. E. Wojtyńska.
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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: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
STOMaTOLOGia dziECiĘCa 

i pROFiLaKTyKa 
STOMaTOLOGiCzNa

Kod przedmiotu 41584

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Stomatologii dziecięcej WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. 225022031
pedodoncja@wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. n. med. dorota Olczak-Kowalczyk
Rok studiów 5
Semestr studiów IX
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy

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

Erasmus TAK/NIE Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus dr n.med. Halszka boguszewska-Gutenbaum tel.225022031
pedodoncja@wum.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 6
2. Cele kształcenia 

1. Rozwijanie umiejętności praktycznych mających na celu przygotowanie studentów do samodziel-
nego wykonywania zawodu w ramach opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku od 0 do 18 lat 
w zakresie stomatologii wieku rozwojowego.

3. Wymagania wstępne 
1. Znajomość wiedzy teoretycznej z zakresu stomatologii dziecięcej zdobytej na drugim, trzecim 

i czwartym roku studiów.
2. Umiejętność przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, oceny ryzyka 

próchnicy oraz ustalania indywidualnego planu leczenia.
3. Umiejętność rozpoznawania chorób i wad narządu żucia, diagnozowania i leczenia stanów 

po urazach zębów mlecznych i stałych „niedojrzałych”. 
4. Umiejętność samodzielnego wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczniczych oraz prowa-

dzenia dokumentacji medycznej, wypisywania skierowań na badania lub leczenie specjalistyczne 
stomatologiczne i ogólnomedyczne, zlecania badań dodatkowych, aplikowania antybiotykoterapii.

5. Umiejętność interpretowania wyników badań dodatkowych.
6. Umiejętność postępowania z pacjentem niewspółpracującym i niepełnosprawnym, stosowania le-

ków i metod terapeutycznych znoszących ból i ograniczających lęk u pacjenta.
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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)

1W
1U

Zna zasady postępowania profilaktyczno-lecz-
niczego w chorobach narządu żucia w różnym 
okresie rozwoju.
Zna profilaktykę chorób jamy ustnej.
Przeprowadza badanie podmiotowe i przedmio-
towe pacjenta.
 Wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, 
ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą 
zgodą pacjenta oraz rokowanie.
 Ustala indywidualny plan leczenia.
 Wykonuje zabiegi profilaktyczno-lecznicze u pa-
cjentów w wieku rozwojowym.

F. W3.
F. U1.
F. U2.
F. U3.
F. U7.
F. U8.

a1, a2, a3, a4, a10, 
a14, a19, a20

2W
2U

Zna zasady przeprowadzenia znieczulenia miej-
scowego tkanek narządu żucia
Wykonuje znieczulenie miejscowe u pacjenta.

F.W6
a31

3W
3U

Zna zasady postepowania w przypadku chorób 
zmineralizowanych tkanek zębów.
Diagnozuje i leczy choroby twardych tkanek 
zębów, próchnicowego i niepróchnicowego 
pochodzenia.

F.W13.
F. U9.

a3, a4, a8, a13, a15 

4W
4U

Zna zasady postepowania w przypadku chorób 
miazgi.
Zna zasady postępowania w przypadku chorób 
tkanek okołowierzchołkowych.
Zna morfologię jam zębowych i zasady leczenia 
endodontycznego oraz instrumentarium.
Prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, zębo-
pochodnych i niezębopochodnych procesów za-
palnych tkanek miękkich jamy ustnej, przyzębia 
oraz kości szczęk.
 Rozpoznaje i leczy choroby miazgi i tkanek oko-
łowierzchołkowych w zębach mlecznych i stałych 
z niezakończonym rozwojem.
Przeprowadza leczenie endodontyczne zębów 
u pacjentów w wieku rozwojowym.
Prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, zę-
bopochodnych i niezębopochodnych procesów 
zapalnych tkanek miękkich jamy ustnej u dzieci.

 F. W7.
F. W8.
F. W9.
F. U10.

a3, a5, a6, a16 

5W
5U

Zna zasady postępowania w przypadku chorób 
tkanek narządu żucia, urazów zębów i kości 
szczęk.
Diagnozuje i leczy stany po urazach zębów 
mlecznych i stałych „niedojrzałych”.

F. W7. 
F. U9.

a11, a18 
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6W
6U

Zna zasady diagnozowania i postępowania 
leczniczego w przypadku chorób błon śluzo-
wych jamy ustnej i tkanek przyzębia u pacjentów 
w wieku rozwojowym.
Diagnozuje i leczy choroby błon śluzowych jamy 
ustnej i tkanek przyzębia u pacjentów w wieku 
rozwojowym. 

F.W11.
 F. U20.

a17

7W
7U

Zna przyczyny i zasady postępowania 
w przypadku powikłań chorób układu 
stomatognatycznego.
Zna zasady postępowania w przypadku wystą-
pienia powikłań ogólnych i miejscowych podczas 
zabiegów stomatologicznych i po zabiegach 
stomatologicznych.
Leczy powikłania miejscowe, które wystąpiły 
podczas i po zabiegach stomatologicznych. Wy-
konuje ekstrakcje zębów mlecznych.

F. W14.
F. U11.

a35

8W
8U

Zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii 
i oporności przeciwantybiotykowej.
Przepisuje leki, z uwzględnieniem ich interakcji 
i działań ubocznych.
W uzasadnionych przypadkach zleca antybioty-
koterapię wg wskazań.

F. W15.
F. U12.

a52

9W
9U

Zna metody terapeutyczne ograniczania i znosze-
nia bólu oraz ograniczania lęku i stresu.
Przeprowadza diagnostykę różnicową w przy-
padku bólu w jamie ustnej.
Stosuje odpowiednie leki w czasie i po zabiegu 
stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku.
Stosuje leki i metody terapeutyczne znoszące ból 
i ograniczające lęk u pacjenta.

F. W17.

F. U19.
a9

10W
10U

Zna zasady diagnostyki radiologicznej.
Potrafi interpretować wyniki badań 
dodatkowych.
 Analizuje i interpretuje wyniki badań radiolo-
gicznych i innych badań dodatkowych.

F. W21.
F. U6.

a12, a34

11W
11U

Zna i rozumie patomechanizm oddziaływania 
chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia.
Prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypi-
suje skierowania na badania lub leczenie specjali-
styczne stomatologiczne i ogólnomedyczne.
Prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta.
W przypadku pacjentów wymagających dodatko-
wych badań, konsultacji lub leczenia interdyscy-
plinarnego, wypisuje odpowiednie skierowania.

F. W22.
F. U13.

a29, a48, a71, a77

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium 4 4 20
Ćwiczenia 90 19 5
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Seminaria o charakterze repetytoryjnym
S1 – Seminarium 1 – Powtórzenie wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia chorób tkanek twardych 
zębów próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia oraz wad rozwojowych uzębienia w opar-
ciu o analizę dokumentacji medycznej wybranych przypadków klinicznych: 1W,1U,3W,3U,10W,10U. 
S2 – Seminarium 2 – Repetytorium z zakresu wybranych procedur leczenia stosowanych w stoma-
tologii dziecięcej (leczenie choroby próchnicowej, zapaleń miazgi, pourazowych uszkodzeń zębów): 
1W,1U,2W,2U,3W,3U,4W,4U,5W,5U,9W,9U,10W,10U,11W,11U. 

c – Ćwiczenia – badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, ustalanie indywidualnego planu 
leczenia, wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych w obrębie twardych tkanek zęba, 
leczenie chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, postępowanie diagnostyczno-lecznicze 
po urazach zębów mlecznych i stałych, ekstrakcje zębów mlecznych, diagnostyka chorób błon śluzo-
wych jamy ustnej i tkanek przyzębia u pacjentów w wieku rozwojowym, postępowanie z pacjentem 
niewspółpracującym, postępowanie stomatologiczne u dzieci z chorobami przewlekłymi. Prowadze-
nie dokumentacji medycznej, zlecanie i interpretacja wyników badań dodatkowych:1W,1U,2W,2U,3
W,3U,4W,4U,5W,5U,6W,6U,7W,7U,8W,8U,9W,9U,10W,10U,
11W,11U.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

1W
2W
3W
4W
5W
6W
7W
8W
9W
10W
11W

S1, S2

Ocena przez nauczyciela 
prowadzącego przygoto-
wania do poszczególnych 
tematów seminariów oraz 
udziału w merytorycznej 
dyskusji.

Uzyskanie pozytywnej oceny 
nauczyciela prowadzącego.

1U
2U
3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U
10U
11U

c

Kolokwium wstępne (test), 
dopuszczające do zajęć 
klinicznych, obejmu-
jące wiedzę z zakresu 
stomatologii dziecięcej 
zdobytą na wykładach 
oraz na seminariach na II, 
III i IV roku studiów. Po-
prawne badanie pacjenta, 
ustalenie planu leczenia 
i wykonywanie zabiegów 
profilaktyczno-leczniczych 
u pacjenta.

Test zalicza uzyskanie ponad 
55% poprawnych odpowie-
dzi. Cykl zajęć klinicznych 
kończy dyplomowy egzamin 
praktyczny.
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8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu dyplomowego (praktyczny i teoretyczny – test). 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział i zaliczenie każdego seminarium oraz zdanie kolo-
kwium wstępnego z zakresu tematycznego wykładów i seminariów, dopuszczającego do zajęć klinicz-
nych kończących się egzaminem praktycznym. Ocena z kolokwium wstępnego wliczana jest do końcowej 
oceny z przedmiotu. Obecność na wszystkich seminariach jest obowiązkowa, w przypadku uzasadnionej 
nieobecności należy z asystentem prowadzącym ustalić termin i formę zaliczenia. Dopuszczalna jest 
jedna, usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Pierwszy i drugi termin kolokwium ma formę 
testową. W przypadku nie zaliczenia, kolokwium komisyjne może odbyć się wyłącznie za zgodą Kierow-
nika Zakładu. Przy wystawianiu oceny z egzaminu praktycznego uwzględnia się: badanie podmiotowe 
i przedmiotowe (4 pkt.), ocenę ryzyka próchnicy (3 pkt.), ocenę wstępnego planu leczenia (4 pkt.), postę-
powanie kliniczne (6 pkt.), stosunek do pacjenta (3 pkt.). Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 
 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.

Egzamin testowy odbędzie się 31.01.2019 (czwartek) o godzinie 9.00 w Auli b w Centrum Dydak-
tycznym WUM.
Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną, z czego 10% stanowi ocena z kolokwium 
wstępnego, 10% ocena z ćwiczeń, 20% ocena z egzaminu praktycznego i 60% ocena z egzaminu 
teoretycznego. 

ocena kryteria
2,0 (ndst)

Końcowa ocena z przedmiotu ustalana jest po ewa-
luacji egzaminu testowego. 
Minimum niezbędne do zaliczenia egzaminu 
testowego – 60%.

3,0 (dost)
3,5 (ddb)
4,0 (db)

4,5 (pdb)
5,0 (bdb)

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Współczesna Stomatologia Wieku Rozwojowego. Pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szcze-

pańskiej i 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 Leopolda 

Wagnera, Warszawa, borgis, 2013.
5. Farmakoterapia zakażeń stomatologicznych u dzieci i młodzieży pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, 

Med. Tour Press International, Otwock, 2015.
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. Pourazowe uszkodzenia zębów Andreasen J.O. i wsp. wydanie drugie polskie pod redakcją U Karcz-

marek, Urban & Partner, Wrocław, 2012.
3. Choroby błony śluzowej i przyzębia wieku rozwojowego pod redakcją D. Olczak-Kowalczyk 

i R. Górskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009.
4. 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 - -
Seminarium 4 0,2
Ćwiczenia 90 3,6

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie się studenta do kolokwium 
wstępnego 10 0,4

Przygotowanie studenta do zajęć 13 0,6
Przygotowanie studenta do seminarium 8 0,4
Przygotowanie się studenta do egzaminu 24 0,8
Razem 149 6
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, studia 
stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018-2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
STOMaTOLOGia zaCHOWaWCza 

i ENdOdONCJa
Kod przedmiotu 41585

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 V
Semestr studiów IX, X
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy
Osoby prowadzące Zespół Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Erasmus TAK/NIE Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
sekretariat.zachowawcza @wum.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 11
2. Cele kształcenia 

1. Formułowanie kompleksowego planu leczenia pacjenta stomatologicznego;
2. Wykonywanie pełnego zakresu zabiegów profilaktycznych;
3. Doskonalenie umiejętności diagnozowania i leczenia chorób zębów i tkanek okołowierzchołkowych 

z wykorzystaniem aktualnie obowiązujących standardów;
4. Planowanie opieki profilaktyczno-leczniczej u pacjentów zdrowych i obciążonych chorobą 

ogólnoustrojową.
3. Wymagania wstępne 

1. Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji w po-
przednich latach studiów.

4. przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia
Odniesienie do efek-

tu kierunkowego 
(numer)

W1

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii narzą-
dowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyjnych, inwa-
zyjnych, autoimmunologicznych, z niedoboru odporności, 
metabolicznych i genetycznych)

F.W2

zna zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego w cho-
robach narządu żucia w różnym okresie rozwoju F.W3
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W1

zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określo-
nych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, 
z uwzględnieniem grup wiekowych

F.W5

zna zasady postępowania w przypadku chorób miazgi i mine-
ralizowanych tkanek zębów oraz urazów zębów i kości twarzy F.W7

zna przyczyny i zasady postępowania w przypadku powi-
kłań chorób układu stomatognatycznego F.W14

zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy 
ustanej na ogólny stan zdrowia F.W22

W2 zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów 
w zakresie stomatologii estetycznej F.W13

U1

zna zasady postępowania w przypadku chorób tkanek 
narządu żucia, urazów zębów i kości szczęk F.U9

zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia powi-
kłań ogólnych i miejscowych podczas zabiegów stomatolo-
gicznych i po zabiegach stomatologicznych

F.U11

przepisuje leki z uwzględnieniem ich interakcji i działań 
ubocznych F.U12

ustala leczenie w chorobach tkanek układu stomatognatycznego F.U18

U2
dokonuje wyboru biomateriałów odtwórczych, protetycz-
nych oraz łączących, w oparciu o własności materiałów 
i warunki kliniczne

C.U11

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba 
godzin Liczba grup

Minimalna liczba 
osób  

w grupie
Seminarium 6 4 20
Ćwiczenia 145 19 5
6. Tematy zajęć i treści kształcenia

Seminaria 
S.1.-S.6. (zespół zakładu Stomatologii zachowawczej):
W1,W2
S.1. Etiologia, diagnostyka i terapia wybranych chorób jamy ustnej w aspekcie kompleksowej opieki 

stomatologicznej – cz. 1.
S.2. Etiologia, diagnostyka i terapia wybranych chorób jamy ustnej w aspekcie kompleksowej opieki 

stomatologicznej – cz. 2.
S.3. Etiologia, diagnostyka i terapia wybranych chorób jamy ustnej w aspekcie kompleksowej opieki 

stomatologicznej – cz. 3.
S.4. Materiałoznawstwo stomatologiczne (rodzaje, wskazania, działanie cytotoksyczne i mutagenne) 

– cz. 1.
S.5. Materiałoznawstwo stomatologiczne (rodzaje, wskazania, działanie cytotoksyczne i mutagenne) 

– cz. 2. 
S.6. Materiałoznawstwo stomatologiczne (rodzaje, wskazania, działanie cytotoksyczne i mutagenne) 

– cz. 3.

Ćwiczenia (zespół zakładu Stomatologii zachowawczej):
U1,U2

badanie podmiotowe i przedmiotowe, ustalenie indywidualnego planu leczenia, diagnostyka i za-
biegi profilaktyczno-lecznicze w zakresie twardych tkanek zęba, chorób miazgi i tkanek okołowierz-
chołkowych, opieka nad pacjentem obciążonym choroba ogólną, zabiegi stomatologii estetycznej, 
prowadzenie dokumentacji medycznej. 
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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,W2 s Kolokwium z treści seminariów
Uzyskanie ponad 
60% poprawnych 
odpowiedzi

U1,U2 c

Ocena nauczyciela prowadzącego zajęcia 
kliniczne, uwzględniająca diagnostykę, pla-
nowanie leczenia, umiejętność wykonywania 
wymaganych procedur profilaktyczno-lecz-
niczych, rzetelne prowadzenie dokumentacji 
medycznej oraz właściwą postawę wobec 
pacjenta

Zaliczenie ćwiczeń 
przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia 
kliniczne. Cykl zajęć 
klinicznych zakoń-
czony jest dwuczę-
ściowym egzaminem 
praktycznym. Ocena 
z egzaminu praktycz-
nego to średnia ocen 
z obu części egzaminu.

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w seminariach, zdanie kolokwium z za-
kresu wiedzy prezentowanej na seminariach (koniec IX semestru) oraz pozytywna ocena uzyska-
na od nauczyciela prowadzącego zajęcia kliniczne. Wymagana jest 100% frekwencja na seminariach. 
W przypadku nieobecności, termin i formę zaliczenia seminarium należy ustalić indywidualnie z asy-
stentem prowadzącym. Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w ciągu roku akademic-
kiego. Dodatkowa absencja wymaga udokumentowania 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 seminariach ma formę 
testową (25 pytań). 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. Warunkiem zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego jest obecność na seminariach i ćwiczeniach, wykonanie wymaganej liczby zabiegów 
stomatologicznych, zaliczenie kolokwium na zakończenie IX semestru (25 pytań), uzyskanie zalicze-
nia od nauczyciela prowadzącego zajęcia kliniczne. 

Egzamin dyplomowy składa się z 2-częściowego egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycz-
nego, przeprowadzanego w formie testu. Egzamin testowy zawiera 100 pytań. Uzyskanie ponad 
55% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin testowy. Niezaliczenie egzaminu testowego skutkuje 
uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej z przedmiotu. Końcowa ocena z przedmiotu to średnia 
ważona, z czego: 10% stanowi końcowa ocena z ćwiczeń, 30% – średnia ocena z dwóch części egzami-
nu praktycznego i 60% – ocena z egzaminu testowego. Końcowa ocena z przedmiotu ewaluowana jest 
po uzyskaniu wyników z egzaminu testowego.

ocena kryteria
2,0 (ndst) 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)
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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. Pawlicka H.: Leczenie kanałowe – postępowanie kliniczne. Wydawnictwo bESTOM. Łódź 2006.
4. Potencjał cytotoksyczny stomatologicznych materiałów wypełnieniowych i nadtlenku wodoru. pod 

red E. Jodkowskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008 r.
5. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi. J. buczkowska-

-Radlińska, M. Lipski, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2011.
6. Stany nagłe w endodoncji. E. Schäfer, Kwintesencja, 2010.
7. Diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych. Z.Jańczuk, J. Krupiński. Wyd. 

Czelej 2005.
8. Farmakoterapia stanów nagłych w praktyce lekarza dentysty. Red. K. Mitręga, T.F. Krzemiński, 

wyd. Czelej, 2012.
10. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów 
ects

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Seminarium 6 0,2
Ćwiczenia 145 5

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
Przygotowanie studenta 
do zajęć 20 0,7

Przygotowanie studenta 
do zaliczeń 20 0,7

Inne (jakie?) 130 4,4
Razem 321  11
11. informacje dodatkowe

Koło Naukowe działające przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej 
Opiekun: dr n. med. Alicja Porenczuk, dr n. med. Marcin Aluchna
http://stomatologiazachowawcza.wum.edu.pl/
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Zajęcia z zakresu Gerostomatologii realizowane są w czterech jednostkach:

– Katedra protetyki Stomatologicznej WUM
– zakład Chorób Błony śluzowej i przyzębia WUM
– zakład Stomatologii zintegrowanej WUM
– zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM

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 magister-
skie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: GEROSTOMaTOLOGia
Kod przedmiotu (z systemu Pensum):  41580

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie: 

Katedra protetyki Stomatologicznej WUM
Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Tel. 225021886
katedraprotetyki@wum.edu.pl

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

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

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

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

Zespół Katedry Protetyki Stomatologicznej(ZKPS)
Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
Dr hab. n. med. Dariusz Rolski
Dr hab. n. med. Dominika Gawlak
Dr n. med. Jerzy Gładkowski
Dr n. med. Tomasz Godlewski
Dr n. med. Zbigniew Kucharski
Dr n. med. Przemysław Szczyrek
Dr n. med. bożena Jedynak
Dr n. med. Magdalena Golecka-bąkowska
Dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska
Dr n. med. Elżbieta Wojtyńska
Dr n. med. bohdan bączkowski
Dr n. med. Łukasz Łomżyński
Dr n. med. Robert Gontek
Dr n. med. Piotr Jurkowski 
Dr n. med. Marta Jaworska-Zaremba
Dr n. med. Kamila Wróbel-bednarz
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Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich wykła-
dowców prowadzących przedmiot): 

Lek. Dent Marek Prątnicki
Lek. Dent. Monika Wojda
Lek. Dent. Krzysztof Majchrzak
Lek. Dent. bartosz bujak
Lek. Dent. Wiktor Lisiakiewicz
Lek. Dent. Konrad Juszczyszyn
Lek. Dent. Adam Kolenda

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. Elżbieta Wojtyńska
Dr n. med. bohdan bączkowski
Tel. 225021886

Liczba punktów ECTS: 1,2 (3 – cały przedmiot)
Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
2. Cele kształcenia 

1. Nabycie wiedzy dotyczącej planowania i przygotowania do leczenia protetycznego z uwzględnie-
niem zmian układu stomatognatycznego związanych z wiekiem pacjenta.

2. Nabycie wiedzy dotyczącej rodzajów uzupełnień protetycznych, wskazań i przeciwwskazań do ich 
zastosowania oraz procedur klinicznych i laboratoryjnych w wykonawstwie tych uzupełnień.

3. Nabycie umiejętności postępowania klinicznego w rehabilitacji protetycznej pacjentów w starszym 
wieku, z uwzględnieniem zmian starczych i schorzeń ogólnoustrojowych charakterystycznych dla 
tej grupy wiekowej.

3. Wymagania wstępne 
1. Zaliczony IV rok studiów, kolokwium wejściowe z zakresu wiedzy zdobytej na roku III i IV.
2. Znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu protetyki stomatologicznej.
3. Umiejętność rozpoznania chorób i wad narządu żucia.
4. Umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych procedur klinicznych z zakresu protety-

ki stomatologicznej.
4. przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 
Symbol 

przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 
(numer) 

W1
Zna budowę układu stomatognatycznego oraz zagad-
nienia okluzji w protetyce stomatologicznej (z uwzględ-
nieniem zmian związanych z wiekiem pacjenta) 

aW1
aW2
BW8
FW3 

W2 Zna rodzaje uzupełnień protetycznych oraz wskazania 
i przeciwwskazania do ich stosowania uosób starszych.

FW1
FW3
FW12
FW13
FW16 
CW24
CW25
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U1 Przeprowadza badanie pacjenta, ustala indywidualny 
plan leczenia 

aU2
FW2 
FW8
FU1
FU2
FU3
FU6
FU7
FU12
FU13
CU4
CU5
EU11 

U2 Przeprowadza badanie morfologiczne i czynnościowe 
stanu narządu żucia. 

BU1
BU2
FW3
FW4 

 W3
 Posiada wiedzę w zakresie leczenia pacjentów pro-
tezami stałymi i ruchomymi (postępowanie kliniczne 
i laboratoryjne)

FW2
FW16
FW22 
CW23
CW28 

U3 

Przeprowadza rehabilitację protetyczną w prostych 
przypadkach klinicznych z wykorzystaniem uzupełnień 
stałych i ruchomych – gerostomatologia w rehabilitacji 
protetycznej.

FU7
CU11
CU12
CU13 

W4, U4 Rozpoznaje i leczy powikłania miejscowe, które wystą-
piły podczas i po zabiegach stomatologicznych 

FW14
FU11 

W5, U5 Analizuje i interpretuje wyniki badań radiologicznych 
i innych badań dodatkowych.

FW21
FU6

W6, U6 W przypadku pacjentów wymagających leczenia inter-
dyscyplinarnego wypisuje odpowiednie skierowania

FW22
FU13

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba 
osób w grupie 

Wykład 0 0 -
Seminarium 2 4 20
Ćwiczenia 15 19 5
6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Tematy i treści kształcenia seminariów:
1. S1. Gerostomatologia w rehabilitacji protetycznej.
2. S2. Współzależność protetyki stomatologicznej i innych dziedzin medycyny. 

W1-W6
Tematy i treści kształcenia ćwiczeń: C1-C15. Tematyką cyklu ćwiczeń jest rehabilitacja protetyczna 
układu stomatognatycznego, optymalny wybór uzupełnień protetycznych w określonych warun-
kach podłoża protetycznego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów starszych wiekiem, lecze-
nie implantologiczne z zastosowaniem protez typu OVD.
 
W1-W6, U1-U6
Prowadzący (ZKPS)
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 
Symbol przed-

miotowego efek-
tu kształcenia 

Symbole form pro-
wadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efek-
tu kształcenia Kryterium zaliczenia 

W1-W6 s
Zaliczenie seminariów 
następuje na podstawie 
czynnego udziału Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na poziomie 
co najmniej 60% W1-W6

U1-U6  C

Zaliczenie ćwiczeń 
następuje na podsta-
wie czynnego udziału 
i kolokwium 

8. Kryteria oceniania 
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie 

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) 

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Protetyka stomatologiczna – E. Spiechowicz, Warszawa 2008.
2. Współczesna protetyka stomatologiczna – S. Majewski, Wrocław 2014.
3. Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej – S. Majewski, M. Pryliński, Lu-

blin 2013.
4. Stomatopatie protetyczne – pod redakcją E. Spiechowicza, Warszawa 1993.
5. Grzybice jamy ustnej – E. Spiechowicz, E. Mierzwińska-Nastalska, Warszawa 1998.
6. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia – pod redakcją E. Mierzwińskiej-Nastalskiej, WUM 2014.
7. Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne. MedTourPress 

International 2011.
8. Geroprotetyka – R. Koczorowski, MedTourPress 2010.
Literatura uzupełniająca: 
1. Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej – S. Majewski.
2. Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi – S. Majewski.
3. Czasopismo "Protetyka Stomatologiczna”.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład 0  
Seminarium  2 0,07
Ćwiczenia  15 0,5

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy 
Przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5
Przygotowanie studenta do zaliczeń 3 0,1
Inne (jakie?) 1 0,03
Razem 36 1,2 
11. informacje dodatkowe 

Studenckie koło naukowe – opiekun dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz
Opiekun V roku dr n.med. E. Wojtyńska
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1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

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

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/przedmiotu: GEROSTOMaTOLOGia
Kod przedmiotu 41580

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Chorób Błony śluzowej i przyzębia
Ul. Miodowa 18, 01-246 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

Jednostka koordynująca:

Katedra protetyki Stomatologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Pawilon XI A
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Tel. (+48 22) 502 18 86

Rok studiów 5
Semestr studiów 9,10 
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy

Osoby prowadzące 

prof. dr hab. Renata Górska
dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka
dr n. med. Katarzyna Charazińska –Carewicz
dr n. med. Maciej Czerniuk
dr n. med. bartłomiej Górski
lek.dent. Tomasz Kaczyński
dr hab. n. med. Jan Kowalski
lek. dent. Wioleta Majdanik
dr n. med Małgorzata Nędzi-Góra
dr n. med Maciej Nowak
dr n. med. Agata Orzechowska
lek. stom. Wojciech Ryncarz
lek. dent. Marcin Siemiątkowski
lek. dent. Małgorzata Wyszyńska 
dr n. med. Maciej Zaremba

Erasmus TAK/NIE TAK
Osoba odpowiedzialna za sylabus Małgorzata Nędzi-Góra tel. 22 502 20 99
Liczba punktów ECTS: 0,6 (3 na cały przedmiot)
2. Cele kształcenia 

1. Opanowanie wiedzy z zakresu zmian fizjologicznych zachodzących z wiekiem w przyzębiu i błonie 
śluzowej jamy ustnej.

2. Opanowanie umiejętności diagnostyki zmian fizjologicznych zachodzących z wiekiem w przyzębiu 
i błonie śluzowej jamy ustnej jak również umiejętności różnicowania tych zmian z procesami pato-
logicznymi wymagającymi leczenia. 

3. Opanowanie umiejętności leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia u pacjentów w podeszłym 
wieku. 

3. Wymagania wstępne 
1. Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządu żucia, oraz z zakresu chorób błony śluzowej i przy-

zębia, potwierdzona zaliczonymi zajęciami na roku 2, 3, 4.



55

4. przedmiotowe efekty kształcenia
Lista efektów kształcenia

Symbol przed-
miotowego efektu 

kształcenia
Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer)

W 01

zna objawy, przebieg i sposoby postępowania 
w określonych jednostkach chorobowych jamy 
ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup 
wiekowych

FW5

W 02
zna zasady diagnostyki i leczenia przyzębia oraz 
chorób błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów 
w starszym wieku

FW11

U01
przepisuje leki przeznaczone do leczenia chorób 
błony śluzowej i przyzębia, z uwzględnieniem ich 
interakcji i działań ubocznych u osób starszych

FU12

U 02 ustala leczenie w chorobach tkanek układu sto-
matognatycznego u pacjentów starszych FU18

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium - - -
Ćwiczenia 10 19 5
6. Tematy zajęć i treści kształcenia

C1-C10
Diagnostyka i leczenie wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia u pacjentów w po-
deszłym wieku.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W01-W02 c Kolokwium ustne 

Opanowanie wiedzy z zakresu 
diagnostyki i leczenia chorób 
błony śluzowej i przyzębia 
u osób starszych 

U01-U04 c Czynne uczestnictwo 
w ćwiczeniach

Wykonanie procedur potwier-
dzonych w karcie studenta

8. Kryteria oceniania
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego ćwiczenia. Obecność na wszystkich za-

jęciach jest obowiązkowa, w przypadku uzasadnionej nieobecności należy z asystentem prowadzą-
cym ustalić termin i formę zaliczenia.

ocena kryteria
2,0 (ndst)

Nie dotyczy
3,0 (dost.)
3,5 (ddb)
4,0 (db)

4,5 (pdb)
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9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. Periodontologia współczesna. R. Górska i T. Konopka, Med. Tour Press International, Otwock 2013.
2. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej, pod red. Renaty Górskiej, Med. Tour 

Press International Otwock 2011.
Literatura zalecana:
1. „Periodontologia” Hans-Peter Mueller, edra Urban&Partner 2017.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Seminarium - -
Ćwiczenia 10 0,4

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
Przygotowanie studenta do zajęć 3 0,1
Przygotowanie studenta do zaliczeń 3 0,1
Razem 16 0,6
11. informacje dodatkowe 

strona internetowa:
periodontologia.wum.edu.pl 
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1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

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

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa przedmiotu: GEROSTOMaTOLOGia
Kod przedmiotu: 41580

Jednostki prowadzące kształcenie:
zakład Stomatologii zintegrowanej WUM
ul. Miodowa 18, 02-246 Warszawa,
Tel. 22/502-20-32, fax 22/502-20-38 

Kierownik jednostek: dr hab. n. med. izabela Strużycka
Rok studiów: V
Semestr studiów: IX, X
Typ modułu/przedmiotu: podstawowy
Osoby prowadzące: Pracownicy Zakładu Stomatologii Zintegrowanej
Erasmus: TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabusa:

dr hab. n. med. Izabela Strużycka
tel. 606758619
istruzycka@gmail.com

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Elżbieta 
Mierzwińska-Nastalska

Liczba punktów ECTS: 0,6 (3 – cały przedmiot)
2. Cele kształcenia 

Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawowanie kompleksowej opieki stomato-
logicznej nad osobami starszymi. Cele te student osiąga poprzez nabycie wiedzy i umiejętności 
w zakresie:
1. Oceny stanu narządu żucia u osób starszych.
2. Formułowania kompleksowego planu leczenia chorego z uwzględnieniem uwarunkowań 

ogólnoustrojowych. 
3. Opieki profilaktyczno-leczniczej nad pacjentem w wieku podeszłym
3. Wymagania wstępne 

1. Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji w po-
przednich latach studiów.

2. Nabycie wiedzy dotyczącej zmian w układzie stomatognatycznym zachodzących wraz z wiekiem.
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1

zna objawy, przebieg sposoby postępowania 
w określonych jednostkach chorobowych jamy 
ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup 
wiekowych;

FW05

W2

Zna etiopatogenezę i symptomatologię chorób 
układu oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, 
moczowo-płciowego, immunologicznego, po-
karmowego, ruchu oraz gruczołów dokrewnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek choro-
bowych, których objawy występują w jamie ustnej

EW03
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W3
zna zasady postępowania profilaktyczno-lecz-
niczego w chorobach narządu żucia w różnym 
okresie rozwoju;

FWO3

W4 zna i rozumie patomechanizm oddziaływania 
chorób jamy ustanej na ogólny stan zdrowia; FW22

W5 zna przyczyny i zasady postępowania w przypad-
ku powikłań chorób układu stomatognatycznego; FW14

U1
zna zasady postępowania w przypadku chorób tka-
nek narządu żucia, urazów zębów i kości szczęk;
i

FU9

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium -
Ćwiczenia 10 19 5

Tematy zajęć i treści kształcenia
Diagnozowanie czynników ryzyka chorób jamy ustnej u pacjentów w wieku podeszłym. Planowa-

nie leczenia u osób starszych. Opieka stomatologiczna nad jamą ustną pacjenta w wieku podeszłym 
i obciążonym choroba ogólną, Profilaktyka stomatologiczna chorób jamy ustnej u osób starszych. 
C1 Ćwiczenia W1,W2,W3,W4,W5,U1.
6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1-W5
U1 c

Ocena pracy klinicznej do-
konana przez nauczyciela
prowadzącego ćwiczenia

zaliczenie na podstawie obecno-
ści na ćwiczeniach, wykazania 
się umiejętnościami praktyczny-
mi i wiedzą teoretyczną

7. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i uzy-
skanie pozytywnej oceny od nauczyciela prowadzącego zajęcia. W przypadku uzasadnionej nieobec-
ności termin i formę zaliczenia należy ustalić indywidualnie z nauczycielem.

ocena kryteria
2,0 (ndst)
3,0 (dost)
3,5 (ddb)
4,0 (db)

4,5 (pdb)
5,0 (bdb)

8. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny” Z. Jańczuk, U Kaczmarek, M. Lipski, 

Wydanie IV, PZWL, Warszawa 2014 r.
2. „Stomatologia wieku podeszłego” Z. Knychalska-Karwan Wyd. Czelej, Lublin 2005 r.
Literatura uzupełniająca:
1. Gerontologia Polska (czasopismo).
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9. Kalkulacja punktów ECTS 
Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład - -
Seminarium - -
Ćwiczenia 10 0,3

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
Przygotowanie studenta do zajęć -
Przygotowanie studenta do zaliczeń 4 0,1
Inne (jakie?) 6 0,2
Razem 20 0,6
10. informacje dodatkowe

1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej, opiekun: dr n. med. Katarzyna Brus-
-Sawczuk, https://www.facebook.com/zintegrowanawum/?ref=ts&fref=ts

2. Lokalizacja zajęć: Miodowa 18, 02-246 Warszawa.
3. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała, agaka@op.pl 
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1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Lekarsko-dentystyczny

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

Rok akademicki: 2018/2019
Nazwa modułu/ przedmiotu: GEROSTOMaTOLOGia
Kod przedmiotu: 41580

Jednostki prowadzące kształcenie:

zakład Chirurgii Stomatologicznej WUM
Wydział Lekarsko-dentystyczny
ul. Nowogrodzka 59, Pawilon XI b 
Telefon: 022 502-12-42

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. n. med. andrzej Wojtowicz
Rok studiów: V
Semestr studiów: 9, 10
Typ modułu/przedmiotu: Kierunkowy

Osoby prowadzące:

Zespół Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM
Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
Dr n. med. Piotr Wychowański
Dr n. med. Wojciech Popowski
Dr n. med. Krzysztof Kukuła
Dr n. med. Dorota Szubińska-Lelonkiewicz
Dr n. med. Szymon Frank
Lek. Dent. Dariusz Mateńko
Lek. Dent. barbara Chruściel
Lek. Dent. Paweł Nieckula
Lek. Dent. bartłomiej Iwańczyk
Lek. Dent. Adam Jakimiak
Lek. Dent. Tomasz Kamiński
Lek. Dent. Igor Kresa
Lek. Dent. Martyna Osiak
Lek. Dent. Marcin Adamiec
Lek. dent. Agnieszka Krekora
Lek. dent. Łukasz Stojek

Erasmus TAK/NIE Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus:
Lek. dent. Martyna Osiak
tel. (22) 502-12-42
martyna.osiak@wum.edu.pl

Liczba punktów ECTS: 0,6 (3 – cały przedmiot)

Koordynator
Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Katedra Protetyki Stomatologicznej
0-22 502-18-86

2. Cele kształcenia 
1. Nabycie wiedzy dotyczącej planowania i przygotowania do leczenia chirurgicznego z uwzględnie-

niem zmian układu stomatognatycznego związanych z wiekiem pacjenta.
2. Nabycie wiedzy dotyczącej wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegów z zakresu chirurgii 

stomatologicznej u pacjentów w podeszłym wieku. 
3. Nabycie umiejętności postępowania klinicznego w chirurgii stomatologicznej z pacjentami w star-

szym wieku.
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3. Wymagania wstępne
1. Zaliczony IV rok studiów, kolokwium wejściowe z zakresu wiedzy zdobytej na roku III i IV.
2. Znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu protetyki stomatologicznej.
3. Umiejętność rozpoznania chorób i wad narządu żucia.
4. Umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych procedur klinicznych z zakresu prote-

tyki stomatologicznej.
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia Odniesienie do efektu kierunkowego 

W1

Zna i rozumie mechanizmy prowa-
dzące do patologii narządowych 
i ustrojowych (w tym chorób infek-
cyjnych, inwazyjnych, autoimmuno-
logicznych, z niedoboru odporności, 
metabolicznych i genetycznych);

F.W2

W2 Zna florę wirusową, bakteryjną 
i grzybiczą jamy ustnej i jej znaczenie; F.W4

W3

Zna objawy, przebieg i sposoby postę-
powania w określonych jednostkach 
chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, 
z uwzględnieniem grup wiekowych

F.W5

W4 Zna metody rehabilitacji narządu 
żucia; F.W16

W5
Zna zasady znieczulenia w zabiegach 
stomatologicznych i podstawowe 
środki farmakologiczne;

F.W19

U1 Przeprowadza wywiad lekarski 
z pacjentem lub jego rodziną; F.U1

U2 przeprowadza badanie fizykalne 
pacjenta; F.U2

U3

Wyjaśnia pacjentowi istotę jego 
dolegliwości, ustala sposób leczenia 
potwierdzony świadomą zgodą 
pacjenta oraz rokowanie;

F.U3

U4

prowadzi bieżącą dokumentację 
pacjenta, wypisuje skierowania 
na badania lub leczenie specjali-
styczne stomatologiczne i ogólnome-
dyczne; wykonuje zabiegi z zakresu 
chirurgii stomatologicznej, asystuje 
przy zabiegach, wykonuje czynności 
dotyczące opieki pozabiegowej

F.U13

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład - - -
Seminarium - - -
Ćwiczenia 10 19  5
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Tematyka ćwiczeń: Tematyką cyklu ćwiczeń jest planowanie leczenia i przygotowanie pacjenta 

w podeszłym wieku do zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Wybór optymalnych metod 
leczenia w zależności od ogólnych obciążeń pacjenta. Poznanie wskazań i przeciwwskazań do wyko-
nania zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej u pacjentów w podeszłym wieku. 
1. Student przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodzina. U1
2. Student przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. U2
3. Student wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób leczenia potwierdzony 

świadomą zgodą pacjenta. U3
4. Student interpretuje wyniki badań dodatkowych. U4
5. Student znieczula, usuwa zęby. U3, U4
6. Student prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych zębopochodnych procesów zapalnych tkanek 

miękkich jamy ustnej oraz kości szczęk. U3, U4
7. Student pobiera i zabezpiecza materiał do badań histopatologicznych. U4
8. Student asystuje przy zabiegach w warunkach sali operacyjnej. U4
9. Student poznaje objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobo-

wych z zakresu chirurgii stomatologicznej z uwzględnieniem podeszłego wieku pacjenta. U4
10. Student poznaje zasady opieki pozabiegowej pacjentów w podeszłym wieku. U4
Prowadzący (zespół ZChS)
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Przedmio-
towy efekt 
kształcenia

Formy prowa-
dzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

 C1-C10 c zaliczenie kolokwium w for-
mie testu

 uzyskanie przynajmniej oceny 
dostatecznej (3,0) z kolokwium

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie kolokwium

ocena kryteria
2,0 (ndst) Suma do 50% prawidłowych odpowiedzi
3,0 (dost.) Suma powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi 
3,5 (ddb) Suma powyżej 60% prawidłowych odpowiedzi 
4,0 (db) Suma powyżej 70% prawidłowych odpowiedzi 

4,5 (pdb) Suma powyżej 80% prawidłowych odpowiedzi 
5,0 (bdb) Suma powyżej 90% prawidłowych odpowiedzi 

9. Literatura 
Literatura obowiązkowa:
1. L. Kryst (red.): „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa”. PZWL: Warszawa 1999, 2007. 
2. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa. Red. S. bartkowski, AM Kraków 1996.
Literatura uzupełniająca: 
3. K. Galus (red): „Geriatria. Wybrane zagadnienia”. Elsevier Urban & Partner: Wrocław 2007.
4. A.R. Mohammad: „Geriatric Dentistry. Fourth edition”, 2005.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład - -
Seminarium - -
Ćwiczenia 10 0,6

Samodzielna praca studenta 
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć - -
Razem 10  0,6
11. informacje dodatkowe 
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Zajęcia z zakresu Stomatologii zintegrowanej Wieku dorosłego realizowane są w trzech 
jednostkach:

– zakład Stomatologii zintegrowanej WUM
– Katedra protetyki Stomatologicznej WUM 
– zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

Program kształcenia:
lekarsko-dentystyczny
stacjonarne, jednolite magisterskie, stacjonarne 
i niestacjonarne

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa przedmiotu:
STOMaTOLOGia  

ziNTEGROWaNa WiEKU 
dOROSłEGO

Kod przedmiotu: 41586

Jednostki prowadzące kształcenie:

zakład Stomatologii zintegrowanej WUM
ul. Miodowa 18, 02-246 Warszawa, tel. 225022032

zakład protetyki Stomatologicznej WUM,
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel. 5021886

zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-
Twarzowej WUM,
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, tel. 225021272
Zakład Ortodoncji WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa, 225021032

Kierownik jednostek:

dr hab. n. med. izabela Strużycka
prof. dr hab. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński
prof.dr hab.n.med. Małgorzata zadurska

Rok studiów: V
Semestr studiów: IX, X
Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy

Osoby prowadzące:

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni 
w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej WUM, 
Zakładzie Protetyki Stomatologicznej WUM
Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzo-
wej WUM, Zakładzie Ortodoncji WUM.

Erasmus: TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabusa:
dr hab. n. med. izabela Strużycka
tel. 606758619
istruzycka@gmail.com

Liczba punktów ECTS: 4
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2. Cele kształcenia
Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawowanie kompleksowej opieki stomatolo-

gicznej nad osobami powyżej 18 roku życia, z uwzględnieniem komunikacji z pacjentem, pracy zespo-
łowej i współpracy interdyscyplinarnej, obejmującej specjalistów z poszczególnych dziedzin stomato-
logicznych i medycznych. Cele te student osiąga nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 − przeprowadzenia poprzez badania pacjenta z uwzględnieniem wywiadu ogólnomedycznego, in-
terpretacji dokumentacji medycznej oraz wyników badania stomatologicznego podmiotowego 
i przedmiotowego,
 − opracowania wstępnego planu postępowania stomatologicznego i konsultacji specjalistycznych, ba-
dań dodatkowych oraz interpretacji wyników.
 − opracowania kompleksowego planu profilaktyczno-leczniczego opieki stomatologicznej, uwzględ-
niającego współpracę, możliwości finansowe i ogólny stan zdrowia pacjenta, prowadzenia doku-
mentacji medycznej.

3. Wymagania wstępne 
1. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii 

stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji i farmakologii klinicz-
nej, a także umiejętność przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta 
wraz z ustaleniem rozpoznania chorób i wad narządu żucia.

2. Student powinien posiadać umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych zabiegów 
profilaktycznych i leczniczych w zakresie poszczególnych dyscyplin stomatologicznych.

3. Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer)

W1

zna objawy, przebieg sposoby postępowania 
w określonych jednostkach chorobowych jamy 
ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup 
wiekowych;
rozumie związek między nieprawidłowościami 
morfologicznymi a funkcją zmienionych narzą-
dów i układów;

FW05
eW01

U1

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub 
jego rodziną;
przeprowadza badanie fizykalne pacjenta;
interpretuje wyniki badań dodatkowych;
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypi-
suje skierowania na badania czy też leczenie spe-
cjalistyczne stomato logiczne i ogólnomedyczne; 
dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zacho-
wań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych;

FU01
FU02
FU06
FU13
dU02

U2

wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, 
ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą 
zgodą pacjenta oraz rokowanie;
przekazuje pacjentowi i jego bliskim złe informa-
cje o stanie zdrowia
przedstawia wybrane problemy medyczne w for-
mie ustnej lub pisemnej, w sposób adekwatny 
do poziomu od biorców;
buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego 
procesu diagnostycznego i leczenia;

FU03
FU04
FU15 
dU04
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W2

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do pato-
logii narządowych i ustrojowych
zna zasady postępowania profilaktyczno-lecz-
niczego w chorobach narządu żucia w różnym 
okresie rozwoju;

FW02
FW03

U3

ustala leczenie w chorobach tkanek układu 
stomatognatycznego;
ustala wskazania do wykonania określonego 
zabiegu stomatologicznego;
zna profilaktykę chorób jamy ustnej;
prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych zę-
bopochodnych i niezębopochodnych procesów 
zapalnych tkanek miękkich jamy ustnej;
zna zasady postępowania w przypadku chorób 
tkanek narządu żucia, urazów zębów i kości 
szczęk;
stosuje odpowiednie leki w czasie i po zabiegu 
stomatologicznym w celu zniesienia bólu i lęku;

FU18
FU07 

FU08
 FU09 
 FU10
FU19

U4

przepisuje leki z uwzględnieniem ich interakcji 
i działań ubocznych;
diagnozuje i leczy w stopniu podstawowym 
choroby przyzębia;
diagnozuje, różnicuje, klasyfikuje wady zgryzu

FU12
FU20
FU21

5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba 
godzin

Liczba 
grup

Minimalna liczba osób  
w grupie

Wykład 0 0 -
Seminarium 2 4 20
Ćwiczenia
Zakład Stomatologii Zintegrowanej – (68 godz)
Katedra i Zakład Protetyki – (2 godz)
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczęko-
wo-Twarzowej – (2 godz)
Zakład Ortodoncji – (2 godz.)

74 19 5

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
Seminarium
S.1. Interdyscyplinarny plan profilaktyczno-leczniczy opieki stomatologicznej u osób powyżej 
18 roku życia, opracowany na podstawie kompleksowego badania pacjenta: W1, W2.
Tematyka ćwiczeń

Planowanie kompleksowej opieki stomatologicznej i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-lecz-
niczych u pacjenta ogólnie zdrowego, z chorobą przewlekłą i z niepełnosprawnością fizyczną lub 
intelektualną: W1,U1,W2,U2,U3,U4.

Ćwiczenia odbywają się w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej WUM obejmują: 
wywiad lekarski i stomatologiczny, badanie stomatologiczne, diagnostyka chorób jamy ustnej, 
określenie potrzeb profilaktycznych i leczniczych, zaplanowanie i interpretacja wyników konsul-
tacji i badań dodatkowych, opracowanie planu leczenia i wykonywanie procedur profilaktycznych 
i leczniczych z zakresu stomatologii zachowawczej, prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym 
fotograficznej wykonywanej na różnych etapach postępowania. W tym:
1 ćwiczenie: 

konsultacje z udziałem lekarzy Zakładu Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji WUM oraz Zakła-
du Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM. Przedyskutowanie interdyscyplinar-
nego planu leczenia, zaproponowanego przez studenta.
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1 ćwiczenie: 
przedstawienie w formie prezentacji i omówienie: wyników badania ogólnomedycznego, stoma-

tologicznego, badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych, planu postępowania, dokumentacji 
medycznej oraz fotograficznej, a także procedur profilaktyczno-leczniczych przeprowadzonych przez 
studenta u jednego z pacjentów.
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form pro-
wadzonych zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

W1, W2 s1 Ustne sprawdzenie przygo-
towania do seminarium

Aktywny udział w seminarium, 
udzielenie poprawnych odpo-
wiedzi na pytania

W1-W2
U1-U4 c1-22

Poprawne kompleksowe 
badanie stomatologicz-
ne, wykonanie badań 
dodatkowych,
ustalenie zintegrowanego 
planu leczenia,
wykonanie zabiegów 
profilaktyczno-leczniczych 
w ramach przyjętego planu 
postępowania,
przygotowanie dokumen-
tacji medycznej, w tym 
fotograficznej,
dla co najmniej jednego 
pacjenta;
kolokwium testowe oce-
niające treści przekazane 
na seminarium

Prawidłowe przedstawienie 
i omówienie w formie prezen-
tacji multimedialnej co najmniej 
jednego przypadku klinicznego 
uwzględniającego zintegrowane 
planowanie i leczenie stomato-
logiczne, przeprowadzone przez 
studenta w trakcie zajęć klinicz-
nych; uzyskanie co najmniej 
60% prawidłowych odpowiedzi 
z kolokwium testowego

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena odbytego 

cyklu ćwiczeń i seminarium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji przypadku klinicznego 
oraz zaliczenie kolokwium. Kolokwium w pierwszym i drugim terminie ma formę testu. W przypad-
ku niezaliczenia, kolokwium komisyjne może odbyć się wyłącznie za zgodą Kierownika Zakładu. 
Obecność na seminarium i zajęciach klinicznych jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach klinicznych i/lub nieobecności na seminarium należy ustalić termin i formę 
zaliczenia zajęć z asystentem prowadzącym.

Składowe i ocena prezentacji przypadku klinicznego: 
1. Przedstawienie wyników badania ogólnomedycznego i stomatologicznego pacjenta, wyników kon-

sultacji i wyników badań dodatkowych (5 pkt.)
2. Określenie stomatologicznych potrzeb profilaktyczno-leczniczych (5 pkt.)
3. Plan postępowania stomatologicznego (5 pkt.)
4. Wykonane procedury profilaktyczne i lecznicze (3 pkt.)
5. Dokumentacja fotograficzna (2 pkt.)
Łączna liczba punktów do uzyskania z ćwiczeń: 50 pkt.
Łączna liczba punktów do uzyskania z prezentacji: 20 pkt.
Łączna liczba punktów do uzyskania z kolokwium: 60 pkt.
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ocena kryteria
2,0 (ndst) <65 pkt
3,0 (dost) 65-75 pkt
3,5 (ddb) 76-90 pkt
4,0 (db) 91-110 pkt

4,5 (pdb) 111-120 pkt
5,0 (bdb) 121-130 pkt

9. Literatura
Literatura obowiązkowa:
1. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Z. Jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski, 

Wyd. IV, PZWL, Warszawa 2014.
2. Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. Red. D. Piątowska, Med. Tour Press Int. Wyd. 

Med., Warszawa 2009.
3. Materiały do ćwiczeń przygotowane przez Zakład Stomatologii Zintegrowanej.
Literatura uzupełniająca: 
1. Endodoncja. Red. A. Arabska-Przedpełska, H. Pawlicka, Med. Tour Press Int. Wyd. Med., War-

szawa 2004.
2. Profilaktyka i leczenie stomatologiczne u osób z zaburzeniami i chorobami ustrojowymi. J. bucz-

kowska-Radlińska, M. Lipski, Wydawnictwo. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczeci-
nie, 2011.

3. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Kaczmarzyk T., Sty-
pułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J. Wydawnictwo Kwintesencja Warszawa 2009.

4. Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. 
Podręcznik dla studentów i lekarzy. Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., 
Woroń J., Zaleska M. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

5. Ćwiczenia przedkliniczne w ortodoncji pod red. M. Zadurskiej – skrypt.
6. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej pod red. R. Górskiej. Med. Tour Press Int., Warsza-

wa, 2011.
7. Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia pod red E. Mierzwińskiej-Nastalskiej, Warszawa, 2014.
8. Współczesna radiologia stomatologiczna. Różyło-Kalinowska I., Rózyło TK, Wyd. Czelej, Lublin, 2012.
9. Planowanie leczenia stomatologicznego. bain CA., red. pol. Spiechowicz E., Wyd. Elsevier Urban 

& Partner, Wrocław, 2006.
10. Kalkulacja punktów ECTS 

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

Wykład 0 0
Seminarium 2 0,08
Ćwiczenia
Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Katedra i Zakład Protetyki WUM
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczęko-
wo-Twarzowej WUM WUM
Zakład Ortodoncji WUM

68
2
2
2

 2,60
0,08
0,08
0,08

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 
Przygotowanie studenta do zajęć 18 0,7
Przygotowanie studenta do zaliczeń 10 0,38
Inne (jakie?) - -
Razem 104 4
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11. informacje dodatkowe 
1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej, opiekun: dr n. med. Katarzyna Brus-

-Sawczuk, https://www.facebook.com/zintegrowanawum/?ref=ts&fref=ts
2. Lokalizacja zajęć: Miodowa 18, 02-246 Warszawa.
3. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała, agaka@op.pl
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WaRSzaWSKi UNiWERSyTET MEdyCzNy
MEdiCaL UNiVERSiTy OF WaRSaW

Wydział LEKaRSKO-dENTySTyCzNy

Zajęcia z zakresu Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego realizowane 
są w trzech jednostkach:

– zakład Stomatologii dziecięcej WUM
– Klinika Neurologii dziecięcej WUM
– zakład Ortodoncji WUM

1. Metryczka
Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-dentystyczny

Program kształcenia Kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne i niesta-
cjonarne, jednolite magisterskie

Rok akademicki: 2018/2019

Nazwa modułu/przedmiotu:
STOMaTOLOGia ziNTEGROWaNa 

WiEKU ROzWOJOWEGO 
(stomatologia dziecięca)

Kod przedmiotu 41587

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie:

zakład Stomatologii dziecięcej WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa 
tel. 225022031
pedodoncja@wum.edu.pl

zakład Ortodoncji WUM 
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel. 225021031
ortodoncja@wum.edu.pl

Klinika Neurologii dziecięcej WUM –  Szpital pediatryczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Kierownik jednostki/jednostek:
prof. dr hab. n. med. dorota Olczak-Kowalczyk
prof. dr hab. n. med. Małgorzata zadurska
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak 

Rok studiów 5
Semestr studiów IX 
Typ modułu/przedmiotu kierunkowy

Osoby prowadzące 
Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni 
w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Ortodoncji 
i Klinice Neurologii Dziecięcej WUM

Erasmus TAK/NIE TAK
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koordynator przedmiotu 

Osoby odpowiedzialne za sylabus 

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
22 502 20 31 
pedodoncja@wum.edu.pl 
Zakład Stomatologii Dziecięcej – dr n. med. Emil Korporowicz 
22 502 20 31 
pedodoncja@wum.edu.pl 
Zakład Ortodoncji – lek. stom. Monika Walerzak
225021045, 225021049
monikawalerzak@gmail.com

Liczba punktów ECTS: 3
2. Cele kształcenia

Celem głównym jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawowanie kompleksowej 
opieki stomatologicznej nad pacjentem w wieku rozwojowym z uwzględnieniem komunikacji z pa-
cjentem i jego opiekunami, pracy zespołowej i współpracy interdyscyplinarnej, obejmującej specjali-
stów z poszczególnych dziedzin stomatologicznych i medycznych. 

Cele szczegółowe:
• umiejętność interpretacji wywiadu ogólnomedycznego, wyników stomatologicznego badania 

podmiotowego i przedmiotowego,
• umiejętność opracowania wstępnego planu postępowania stomatologicznego oraz konsultacji 

specjalistycznych i badań dodatkowych oraz interpretacji wyników,
• umiejętność zaplanowania opieki stomatologicznej, w tym zapobiegania chorobom jamy ustnej 

oraz leczenia zachowawczego, chirurgicznego, periodontologicznego, ortodontycznego i prote-
tycznego, uwzględniającego współpracę i ogólny stan zdrowia pacjenta (wybór sposobu leczenia 
i metod leczniczych, konieczność przygotowania do leczenia, opieka pozabiegowa);

• umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta;
3. Wymagania wstępne 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu stomatologii dziecięcej, 
ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, pediatrii i farmakologii klinicznej oraz umie-
jętność przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, rozpoznawania chorób 
i wad narządu żucia, samodzielnego wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczniczych, a także 
prowadzenia dokumentacji medycznej. 
4. przedmiotowe efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol przed-

miotowego efektu 
kształcenia

Treść przedmiotowego efektu kształcenia
Odniesie-

nie do efektu 
kierunkowego 

W1

zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii 
narządowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyj-
nych, inwazyjnych, autoimmunologicznych, z niedo-
boru odporności, metabolicznych i genetycznych);
zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób 
jamy ustnej na ogólny stan zdrowia;
zna zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego 
w wadach zgryzu w różnym okresie rozwoju;
zna metody rehabilitacji narządu żucia.

F.W2. 
F.W22
FW03
FW16

U1

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego 
rodziną;
przeprowadza badanie fizykalne pacjenta; 
dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań 
antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych;
prowadzi bieżącą dokumentację pacjenta, wypisuje 
skierowania na badania lub leczenie specjalistyczne 
stomato logiczne i ogólnomedyczne; interpretuje wyni-
ki badań dodatkowych; 

F.U1.
F. U2.
d.U2.
F.U13.
F.U6.
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W2
rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewer-
balnej w procesie komunikowania się z pacjentem 
i pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem; 

d.W4.

U2

wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala 
sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pa-
cjenta oraz rokowanie;
 przedstawia wybrane problemy medyczne w formie 
ustnej lub pisemnej, w sposób adekwatny do poziomu 
od biorców; 
buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego proce-
su diagnostycznego i leczenia; 

F.U3.
F.U15. 
d.U4.

W3

zna zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego 
w chorobach narządu żucia w różnym okresie rozwoju; 
zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w okre-
ślonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy 
i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych;
zna metody terapeutyczne ograniczania i znoszenia 
bólu oraz ograniczania lęku i stresu;
zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i oporności 
przeciwantybiotykowej;

F.W3.
 F.W5. 
F.W17.
F.W15

U3

zna profilaktykę chorób jamy ustnej; 
zna zasady postępowania w przypadku chorób tkanek 
narządu żucia, urazów zębów i kości szczęk;
ustala wskazania do wykonania określonego zabiegu 
stomatologicznego; 
stosuje odpowiednie leki w czasie i po zabiegu stomato-
logicznym w celu zniesienia bólu i lęku; przepisuje leki, 
z uwzględnieniem ich interakcji i działań ubocznych;

F.U8. 
F.U9. 
F.U7. 
F.U19.
F.U12.

W4
zna zasady postępowania z pacjentami z wada-
mi zgryzu współistniejącymi ze schorzeniami 
neurologicznymi;

U4
zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
powikłań ogólnych i miejscowych podczas zabiegów 
stoma tologicznych i po zabiegach stomatologicznych;

F.U11.

W5

 zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii 
narządowych i ustrojowych (w tym chorób infekcyj-
nych, inwazyjnych, autoimmunologicznych, z niedo-
boru odporności, metabolicznych i genetycznych); zna 
i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy 
ustnej na ogólny stan zdrowia;

F.W2, F.W22

U5

prowadzi kompleksową opiekę stomatologiczną nad 
pacjentem w wieku rozwojowym we współpracy 
ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach stoma-
tologii, pediatrii i medycyny rodzinnej, w tym: 
 − efektywnie współpracuje z przedstawicielami innych 
zawodów w zakresie ochrony zdrowia; 
 − okazuje szacunek pacjentowi i jego rodzinie oraz zrozu-
mienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
 − zna zasady zapobiegania chorobom i umacniania 
zdrowia;

G.U37.
G.U32.
G.W13.

U6
potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne 
w formie ustnej lub pisemnej, w sposób adekwatny 
do poziomu odbiorców;

F. U15
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U7
umie zdiagnozować, zróżnicować i sklasyfiko-
wać wady zgryzu współistniejące ze schorzeniami 
neurologicznymi;

F. U21

U8

umie przeprowadzić leczenie zapobiegające wadom 
zgryzu w okresie uzębienia mlecznego i wczesnej 
wymiany uzębienia u pacjenta ze schorzeniami 
neurologicznymi; 

F. U24

k1
rozpoznaje ograniczenia diagnostyczne i lecznicze oraz 
potrzeby edukacyjne, a także potrafi zaplanować wła-
sną aktywność edukacyjną; 

d.U14.

k2 posiada umiejętność pracy w zespole profesjonalistów, 
w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym; 

G.U32.
G.U37.

K3
wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpra-
cy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie 
ochrony zdrowia;

G.U36.

K4 przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta K4
5. Formy prowadzonych zajęć

Forma Liczba godzin Liczba grup
Minimalna liczba 

osób  
w grupie

Wykład 0 0 -
Seminarium 4 4,0 20

Ćwiczenia

24 (stom. dziecięca) 
2 (neurologia) 
14 (ortodoncja)

łącznie: 40

19 5

6. Tematy zajęć i treści kształcenia
zakład Stomatologii dziecięcej:
S1 – Zasady planowania opieki stomatologicznej nad pacjentem w wieku rozwojowym (badanie 
pacjenta, ocena stomatologicznych potrzeb profilaktyczno-leczniczych, skierowanie na konsultacje 
i badania dodatkowe, interpretacja wyników badań, współpraca z dzieckiem i jego opiekunami): 
W2,U1,W3
Tematyka ćwiczeń
Planowanie kompleksowej opieki stomatologicznej i wykonywanie zabiegów profilaktyczno-lecz-
niczych u pacjenta ogólnie zdrowego, z chorobą przewlekłą i z niepełnosprawnością fizyczną lub 
intelektualną: W1,U1,U2,W3,U3, U4,U5.
6 ćwiczeń w zakładzie Stomatologii dziecięcej: 
wywiad lekarski i stomatologiczny, badanie stomatologiczne, diagnostyka chorób jamy ustnej, 
określenie potrzeb profilaktycznych i leczniczych, zaplanowanie i interpretacja wyników konsultacji 
i badań dodatkowych, opracowanie planu leczenia i wykonywanie procedur profilaktycznych i lecz-
niczych z zakresu stomatologii dziecięcej.
1 ćwiczenie w Klinice Neurologii:
analiza dokumentacji medycznej, badanie stomatologiczne, określenie stomatologicznych potrzeb 
profilaktycznych i leczniczych, zasady postępowania stomatologicznego z dzieckiem przewlekle 
chorym.
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zakład Ortodoncji:
S1 – SEMINARIUM WPROWADZAJąCE: Postępowanie ortodontyczne w leczeniu interdyscypli-
narnym. W1, W2, W3, W4, W5; U1-U8
ĆWICZENIA: C1-C7 – W1, W2, W3, W4,W5, U1-U8
pierwsze ćwiczenia są realizowane wraz z zakładem Stomatologii dziecięcej.

W trakcie ćwiczeń student samodzielnie przeprowadza wywiad lekarski i stomatologiczny, pro-
wadzi pełne i ukierunkowane badanie stomatologiczne, różnicuje prawidłową i zaburzoną postać 
zgryzu, ocenia prawidłowe i nieprawidłowe czynności narządu żucia z uwzględnieniem pacjentów 
wymagających leczenia interdyscyplinarnego między innymi z wadami wrodzonymi twarzoczaszki, 
schorzeniami neurologicznymi(padaczka, dziecięce porażenie mózgowe), chorobami nowotworowy-
mi, reumatoidalnym zapaleniem stawów z uwzględnieniem wpływu farmakoterapii schorzeń pod-
stawowych na planowane leczenie ; planuje procedury z zakresu profilaktyki ortodontycznej, planuje 
badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, profesjonalnie komunikuje się z lekarzami innych 
specjalności w planowaniu leczenia interdyscyplinarnego. 

Student asystuje w planowaniu interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego pacjentów 
do ukończenia 18. 
7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol 
przedmioto-
wego efektu 
kształcenia

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia

CzĘśĆ
STOMaTOLOGiCzNa

W2,U1,W3 S1 Ustne sprawdzenie przygotowa-
nia do seminarium 

Aktywny udział w semina-
rium, udzielenie poprawnych 
odpowiedzi na pytania 

W1,U1,U-
2,W3,U3, 

U4,U5 
C1-7

Poprawne wykonanie czynności 
zgodnie z planem ćwiczeń, kolo-
kwium testowe 

Przygotowanie prezentacji 
przypadku klinicznego, 
Kolokwium testowe > 55% 
poprawnych odpowiedzi

CzĘśĆ 
ortoDontyczna

W1 S,C

S – ustne sprawdzenie przygoto-
wania studenta do seminarium
C:
1. Ustne sprawdzenie przygoto-

wania studenta do seminarium.
2. Ocena pracy studenta podczas 

ćwiczeń.
3. Przygotowanie prezentacji do-

tyczącego jednego przypadku 
klinicznego.

4. Kolokwium semestralne.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału w ćwicze-
niach i seminarium, kolo-
kwium semestralne w formie 
pisemnej (10 pytań opisowych 
po 2 punkty każde pytanie) 
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W2 S,C

S – ustne sprawdzenie przygoto-
wania studenta do seminarium
C:
1. Ustne sprawdzenie przygoto-

wania studenta do seminarium.
2. Ocena pracy studenta podczas 

ćwiczeń.
3. Przygotowanie prezentacji do-

tyczącego jednego przypadku 
klinicznego.

4. Kolokwium semestralne.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
w formie pisemnej (10 pytań 
opisowych po 2 punkty każde 
pytanie)

W3 S,C

S – ustne sprawdzenie przygoto-
wania studenta do seminarium
C:
1. Ustne sprawdzenie przygoto-

wania studenta do seminarium.
2. Ocena pracy studenta podczas 

ćwiczeń.
3. Przygotowanie prezentacji do-

tyczącego jednego przypadku 
klinicznego.

4. Kolokwium semestralne.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

W4 c

S – ustne sprawdzenie przygoto-
wania studenta do seminarium
C:
1. Ustne sprawdzenie przygoto-

wania studenta do seminarium.
2. Ocena pracy studenta podczas 

ćwiczeń.
3. Przygotowanie prezentacji do-

tyczącej jednego przypadku 
klinicznego.

4. Kolokwium semestralne.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U1 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U2 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U3 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi
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U4 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U5 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U6 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U7 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi 
każde pytanie) 

U8 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U9 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U10 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi
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U11 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

U12 c Ocena pracy studenta podczas 
ćwiczeń.

zaliczenie ćwiczeń odbywa 
się na podstawie: obecności 
i czynnego udziału 
w ćwiczeniach i seminarium, 
kolokwium semestralne 
– kolokwium testowe 
>55% poprawnych odpowiedzi

8. Kryteria oceniania
Forma zaliczenia przedmiotu: aktywny udział i pozytywna ocena odbytego cyklu ćwiczeń i semi-

nariów, prezentacja przypadku klinicznego oraz kolokwia z części ortodontycznej i stomatologicznej. 
Kolokwium w pierwszym i drugim terminie ma formę testu. W przypadku nie zaliczenia, kolo-

kwium komisyjne może odbyć się wyłącznie za zgodą Kierownika Zakładu. Obecność na wszystkich 
zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności należy z asystentem pro-
wadzącym ustalić termin i formę zaliczenia. 

Składowe prezentacji: 
1. Przedstawienie wyników badania pacjenta, konsultacji i wyników badań dodatkowych (5.pkt.)
2. Określenie stomatologicznych potrzeb profilaktyczno-leczniczych (5 pkt.)
3. Plan postępowania stomatologicznego (5 pkt.)
4. Wykonane procedury profilaktyczne i lecznicze (5 pkt)
Łączna liczba punktów do uzyskania z prezentacji: 20 
Łączna liczba punktów do uzyskania z kolokwium: 20 
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji i kolokwiów. 

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 red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny Szcze-

pańskiej i 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. Farmakoterapia zakażeń stomatologicznych u dzieci i młodzieży pod red. Doroty Olczak-Kowal-

czyk, Med. Tour Press International, Otwock, 2015.
4. Zarys współczesnej ortodoncji pod red. I. Karłowskiej. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomato-

logów. PZWL Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Choroby błony śluzowej i przyzębia wieku rozwojowego pod redakcją D. Olczak-Kowalczyk 

i R. Górskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009.
2. Ortodoncja Współczesna, Proffit WR, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2009.
3. Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwojowe w praktyce stomatologicznej pod red. barbary 

Siemińskiej-Piekarczyk i Małgorzaty Zadurskiej. Med Tour Press International 2008. 
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10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta)

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów 
ects

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład 0 0
Seminarium 4 0,18 
Ćwiczenia 40 1,46 

Samodzielna praca studenta
Przygotowanie studenta do zajęć 11,5 0,38 
Przygotowanie studenta do zaliczeń 12,5 0,4
Przygotowanie prezentacji 17 0,58
Razem 85 3
11. informacje dodatkowe 

Przedmiot „Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego” jest realizowany w Zakładzie Stomatologii 
Dziecięcej i Klinice Neurologii Dziecięcej WUM (część stomatologiczna) oraz Zakładzie Ortodoncji (część 
ortodontyczna).
Przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej działa Studenckie Koło Naukowe. 
Opiekunem Koła jest dr n. med. Anna Turska-Szybka.
Przy Zakładzie Ortodoncji działa Studenckie Koło Naukowe. Opiekun Koła – dr n. med. Magdalena Marczyńska-
-Stolarek link do strony internetowej Zakładu Ortodoncji: http://ortodoncja.wum.edu.pl 
koordynator do spraw V roku w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej: dr n. med. Halszka Boguszewska-Guten-
baum tel. 22 5022031
koordynator do spraw V roku w Zakładzie Ortodoncji: dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska tel. 225021049
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iNFORMaCJE SOCJaLNO-ByTOWE

DZIAŁ ObSŁUGI STUDENTóW 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00 – 16:00
W śRODY NIECZYNNY
 
Siedziba: 
Centrum dydaktyczne (Kampus Banacha) 
ul. Księcia Trojdena 2a 
02-091 Warszawa
 
Adres do korespondencji: 
ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa

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

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

Szczepienia i badania obowiązkowe – o informację proszę zgłaszać się do Sekcji Obsługi 
Studentów WUM ul. Księcia Trojdena 2a, Centrum Dydaktyczne, pok. 243, tel. (22) 5720815, 
fax (22) 5720821.

iNNE iNFORMaCJE

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej i Opiekun V roku:
– dr Elżbieta Wojtyńska
 tel. (22) 502 10 65
 Katedra Protetyki Stomatologicznej
 ul. Nowogrodzka 59, Pawilon XI A, 02-006 Warszawa

za treść zamieszczonych materiałów, odpowiadają poszczególne jednostki 
w których będą odbywać się zajęcia.



79

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


