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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Technika dentystyczna, I stopnia,  stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Anatomia i Histologia 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44887 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ 

CENTRUM BIOSTRUKTURY 

Warszawa, ul. Chałubińskiego 5,  tel. i fax 629-52-83 

e-mail : anatomy@ib.wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof dr hab Bogdan.Ciszek 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

1 

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

1, zimowy 

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

podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Pracownicy  i doktoranci Zakładu Anatomii Prawidłowej i 

Klinicznej CB WUM w roku akademickim 2019/2020 

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

 

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

Dr Julian Komarnitki 

Liczba punktów ECTS: 4 

2. Cele kształcenia   
Zapoznanie studentów z anatomiczną budową poszczególnych narządów  i układów ciała ludzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem budowy twarzoczaszki, jamy ustnej i stawu skroniowo- żuchwowego. Budowa anatomiczna i rozwój 

zębów i tkanek przyzębia. Posługiwanie się polską terminologią anatomiczną. Wykorzystanie zdobytych umiejętności 

w praktyce. 

 

Wzór sylabusa przedmiotu 
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W toku zajęć student zdobywa umiejętności i kompetencje w zakresie anatomii prawidłowej, topograficznej, klinicznej 

i funkcjonalnej człowieka, z uwzględnieniem specyfiki nauczanej profesji. Student po zakończeniu kursu powinien 

omówić teoretycznie poznane w trakcie ćwiczeń podstawowe struktury anatomiczne człowieka. Scharakteryzować i 

podać różnice w działaniu poszczególnych narządów, układów oraz rozumieć anatomiczne mechanizmy z zakresu 

głowy i szyii. 

Poznanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii ciała ludzkiego. podstawowych i specyficznych pojęć, 

terminologii z zakresu anatomii, poznanie budowy, topografii i funkcjonowania wszystkich układów oraz narządów w 

organizmie człowieka. Zastosowanie wiedzy z zakresu anatomii i czynności organizmu człowieka w działaniach 

praktycznych  oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w postępowaniu klinicznym – do oceny stanu zdrowia i 

udzielania pomocy medycznej. Na drodze analizy dochodzimy do syntezy ciała ludzkiego, szczególnie do znajomości 

budowy ciała człowieka żywego.  

Student po zakończeniu kursu powinien omówić teoretycznie poznane w trakcie ćwiczeń podstawowe struktury 

anatomiczne człowieka. Scharakteryzować i podać różnice w działaniu poszczególnych narządów anatomicznych 

człowieka. Główny nacisk jest kładziony na przyswojenie wiedzy anatomicznej z zakresu głowy i szyi 

 

Opanować umiejętności logicznej interpretacji informacji podawanych na wykładach i na ćwiczeniach 

 

Wykłady są wzbogacone obrazami radiologicznymi, USG, CT i MR  

 

Zajęcia odbywają się w kilkunastu osobowych grupach z asystentem prowadzącym daną grupę  

1. zapoznanie studentów z budową i funkcją organizmu człowieka 

2. umożliwienie posługiwania się prawidłową i jednoznaczną nomenklaturą medyczną przy opisie części     

     ciała człowieka, narządów i tkanek 

3. zwrócenie uwagi na aspekty przydatne w pracy zawodowej i w udzielaniu pierwszej pomocy przed  

   lekarskiej 

 
 

3. Wymagania wstępne  

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu biologii oraz nabycie wiadomości z zakresu anatomii 

człowieka oraz języka polskiego na poziomie  szkoły średniej. 
TD_W05 elementy anatomii prawidłowej człowieka - układy narządów: biernego i czynnego ruchu, krążenia (krwionośny i 

chłonny), oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i zmysłów 
TD_W06 szczegółową anatomię głowy i szyi  

TD_W07 schematy oznaczania zębów, charakterystykę topograficzną, cechy wspólne i indywidualne kształtu zębów (typy 

konstytucjonalne) oraz cechy Mühlreitera 
TD_W08 elementy wiedzy anatomicznej niezbędnej dla zrozumienia zasad udzielania pierwszej pomocy 

TD_U37 nazwać i umiejscowić w ciele ludzkim poznane narządy, układy narządów i tkanki 

TD_U38 nazwać, umiejscowić i określić czynności poszczególnych struktur głowy i szyi 
TD_U39 analizować i porównywać stawy w zależności od rodzajów ruchów w nich występujących ze szczególnym 

uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego 

TD_U40 opisać budowę i funkcje układu stomatognatycznego 
TD_K05 rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego i wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia. 

 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

W01 prawidłową i jednoznaczną nomenklaturę medyczną przy 

opisie części ciała człowieka, narządów i tkanek; 

TD_W05, TD_W08, TD_U37, 

TD_K05 
 

 

W02 anatomię głowy i szyi (kości, jamy i doły czaszki, układ 

krążenia, nerwy czaszkowe i gruczoły ślinowe; 

budowę nosa zewnętrznego, jamy nosowej, gardła, krtani 

i jamy ustnej;  

zęby mleczne i stałe (budowa ogólna, wielkość i kształt 

oraz umocowanie w zębodole);, 

uzębienie (łuki zębowe, zwarcie i zgryz); 

nazwać, umiejscowić i określić czynności 

poszczególnych struktur głowy i szyi; 

TD_W06, TD_W07,  

T D_W08, TD_U38, TD_K05,  
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W03 budowę stawu skroniowo-żuchwowego; 

funkcję stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni żucia; 

analizować i porównywać stawy w zależności od 

rodzajów ruchów w nich występujących ze szczególnym 

uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowy 

 

 TD_W08, TD_U39,  
TD_K05 
 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 15 Cały rok Cały rok 

Seminarium    

Ćwiczenia 15 2  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W toku zajęć student zdobywa umiejętności i kompetencje w zakresie anatomii prawidłowej, topograficznej i 

funkcjonalnej człowieka. Student po zakończeniu kursu powinien omówić teoretycznie poznane w trakcie ćwiczeń 

podstawowe struktury anatomiczne człowieka z przyswojenie wiedzy anatomicznej z zakresu głowy i szyi 

Scharakteryzować i podać różnice w działaniu poszczególnych narządów człowieka korzystając z nomenklatury 

polskiej oraz   budowę  narządów i układów ciała ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy twarzoczaszki, 

jamy ustnej i stawu skroniowo- żuchwowego 

 

Podane niżej programy wykładów i ćwiczeń zostały określone w ogólnym i krótkim brzmieniu 
PROG RAM M OŻE ULEGA Ć N IE WIELKIEJ  MOD YFI KAC J I  W ZALEŻNO ŚCI O D U KŁA DU K ALE ND AR ZA .  

 

Szczegółowy program wykładów i ćwiczeń zostanie podany na początku roku 

Tematy wykładów 
W1. Budowa ciała ludzkiego: typy konstytucyjne, postawa ciała, osie i płaszczyzny, linie przeprowadzone na 

powierzchni ciała ludzkiego. Okolice ciała ludzkiego. Kształt i budowa wewnętrzna kości. Połączenia kości.  
TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 

W2. Budowa i podział stawów. Połączenia i mechanika kręgosłupa. Połączenia kręgosłupa z czaszką.  
TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 

W3. Czaszka jako całość. Doły i jamy czaszki. Otwory czaszki i ich zawartość. TD_W06, TD_W07,  

T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05, 
W4. Okolice głowy i szyi. Mięśnie głowy i szyi.  Mm wyrazowe i żucia. Trójkąty szyi i przestrzenie.  

 TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05, 
W5. Budowa ogólna jamy ustnej, przedsionek jamy ustnej, wargi, policzki, dziąsła. Jama ustna 

właściwa – ograniczenia i zawartość. Gruczoły ślinowe. Droga smaku i droga czucia bólu z zęba.  
TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05, 

W6. Ogólna budowa zębów mlecznych i stałych (cechy Mühlreitera, rodzaje zębów, oznaczanie zębów,  
czas i kolejność wyrzynania się) TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05, 

W7. Uzębienie jako całość. Przyzębie. Punkty orientacyjne, linie, płaszczyzny opisujące narząd żucia.  
Zgryz i zwarcie. Budowa i czynność stawu skroniowo-żuchwowego. TD_W08, TD_U39, TD_K05 

W8. Rozwój jamy ustnej i zębów. Ukształtowanie błony śluzowej jamy ustnej w zależności od wieku. 
 Wady rozwojowe twarzy i zaburzenia rozwojowe zębów. Struktury anatomiczne w obrazie  
pantomograficznym. TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05, 

W9. Podział układu nerwowego. Znaczenie czynnościowe podziału. Rdzeń kręgowy – budowa ogólna. 
Nerw rdzeniowy. Łuk odruchowy. Kora mózgu i lokalizacja ośrodków korowych  
TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 

W10. Drogi czuciowe i ruchowe rdzenia kręgowego. Droga smakowa. TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
W11. Klatka piersiowa. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce. Naczynia krążenia dużego i małego.  

TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
W12. Górne i dolne drogi oddechowe. Mechanika oddychania. TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
W13. Topografia narządów jamy brzusznej. Podział układu trawiennego. Budowa ogólna ściany  

przewodu pokarmowego TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
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W14. Wybrane zagadnienia z układu moczowo-płciowego. TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 

 
 

Tematy ćwiczeń 
C1. Osteologia ogólna: kształt i budowa wewnętrzna kości. Rodzaje kości. Połączenia kości. Osteologia 

szczegółowa: kręgosłup, klatka piersiowa - (mostek, żebro), kości obręczy kończyny górnej - (obojczyk, 

łopatka), kości kończyny górnej wolnej - (kość ramienna, kości przedramienia, kości ręki), kości 

obręczy kończyny dolnej - (kość miedniczna), kości kończyny dolnej wolnej - (kość udowa, kości 

goleni, kości stopy). TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
C2. Kości czaszki: czołowa, ciemieniowa, potyliczna, klinowa, sitowa, skroniowa, nosowa łzowa, 

podniebienna, szczęka, żuchwa, kość jarzmowa, małżowina nosowa dolna, lemiesz, kość 
gnykowa. TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 

C3. Nerwy czaszkowe – miejsca wyjścia z czaszki. Rtg. czaszki Czaszka jako całość: sklepienie czaszki, 

powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki, oczodół, jama nosowa, zatoki przynosowe. TD_W05, 

TD_W08, TD_U37, TD_K05 
Staw skroniowo-żuchwowy. TD_W08, TD_U39, TD_K05 

C4. Okolice głowy, trójkąty szyi, przestrzenie szyi. Mięśnie głowy mm. wyrazowe twarzy, mm. żucia. Mm. 

 szyi; mm. powierzchowne, nadgnykowe i podgnykowe TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40 

TD_K05,  
C5. Budowa ogólna jamy ustnej. Przedsionek jamy ustnej, wargi, policzki, dziąsła. Jama ustna właściwa – 

ograniczenia, zawartość, dno jamy ustnej, język, gardło, podniebienie. Gruczoły ślinowe. Droga 

smakowa i droga czucia bólu. Unerwienie twarzy i jamy ustnej (nn. V, VII, IX, X)  
TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05,  

C6. Zęby i uzębienie – budowa ogólna i szczegółowa, rodzaje zębów, oznaczanie zębów. Właściwości  

fizyczne i chemiczne zębów. Zęby mleczne i stałe – czas i kolejność wyrzynania się, cecha krzywizny,  

korzenia i kąta zębowego. TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05,  
C7. Umocowanie zębów w zębodole. Uzębienie jako całość: łuki zębowe, zwarcie, zgryz. Cechy 

prawidłowego zwarcia i łuku zębowego Ukształtowanie błony śluzowej jamy ustnej w zależności od  

wieku. TD_W06, TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_U40,TD_K05,  

Staw skroniowo-żuchwowy. TD_W08, TD_U39, TD_K05 
C8. Rozwój jamy ustnej i zębów. Struktury anatomiczne w obrazie pantomograficznym TD_W06,  

TD_W07, T D_W08, TD_U38, TD_K05,  
C9. Podział układu nerwowego. Rdzeń kręgowy. Nerw rdzeniowy. Łuk odruchowy. Opony mózgowia. 

Rozwój i podział mózgowia. Unaczynienie. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Kora mózgu i 

lokalizacja ośrodków korowych. TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
C10. Drogi czuciowe rdzenia kręgowego. Drogi czuciowe z zakresu nerwów czaszkowych. Układ piramidowy 

i pozapiramidowy. Droga smakowa TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
C11. Klatka piersiowa, budowa i zawartość. Górne drogi oddechowe: nos zewnętrzny, jama nosowa, krtań. 

Śródpiersie – podział. Serce – położenie budowa, czynność i unerwienie. Krążenie duże i małe.  
TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 

C12. Dolne drogi oddechowe: tchawica, oskrzela, płuca. Topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie. 

Podział układu trawiennego. Przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube. Wątroba, trzustka i śledziona. 

Topografia i czynność. Unerwienie i unaczynienie TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05 
C13. Wybrane zagadnienia z układu moczowo-płciowego   TD_W05, TD_W08, TD_U37, TD_K05                                                             

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Ćwiczenia odbywają się w salach Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej   

Studenci zobowiązani są do opanowania przewidzianych programem wiadomości wg planu  

podanego celem sprawdzenia umiejętności logicznej interpretacji materiału podawanego na wykładach, ćwiczeniach. 

 

Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia   przygotowany  z aktualnego 

materiału oraz obowiązuje znajomość materiału ze  wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń i wykładów  

Obecność na wszystkich ćwiczeniach (w swojej grupie!) jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną 

nieobecność w cyklu tematycznym. W przypadku  uzasadnionej, usprawiedliwionej nieobecności, materiał 

ćwiczeniowy musi być zaliczony u asystenta prowadzącego zajęcia do końca zajęć z anatomii. Większa niż jedna 

absencja powoduje brak zaliczenia przedmiotu.  

 

Odrabianie ćwiczeń z inną grupą jest niemożliwe.  
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Nie spełnienie powyższych warunków oznacza nie zaliczenie roku i niedopuszczenie do egzaminu 

Nie jest przewidziane organizowanie dodatkowych terminów zaliczeń. 
 

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:  
oceniane są na podstawie obserwacji studenta na zajęciach, analizując aktywność i zaangażowanie na zajęciach. 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W1 – W3  Wykłady i ćwiczenia 

Obserwacja pracy studenta 
na ćwiczeniach, 
   
 EGZAMIN 

Uczestnictwo w wykładach i 

ćwiczeniach jest obowiązkowe. 

Przedmiot kończy się egzaminem na 

ocenę. Uzyskanie  ≥ 65% poprawnych 

odpowiedzi 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);  
Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; 

test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical 

examination) ; Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, 
pacjentów, innych współpracowników);  Samoocena ( w tym portfolio) 

8. Kryteria oceniania   Egzamin na ocenę 

Egzamin jest testowy i obejmuje tematy ćwiczeń i wykładów.  

Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej zimowej  składa się z 50 pytań - 1min na pytanie,  pozytywną ocenę 
student uzyskuje po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 65% pytań 

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej egzamin poprawkowy odbywa się w sesji poprawkowej 

zimowej. 

Zgodnie z regulaminem studiów, nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest 

równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

Metody weryfikacji efektów uwzględniają: zakres materiału, wymagania i sposoby oceny określone w Sylabusie oraz 

ogólne zasady zaliczeń zawarte w Regulaminie Studiów. 

W celu obiektywnego potwierdzenia wiedzy i umiejętności należy uwzględnić odpowiednie stopniowanie wynikające 

z określonych kryteriów oceny 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 
Brak osiągnięć zakładanych  efektów kształcenia, stopień 

opanowania mniejszy niż 32% 

3,0 (dost) 

Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z 

pominięciem niektórych aspektów lub z poważnymi 

nieścisłościami, stopień opanowania wiedzy 33%-42% 

3,5 (ddb) 

Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z 

pominięciem niektórych aspektów lub z poważnymi 

nieścisłościami, stopień opanowania wiedzy 43%-45% 

4,0 (db) 

Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z 

pominięciem niektórych aspektów lub z poważnymi 

nieścisłościami, stopień opanowania wiedzy 46%-47% 

4,5 (pdb) 

Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z 

pominięciem niektórych aspektów lub z poważnymi 

nieścisłościami, stopień opanowania wiedzy 48%-49% 

5,0 (bdb) 

Osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, z 

pominięciem niektórych aspektów lub z poważnymi 

nieścisłościami, stopień opanowania wiedzy 50% 

UWAGA! 
Sam fakt posiadania przy sobie   (nie mówiąc już o używaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz 
środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń 
elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Utrwalanie treści testu w całości lub jego 
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części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu jest surowo zabronione. Stanowi 
dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej 
liczby punktów. 
 

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Egzamin pisemny –  (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru /MCQ/; test 
jednokrotnej/wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

9. Literatura  

1/ Anatomia Człowieka  W.Sylwanowicz  PZWL dowolne wydanie 
2/ Anatomia Człowieka W.Woźniak  Wyd. Med. Urban&Partner,  
3/ Anatomia Kliniczna Głowy i Szyi  R.Aleksandrowicz, B.Ciszek Wyd. Lek PZWL  
4/ Mały atlas anatomiczny R.Aleksandrowicz 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA – przykładowe propozycje 
1/ Anatomia Czynnościowa Ośrodkowego Układu Nerwowego B.Gołąb  PZWL  
2/ Anatomia Głowy dla Stomatologów W.Łasiński  PZWL 
3/ dostępne na rynku słowniki mian anatomicznych 

ATLASY FOTOGRAFICZNE  - przykłady 
1/ Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka Mc.Minn i wsp. dowolne wydanie  
2/ Anatomia Człowieka Rohen,Yokochi dowolne wydanie 
3/ Atlas Anatomii Vajda   

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 0,5 

Ćwiczenia 15 0,5 

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. konieczność 

przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć 45 1,5 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 45 1,5 

Inne (jakie?)   

Razem  4 

11. Informacje dodatkowe  

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

Program kształcenia (Kierunek studiów, 

poziom i profil kształcenia, forma studiów 

np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil 

praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, 

profil praktyczny 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Przysposobienie biblioteczne 

Kod przedmiotu: 44902 

Jednostki prowadzące kształcenie: 
Biblioteka Główna, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa,  

tel.: (22) 116 60 11, e-mail: biblioteka@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: mgr Irmina Utrata 

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest 

przedmiot): 
I 

Semestr studiów (semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
1 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 

kierunkowy, fakultatywny): 
podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz 

stopnie naukowe wszystkich wykładowców 

prowadzących przedmiot): 

mgr Irmina Utrata 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny 

jest dla studentów w ramach programu 

Erasmus): 

NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa): 

mgr Irmina Utrata, tel.: (22) 116 60 11, (22) 116 60 12 

Liczba punktów ECTS: - 

2. Cele kształcenia   

W zakresie wiedzy: 

1. Zna strukturę organizacyjną systemu biblioteczno-informacyjnego WUM 

2. Zna ofertę biblioteczną w zakresie zasobów i usług 

W zakresie umiejętności: 

1. Wie jak samodzielnie i efektywnie korzystać z zasobów i usług Biblioteki Uczelnianej 

2. Potrafi wyszukiwać informacje o zbiorach bibliotecznych z wykorzystaniem warsztatu informacyjnego biblioteki 

 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

1. Uświadamia sobie korzyści wynikające z sięgania po zasoby i usługi bibliotek naukowych 

2. Uświadamia sobie potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego 

SYLABUS  
Przysposobienie biblioteczne 
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3. Wymagania wstępne  

1. Student zna zagadnienia technologii informacyjnej, co najmniej w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz 

korzystania z narzędzi oferowanych przez strony internetowe. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu kierunkowego 

(numer)  
W1 Zna organizację i zasady funkcjonowania systemu 

biblioteczno-informacyjnego Uczelni 
TD_W90 

W2 Zna tradycyjne i elektroniczne źródła informacji 

dostępne w  bibliotece 
- 

W3 Zna metodykę przeszukiwania katalogu online oraz 

katalogów tradycyjnych biblioteki 
- 

W4 Zna stronę www biblioteki - główne źródło informacji 

o zasobach, usługach i zasadach korzystania z oferty 

biblioteki 

- 

W5 Zna wybrane biblioteki naukowe  w Warszawie, z 

uwzględnieniem bibliotek o profilu medycznym 
- 

U1 Określa własne potrzeby informacyjne i zna 

możliwości ich zaspakajania 
TD_U74, TD_U77 

U2 Korzysta z zasobów bibliotecznych i usług 

oferowanych przez biblioteki systemu biblioteczno-

informacyjnego WUM 

TD_U74, TD_U77 

U3 Posługuje się warsztatem informacyjnym biblioteki, 

wyszukuje literaturę na określony temat 
TD_U74, TD_U77 

U4 
Korzysta z zasobów bibliotek naukowych Warszawy TD_U74 

K1 Wykazuje samodzielność w poszukiwaniu źródeł 

wiedzy 
TD_K05 

K2 Jest świadomy znaczenia systematycznej aktualizacji 

wiedzy z wykorzystaniem specjalistycznych źródeł 

informacji medycznej 

TD_K05 

K3 Interesuje się nowościami biblioteki w zakresie  

zasobów, narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych, 

usług 

TD_K05 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład - - - 

Seminarium 

(e-learning) 
- - - 

Ćwiczenia - - - 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

1. Organizacja i struktura systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni – W1, U2, K1, K3 

2. Wybrane biblioteki naukowe w Warszawie – W5, U4, K3 

3.  Charakterystyka zbiorów Biblioteki Głównej i sieci biblioteczno-informacyjnej WUM – W2, U1, U2, K1, K2 
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4. Podstawowe rodzaje gromadzonych dokumentów – W2, U1, U2, K1, K2 

5. Jednostki usługowe Biblioteki – W4, U1, U2, U3, K1, K2, K3 

6.  Charakterystyka i zasady korzystania z katalogów bibliotecznych – W3, U1, U3, K1, K2, K3 

7. Strona www biblioteki – serwis informacyjny do prezentacji zasobów i usług – W4, U1, U2, U3, K1, K2, K3 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu  kształcenia   
Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W1 e-learning Test online 

Uzyskanie  67 % prawidłowych 

odpowiedzi na 30 pytań testu  

 

W2 e-learning Test online 

W3 e-learning Test online 

W4 e-learning Test online 

W5 e-learning Test online 

U1 e-learning Test online 

U2 e-learning Test online 

U3 e-learning Test online 

U4 e-learning Test online 

K1 e-learning Test online 

K2 e-learning Test online 

K3 e-learning Test online 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie 67% prawidłowych odpowiedzi na 30 pytań testu 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 0% - 66% 

3,0 (dost.) 67% - 76% 

3,5 (ddb) 77% - 82% 

4,0 (db) 83% - 89% 

4,5 (pdb) 90% - 96% 

5,0 (bdb) 97% - 100% 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
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1. Materiały zamieszczone w szkoleniu z Przysposobienia bibliotecznego, dostępne ze strony www Biblioteki Głównej WUM 

 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład - - 

Seminarium - - 

Ćwiczenia - - 

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

Przygotowanie studenta do seminarium - - 

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć - - 

Przygotowanie do  zaliczeń - - 

Inne (jakie?) - - 

Razem - - 

11. Informacje dodatkowe  

(Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.) 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

Podpisy Osób prowadzących zajęcia 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Lekarsko-stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki Dentystyczne 

Studia I stopnia, profil praktyczny 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Wychowanie Fizyczne 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44905 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

02-109 Warszawa 

ul. Księcia Trojdena 2c 

tel: ( 022) 57 20 528 oraz 57 20 529 

studiumwfis@wum.edu.pl  

Kierownik jednostki/jednostek: Mgr Jerzy Chrzanowski 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

I Rok 

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

Do wyboru: zimowy lub letni 

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

Podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Mgr Jerzy Chrzanowski, mgr Kinga Klaś-Pupar, mgr Anna Sobianek 

mgr Bożena Glinkowska, mgr Agnieszka Besler, mgr Grażyna 

Prokurat, mgr Marzena Walenda, , mgr Antoni Stradomski, mgr Jacek 

Szczepański, mgr Mariusz Mirosz, mgr Jerzy Skolimowski, mgr 

Paweł Krawczyk, mgr Michał Sieńko, mgr Krzysztof Gawin, mgr 

Tomasz Koziński, mgr Paweł Miaskiewicz 

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

Nie 

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

z-ca Kierownika mgr Kinga Klaś-Pupar 

kinga.klas@wum.edu.pl 

tel: ( 022) 57 20 528 oraz 57 20 529 

Liczba punktów ECTS:  

2. Cele kształcenia   

Wychowanie Fizyczne 

mailto:studiumwfis@wum.edu.pl
mailto:bozena.glinkowska@wum.edu.pl
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1. Przedstawienie kultury fizycznej, jako ogółu uznawanych wartości i utrwalonych zachowań w odniesieniu 

do ludzkiego ciała. 

2. Harmonijny rozwój organizmu, wzmacnianie i uelastycznianie układu ruchu – kształtowanie sylwetki, 

profilaktyka schorzeń i przeciążeń w obrębi układu ruchu,  stymulacja układu krążeniowo – oddechowego 

i nerwowego. 

3. Hartowanie organizmu i poprawa odporności na poziomie fizycznym i psychicznym. 

4. Zapoznanie z metodami walki ze stresem i skutkami jego oddziaływania na organizm. 

5. Zapoznanie z zasadami i metodologią programów profilaktycznych w stopniu umożliwiającym czynny 

udział w ich projektowaniu, wdrażaniu i realizacji. 

3. Wymagania wstępne  

Po zapoznaniu się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego każdy student ma 

obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet http://www.zapisywf.wum.edu.pl  na wybrane przez 

siebie ćwiczenia – zajęcia praktyczne. Zasady rejestracji zawierają również informacje dotyczące studentów 

posiadających zwolnienie lekarskie z przedmiotu. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą sylabus 

(kategoria: W-wiedza,  
U-umiejętności,  

K-kompetencje oraz numer 
efektu) 

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

zajęć. Efekty kształcenia wynikają z celów danego 
przedmiotu. Osiągniecie każdego z efektów powinno  być 

zweryfikowane, aby student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego 
efektu kształcenia zawarty 
w Rozporządzeniu Ministra 

Nauki bądź Uchwały 
Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

W01 

 

zna fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk 

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie 

właściwym dla programu nauczania  

TD_W01 

W02 zna zasady harmonijnego rozwoju organizmu 

i wzmacniania układu ruchowego 

TD_W11 

U01 potrafi pracować zespołowo, rozwiązywać konflikty 

i wykazywać asertywność, radzić sobie ze stresem w 

pracy, stosować podstawowe techniki relaksacyjne oraz 

przeciwdziałać zjawisku wypalenia zawodowego 

TD_U33 

U02 posiada umiejętności ruchowe, wynikające z ergonomii 

pracy na stanowisku technika dentystycznego 

i z profesjonalnej rehabilitacji zawodowej oraz związane 

z aktywnością sportowo-rekreacyjną 

TD_U100 

U03 potrafi rozwijać cechy motoryczne: siłę, szybkość, 

wytrzymałość, koordynację ruchową, zwinność i gibkość 

TD_U101 

K01 Rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia  

zawodowego i wykazuje umiejętność i nawyk 

samokształcenia aktywności sportowo-rekreacyjnej 

TD_K05 

K02 podejmowania działań mających na celu ograniczanie 

stresu zawodowego i jego negatywnych skutków 

TD_K16 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład - -  

http://www.zapisywf.wum.edu.pl/
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Seminarium - -  

Ćwiczenia 30   

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Zgodne z programem nauczania wybranej przez studenta dyscypliny sportowej lub rekreacyjnej, które obejmują rozwój 

cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, zwinności i gibkości. Poznanie nowych 

i atrakcyjnych form aktywności ruchowej, w tym „sportów całego życia” (indywidualnych i zespołowych), 

zapewniających aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej. Ruch, jako czynnik zapobiegający chorobom 

i umacniający zdrowie. Właściwe reagowanie na oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych. Szczególnie 

uzdolnieni sportowo studenci uczestniczą w zajęciach sekcji sportowych i reprezentują Uczelnię w Akademickich 

Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski. 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W01 

TD_W11 

C, S 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie 

zajęć 

- testy sprawnościowe, 

zawody 

- systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia (80% frekwencja tzn. nie 

mniej niż 12 zajęć w semestrze 

- udział w testach sprawności 

fizycznej, zawodach 

TD_U33 

  TD_U100 

 TD_U101 C 

- obserwacja pracy studenta 

- ocena aktywności w czasie 

zajęć 

- ocena przygotowania do 

zajęć 

- systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia (80% frekwencja tzn. nie 

mniej niż 12 zajęć w semestrze 

TD_K05 

TD_K16 
C - obserwacja pracy studenta 

- systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia (80% frekwencja tzn. nie 

mniej niż 12 zajęć w semestrze 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: nie dotyczy – studenci otrzymują zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach. 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. Zgodna z programem nauczania wybranej dyscypliny sportowej lub rekreacyjnej – prezentowana na 

pierwszych zajęciach. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Jw. 

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: 
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Wykład - - 

Seminarium - - 

Ćwiczenia 30 - 

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

przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć   

Przygotowanie studenta do zaliczeń   

Inne (jakie?)   

Razem 30 - 

11. Informacje dodatkowe  

Studenckie Koło Naukowe „Odnowa biologiczna”, opiekun mgr Anna Sobianek 

Studenckie Koło Naukowe „Terapii wodnych i telemedycyny”, opiekun mgr Bożena Glinkowska 

 

Sekcje sportowe i rekreacyjne Klubu Uczelnianego AZS WUM 

 

Regulaminu zajęć oraz informacje dotyczące możliwości odrabiania zajęć z powodu nieobecności znajdują się na 

stronie internetowej Studium studiumwfis@wum.edu.pl w zakładce Dydaktyka. 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studiumwfis@wum.edu.pl
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia, profil 

praktyczny, studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Technologie odlewnicze w technice dentystycznej 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44904 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
ul. Emilii Plater 21, tel. 22 826 85 46  
e-mail: zpips@wum.edu.pl 

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

Rok studiów (rok, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

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

2 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących 
przedmiot): 

mgr Jerzy Andrzej Łosik 
mgr Wojciech Kubik 
mgr Marek Masłowski 

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

NIE 

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

mgr Wojciech Kubik 
 

Liczba punktów ECTS: 3 

2. Cele kształcenia   

1. Nabycie wiedzy w zakresie wykonywania stałych uzupełnień protetycznych metodą 
traconego wosku i zamiany wosku na stop metali, doboru rodzaju stopu metali w 
zależności od jego właściwości i rodzaju uzupełnienia.  

2. Nabycie wiedzy dotyczącej urządzeń oraz systemów do wygrzewania i topienia stopów 
metali stosowanych w technice dentystycznej. 

3. Nabycie umiejętności wykonania odlewów metalowych przy pomocy aparatury 
wykorzystującej prąd indukcyjny i siły odśrodkowe oraz innych systemów do topienia 
stopów metali. 

Sylabus przedmiotu: 
Technologie odlewnicze   
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Nabycie umiejętności wykonania obróbki mechanicznej odlanych elementów. 

3. Wymagania wstępne  

1. Zaliczenie przedmiotu Materiałoznawstwo Stomatologiczne 
2. Zaliczenie przedmiotu Propedeutyka Protetyki 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z 
celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 

z efektów powinno być zweryfikowane, aby 
student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

 Wiedza: zna i rozumie  

TD_W50 sposoby doboru stopów metali w zależ-
ności od rodzaju uzupełnienia protety-
cznego i współczynnika rozszerzalno-
ści termicznej 

P6S_WK 
 

TD_W56 sposób zamiany wosku na stop metali 
przy wykonywaniu protez stałych i 
wszystkich elementów retencyjnych   

 

TD_W57 urządzenia oraz systemy do 
wygrzewania i topienia stopów metali 
stosowane w technice dentystycznej 

 

 UMIEJĘTNOŚCI: potrafi  

TD_U27 wykonywać odlewy metalowe z uży-
ciem urządzeń wykorzystujących prąd 
indukcyjny z obrotowym ramieniem (lub 
bez) oraz innych systemów przezna-
czonych do topienia stopów metali   

P6S_UW 

TD_U28 wykonywać obróbkę mechaniczną i 
elektrochemiczną odlanego elementu  

 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 5 - c. kurs 

Seminarium 4 1 20  

Ćwiczenia 21 3       10  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1 - Wykład 1-4 - Temat: Odlewnictwo metali i ich stopów - Treści kształcenia –  
        TD_W56 
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W2 - Wykład 5 – Temat: Urządzenia stosowane w odlewnictwie. Treści kształcenia –  
        TD_W57 
S1 - Seminarium 1-4 - Temat: Dobór stopu metali w pracach laboratoryjnych - Treści  
        kształcenia -TD_W50 - Sprawdzian pisemny.  
C1–Ćwiczenie 1-21 -Temat – Procedura odlewnicza. Treści kształcenia - TD_U27 i  
       TD_U28  

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowe

go efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W50, 
56,57 

W, S 
Sprawdzian pisemny 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

TD_U27,28 C 

Obserwacja i ocena 
umiejętności 
praktycznych 

Pozytywna ocena każdego 
wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z części praktycznej (ważność 50%) i 
teoretycznej (ważność 50%), obecność obowiązkowa 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę 

ocena kryteria 

2,0(ndst) 
Niedostateczne opanowanie efektów 

kształcenia 

3,0(dst) 
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

na poziomie dostatecznym 

3,5(ddb) 
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

na poziomie dość dobrym 

4,0(db) 
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

na poziomie dobrym 

4,5(pdb) 
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

na poziomie ponad dobrym 

5,0(bdb) 
Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

na poziomie bardzo dobrym 

9. Literatura obowiązkowa:  

Literatura obowiązkowa: 

1. E. Spiechowicz: Współczesne postępowanie laboratoryjne protetyce stomatologicznej. 
PZWL, Warszawa, 1974 

2. A. Jopkiewicz, M. Pawlak, T. Pacyniak, C. Żakowski, R. Kaczorowski: Odlewnictwo. 
Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001 

Literatura uzupełniająca: 

      1. J. Galasińska- Landsbergerowa: Protetyka stomatologiczna.  PZWL, Warszawa, 1969    

10. Kalkulacja punktów ECTS  

11. Forma aktywności 
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Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład - - 

Seminarium 3 0,12 

Ćwiczenia 27 1,08 

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):   

            Przygotowanie studenta do zajęć 20 0,8 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 25 1 

Inne (jakie?) - - 

Razem 75                3 

12. Informacje dodatkowe  

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 

 
 
 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia  (kierunek 

studiów, poziom i profil kształcenia, forma 
studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia 
profil praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia, profil 

praktyczny, studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Materiałoznawstwo w technice dentystycznej 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44897 

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

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

Rok studiów (rok, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

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

1 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących 
przedmiot): 

dr hab. n. med. Leopold Wagner 

mgr Wojciech Kubik 

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

Nie 

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

dr hab. n. med. Leopold Wagner 

Liczba punktów ECTS: 4 

2. Cele kształcenia   

4. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwości mechaniczno-fizycznych, chemicznych i optycznych 
materiałów stosowanych w technice dentystycznej oraz zjawisk fizycznych zachodzących 
przy ich łączeniu.  

5. Nabycie wiedzy odnośnie budowy, mechanizmów działania i zasad użytkowania 
podstawowej aparatury i sprzętu w pracowni techniki dentystycznej oraz zasad ich 
konserwacji i naprawy we własnym zakresie. 

6. Nabycie umiejętności właściwej analizy oraz wyboru materiałów podstawowych i pomocni-
czych na podstawie ich właściwości mechanicznych, chemicznych, elektrycznych i optycznych. 

3. Wymagania wstępne  

         Sylabus przedmiotu: 
          Materiałoznawstwo w technice dentystycznej 
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1. Spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

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

uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki 
bądź Uchwały Senatu WUM 

właściwego kierunku studiów. 

 
Wiedza: zna i rozumie 

 

TD_W38 budowę, zasady działania oraz obsługę 
aparatury i urządzeń stanowiących wypo-
sażenie pracowni techniki dentystycznej 

P6S_WK 

TD_W39 rodzaje, skład, właściwości mechaniczne, 
chemiczne, elektryczne, cieplne i optyczne 
oraz sposób postępowania z materiałami 
podstawowymi i pomocniczymi stosowa-
nymi w technice dentystycznej 

TD_W41 technologię przetwarzania materiałów 
stosowanych w technice dentystycznej 

TD_W42 zna zjawiska fizyczne zachodzące przy 
łączeniu różnych materiałów 

TD_W43 mechanizmy oddziaływania materiałów 
dentystycznych z tkankami żywymi 

TD_W48 metody wykonywania uzupełnień pełnoce-

ramicznych w tym wspomaganych infor-

matycznie 

TD_U01 posługiwać się sprzętem i aparaturą 
stosowanymi w zakresie właściwym do 
programu kształcenia 

P6S_UW 

TD_U24 zastosować właściwe technologii 
przetwarzania materiałów podstawowych i 
pomocniczych 

TD_U25 obsługiwać urządzenia laboratoryjne 

TD_U87 rozróżnia materiały stosowane w technice 
protetycznej oraz przygotowuje je zgodnie 
z procedurami; określa ich zastosowanie 
oraz warunki przechowywania; przestrze-
ga procedur konserwacji i obsługi sprzętu 
oraz aparatury w pracowni techniki 
dentystycznej 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 
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Wykład 9 - c. kurs 

Seminarium 4 -  20 

Ćwiczenia 32 3                 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1-2 - Temat: Gipsy i materiały wyciskowe - Treści kształcenia – TD_W39, TD_W41 
W2-Wykład  3 - Temat: Woski dentystyczne - Treści kształcenia - TD_W39, TD_W41 
W3 - Wykład 4 -Temat: Tworzywo akrylowe - Treści kształcenia - TD_W39, TD_W41, TD_W43 
W4-Wykład 5 - Materiały formowane termicznie. - Treści kształcenia - TD_W39, TD_W41,   
      TD_W43 
W5- Wykład 6-8- Temat: Metale i stopy - Treści kształcenia – TD_W39, TD_W41, TD_W42 
W6 – Wykład 9 – Temat: Masy osłaniające - Treści kształcenia - TD_W39, TD_W41 
S1-Seminarium 1 - Temat: Podstawowe wyposażenie i sprzęt w pracowni techniki  
      dentystycznej - Treści kształcenia - TD_W38 
S2-Seminarium 2-4 - Temat: Materiały ceramiczne - Treści kształcenia - TD_W39, TD_W41,   
      TD_W48 
C1-Ćwiczenie 1-2 - Temat: Wyposażenie pracowni techniki dentystycznej - Treści kształcenia –  
      TD_U01, TD_U25 
C2-Ćwiczenie 3-14 - Temat: Gipsy, materiały wyciskowe i tworzywa formowane termicznie -   
      Treści kształcenia - TD_U01, TD_U24, TD_U87 Sprawdzian pisemny 
C3-Ćwiczenie 15-26 - Temat – Zamiana wosku na akryl i wosku na metal - Treści kształcenia –  
      TD_U01, TD_U24, TD_U25, TD_U87  
C4-Ćwiczenie 27-29 -Temat –Materiały ścierne i polerownicze. Treści kształcenia - TD_U01,  
      TD_U24, TD_U25, TD_U87 
C-5 – Ćwiczenie 30-32 – Lutowanie elementów metalowych. Treści kształcenia -TD_U01. 
       Sprawdzian pisemny 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowe

go efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W38,39, 
41,42,43,48 

W, S 
Sprawdzian pisemny 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 
poziomie co najmniej 55% 

TD_U01,24,25 ,     
           87 

 
C 

Obserwacja i ocena 
umiejętności 
praktycznych 

Pozytywna ocena każdego 
wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z części praktycznej (ważność 40%) oraz 
teoretycznej (ważność 60 %) 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy 

ocena Kryteria 

2,0 (ndst) 0 - 54% 

3,0 (dst) 55 - 63 % 

3,5 (ddb) 64 - 72 % 
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4,0 (db) 73 - 81 % 

4,5 (pdb) 82 - 90 % 

5,0 (bdb) 91 - 100 % 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. Combe E. C.: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Sanmedica,  
      Warszawa, 1997 
2. Craig R.G, Powers J.M, Wataha J.C.: Materiały stomatologiczne. Urban i Partner,  
      Wrocław. 2000 
3. Kordasz P., Wolanek Z.: Materiałoznawstwo protetyczno – stomatologiczne. PZWL,  
      Warszawa,1980 

Literatura uzupełniająca:  
1. Wagner L.: Wprowadzenie do ćwiczeń przedklinicznych z materiałoznawstwa. Materiały 

stosowane w protetyce. 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 9 0,3 

Seminarium 4                0,13 

Ćwiczenia 32 1,07 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

            Przygotowanie studenta do zajęć 30 1 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 45 1,5 

Inne (jakie?) - - 

Razem 120            4 

11. Informacje dodatkowe  

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 
 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia, profil 

praktyczny, studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Inżynieria warstwy wierzchniej 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44894 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
ul. Emilii Plater 21, tel. 22 826 85 46  
e-mail: zpips@wum.edu.pl 

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

Rok studiów (rok, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

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

1 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących 
przedmiot): 

dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska 

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

NIE 

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

dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

1. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwości oraz znaczenia powłok, warstwy wierzchniej i 
powierzchni.  

2. Nabycie wiedzy odnośnie wpływu mikrostruktury, składu fazowego i stanu naprężeń 
własnych na właściwości użytkowe warstw powierzchniowych. 

3. Nabycie wiedzy w zakresie elektrochemicznego roztwarzania powłok. 
4. Nabycie umiejętności doboru technologii kształtowania warstw wierzchnich w zależności od 

użytego materiału. 

Wymagania wstępne  

Sylabus przedmiotu: 
Inżynieria warstwy wierzchniej 
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Spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

3. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z 
celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 

z efektów powinno być zweryfikowane, aby 
student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

 
Wiedza: zna i rozumie 

 

TD_W40 metody obróbki materiałów 
dentystycznych 

 
P6S_WK 

 

TD_W52 definicję, właściwości i znaczenie 
powłok, warstwy wierzchniej i 
powierzchni 

 

TD_W53 wpływ mikrostruktury, składu fazo-
wego i stanu naprężeń własnych na 
właściwości użytkowe warstw 
powierzchniowych 

 

TD_W55 metodę elektrochemicznego 
roztwarzania powłok metalicznych 

 

 
Umiejętności: potrafi 

 

TD_U12 obrabiać i polerować akryl (materia-
ły ścierne, filce, szczotki i pasty 
polerskie), 

P6S_UW 

TD_U22 dobrać technologię celem kształto-
wania warstw wierzchnich w zależ-
ności od użytego materiału 

 

TD_U28 wykonać obróbkę mechaniczną i 
elektrochemiczną odlanego 
elementu 

 

4. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 3 - c. kurs 

Seminarium 1 1   20  

Ćwiczenia 11 3        10  

5. Tematy zajęć i treści kształcenia 
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W1-Wykład 1 - Temat: Warstwa wierzchnia, powierzchnia i powłoki - Treści kształcenia –  
      TD_W52 
W2-Wykład 2-3- Temat: Inżynieria powierzchni - Treści kształcenia - TD_W40 i TD_W53 
S1-Seminarium 1- Temat: Polerowanie elektrochemiczne - Treści kształcenia - TD_W55-  
      Cząstkowe sprawdzenie wiedzy  
C1-Ćwiczenie 1-2 - Temat: Technologia kształtowania warstwy wierzchniej tworzywa   
      akrylowego - Treści kształcenia - TD_U12 
C2-Ćwiczenie 3-6 - Temat: Technologia kształtowania warstwy wierzchniej odlewów -  
      Treści kształcenia - TD_U28 
C3-Ćwiczenie 7-8 - Temat – Technologia kształtowania warstwy wierzchniej ceramiki  
     dentystycznej – Treści kształcenia - TD_U22 
C4-Ćwiczenie 9-11 -Temat – Technologia kształtowania warstwy wierzchniej kompozytów  
     Treści kształcenia - TD_U22  

6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowe

go efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W40, 
52, 53, 55 

W, S 
Sprawdzian pisemny 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

TD_U12, 22, 
28 

C 

Obserwacja i ocena 
umiejętności 
praktycznych 

Pozytywna ocena każdego 
wykonanego zadania 

 

7. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny 

ocena kryteria 

brak zaliczenia 
Niedostateczne opanowanie efektów 

kształcenia 

zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

8. Literatura obowiązkowa:  
 

Literatura obowiązkowa: 

1. T. Hryniewicz: Wstęp do obróbki powierzchniowej biomateriałów metalowych. 
Politechnika Koszalińska, 2007 

2. T. Hryniewicz: Technologia powierzchni powłok. Politechnika Koszalińska, 2004 
3. Hammerle Ch. i wsp.: Ceramika dentystyczna. Kwintesencja, Warszawa, 2009 

Literatura uzupełniająca:  

J. Marciniak, M. Kaczmarek, A. Ziębowicz: Biomateriały w stomatologii. Politechnika 
Śląska, Gliwice, 2008       

9. Kalkulacja punktów ECTS  

10. Forma aktywności 
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Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 3 0,12 

Seminarium 1 0,04 

Ćwiczenia 11 0,44 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):   

            Przygotowanie studenta do zajęć 5 0,2 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 5 0,2 

Inne (jakie?) - - 

Razem 25                1 

11. Informacje dodatkowe  

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 

 
 
 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia profil 

praktyczny, studia stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Historia stomatologii z etyką zawodową 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44893 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
ul. Emilii Plater 21, tel. 22 826 85 46, e-mail: 
zpips@wum.edu.pl 

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

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

I 

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

1 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

mgr Waldemar Ćwirzeń  
 

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

Nie 

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

mgr Waldemar Ćwirzeń  
 

Liczba punktów ECTS: 2 

2. Cele kształcenia   

7. Nabycie wiedzy odnośnie podstawowych pojęć etycznych: wartości, norm i oceny, powinności 
i cnoty, moralności, ideałów, sankcji moralnych (sumienia) i zasad deontologii. 

8. Nabycie wiedzy odnośnie etycznych i prawnych uwarunkowań zawodu technika 
dentystycznego.  

9. Nabycie wiedzy dotyczącej historii nauczania oraz rozwoju myśli i techniki dentystycznej, 
sylwetek oraz osiągnięć najwybitniejszych lekarzy stomatologów i techników dentystycznych 
na przestrzeni dziejów. 

Sylabus przedmiotu:  
Historia stomatologii z etyką zawodową 
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3. Wymagania wstępne 

2. Spełnienie warunków rekrutacyjnych. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

 Wiedza: zna i rozumie  

TD_W85 prawne, organizacyjne i etyczne uwarukowania 
związane z wykonywaniem zawodu technika 
dentystycznego  

 

 

 

 

  P6S_WK 

 
 
 

 

TD_W106 czynniki ryzyka psychospołecznego oraz 
zjawiska patologiczne w środowisku pracy  

TD_W 88 podstawowe pojęcia etyczne: wartości, normy i 
oceny, powinności i cnoty moralne, ideały i 
sankcje moralne (sumienie)  

TD_W87 
zasady deontologii 

TD_W89 historia stomatologii, rozwój myśli i techniki 
dentystycznej, sylwetki i osiągnięcia 
najwybitniejszych lekarzy stomatologów oraz 
techników dentystycznych na przestrzeni 
dziejów 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 25  c. kurs 

Seminarium 5 1,5 20 

Ćwiczenia - -          - 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1-12 - Temat: Dzieje stomatologii na przestrzeni wieków - Treści kształcenia- 
       TD_W89 
W2-Wykład 13-20 - Temat: Historia myśli i techniki dentystycznej - Treści kształcenia- TD_W89 
W3-Wykład 21-25 - Temat: Dzieje nauczania stomatologii oraz techniki dentystycznej w Polsce i 
       na świecie - Treści kształcenia- TD_W89 
S1-Seminarium 1- Temat: Podstawowe zasady moralno-etyczne- Treści kształcenia - TD_W 88  
S2-Seminarium 2- Temat: Zasady deontologii- Treści kształcenia - TD_W85 i TD_W87 
S3-Seminarium 3-5 - Temat: Rozpoznawanie negatywnych sytuacji w środowisku pracy-  
     Treści kształcenia - TD_W106-Sprawdzian pisemny 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 
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TD_W85,87, 

88, 89 i 106 
 

W, S Sprawdzian pisemny 
Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 
poziomie co najmniej 55% 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny  

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 
Niedostateczne opanowanie efektów 
kształcenia 

3,0 (dost) Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

3,5 (ddb)  

4,0 (db)  

4,5 (pdb)  

5,0 (bdb)  

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

3. M. Jesionowski: Historia stomatologii polskiej. PZWL, Warszawa, 1971 
4. S. Wajs: Wybrane wydarzenia z historii dentystyki. Sanmedia, Warszawa, 1994 
5. M. Krawczyk: Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii medycznej w Warszawie (1809-

2006). Tom II, Czelej, Lublin, 2008  
6. T. Brzeziński: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa, 2012 

Literatura uzupełniająca:  

1. J. Borówka: Polska etyka lekarska w ujęciu dziejowym. Studium filozoficzno-historyczne. 

MADO, Toruń, 2012 

2. R.W. Szulc: O etyczny wymiar relacji lekarz - pacjent. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk, Poznań, 2011 

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

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 25 1 

Seminarium 5 0,2 

Ćwiczenia 0  

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

przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 
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10.  

Przygotowanie studenta do zajęć 5 0,2 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0,6 

Inne (jakie?)   

Razem 50             2 

11. Informacje dodatkowe  

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

 
 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia, profil 

praktyczny, studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Konstrukcje protez stałych i ruchomych 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44896 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
ul. Emilii Plater 21, tel. 22 826 85 46  
e-mail: zpips@wum.edu.pl 

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

Rok studiów (rok, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

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

2 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących 
przedmiot): 

mgr Marek Masłowski 
mgr Wojciech Kubik  
mgr Jerzy Andrzej Łosik 

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

NIE 

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

mgr Marek Masłowski 

Liczba punktów ECTS: 2 

2. Cele kształcenia   

1. Nabycie wiedzy w zakresie planowania ruchomych uzupełnień protetycznych. 
2. Nabycie wiedzy odnośnie oddziaływania protez ruchomych na tkanki jamy ustnej.  

3. Nabycie umiejętności oceny poprawności wykonania uzupełnień ruchomych. 

3. Wymagania wstępne  

1. Zaliczony przedmiot Materiałoznawstwo stomatologiczne 

 

Sylabus przedmiotu: 
Konstrukcje protez stałych i ruchomych 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z 
celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 

z efektów powinno być zweryfikowane, aby 
student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

TD_W12 zna elementy planu leczenia 
protetycznego 

P6S_WG 
 

TD_W43 zna mechanizmy oddziaływania 
materiałów dentystycznych z tkankami 
żywymi 

P6S_WK 
 

TD_W72 Rozumie błędy popełniane przy 
wykonywaniu protez ruchomych  
 

P6S_WK 
 

TD_U86 Umie ocenić oddziaływanie uzupełnień 
protetycznych i aparatów 
ortodontycznych na tkanki jamy ustnej 

P6S_UW 

TD_U82 Umie identyfikować błędy i zaniedbania 
w praktyce 

P6S_UW 

TD_U84 Umie identyfikować najczęstsze błędy 
popełniane przy wykonaniu prac 
protetycznych i ortodontycznych oraz 
stosować metody ich unikania 

P6S_UW 

TD_U85 Umie wykazywać wady i zalety różnych 
konstrukcji protetycznych 

P6S_UW 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 5 - Cały rok 

Seminarium 5 1 20 

Ćwiczenia 5 3        10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1-5 - Temat: Protezy częściowe i całkowite - Treści kształcenia: TD_W12, TD_W72 
S1-Seminarium 1-5 - Temat: Oddziaływanie protez ruchomych na tkanki jamy ustnej - Treści  
      kształcenia: TD_W43, TD_U86 – Sprawdzian pisemny 
C1-Ćwiczenie 1-5 - Temat: Błędy przy wykonywaniu protez ruchomych - Treści kształcenia:  
      TD_U82, TD_U84, TD_U85 

 
 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 
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Symbol 
przedmiotowe

go efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W12, 
TD_W43, 
TD_W72, 
TD_U86 

W, S 
Sprawdzian pisemny 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

TD_U82, 
TD_U84, 
TD_U85 

C 
Obserwacja i ocena 

umiejętności 
praktycznych 

Pozytywna ocena każdego 
wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny 

ocena kryteria 

brak zaliczenia 

Niedostateczne opanowanie efektów 
kształcenia 
 

zaliczenie Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 

 - 

 - 

 - 

 - 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

      1. E. Spiechowicz: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa, 2013 

      2. A. Hohmann, W. Hielscher: Kompendium Techniki Dentystycznej. Kwintesencja, 
Warszawa, 1999 

Literatura uzupełniająca:  

1. G. P. McGivney, A. B. Carr: Ruchome protezy częściowe. Czelej, Lublin, 2002 
 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 5 0,2 

Seminarium 5 0,2 

Ćwiczenia 5 0,2 
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Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

            Przygotowanie studenta do zajęć 15 0,6 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 20 0,8 

Inne (jakie?) - - 

Razem 50            2 

11. Informacje dodatkowe  

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 

 
 
 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl/content/dydaktyka
https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl/content/dydaktyka
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Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne I stopnia, profil praktyczny, studia 
stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Technika protetyczna 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44903 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 

Katedra Protetyki 
ul. Nowogrodzka 59, tel. 502 18 86, e-mail: 
katedraprotetyki@wum.edu.pl 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
ul. Emilii Plater 21, tel. 22 826 85 46, e-mail: 
zpips@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: 
prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska Nastalska 
 dr hab. n. med. Leopold Wagner 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

I 

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

1 i 2 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

lek. dent. Marek Prątnicki, dr n. med. Robert Gontek, lek. 
dent. Marcin Szerszeń, mgr Marek Masłowski, mgr 
Wojciech Kubik, mgr Jerzy Andrzej Łosik,  

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

NIE 

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

mgr Jerzy Andrzej Łosik 

Liczba punktów ECTS: 14 

Koordynator: 
dr hab. n. med. Leopold Wagner 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 

1. Cele kształcenia   

1. Nabycie wiedzy dotyczącej wykonywania szyn oraz ruchomych i stałych uzupełnień 

protetycznych. 

2. Nabycie umiejętności wykonywania szyn, uzupełnień ruchomych i stałych oraz metod ich 

naprawy z zastosowaniem odpowiednich materiałów i technologii. 

3. Nabycie umiejętności rozróżniania wad i zalet różnych metod wykonywania protez. 

Sylabus przedmiotu: 
Technika protetyczna 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2015 Rektora WUM z dnia 14.07.2015 r. 
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia 

Strona 36 z 70 

4. Nabycie umiejętności unikania błędów technologicznych. 

2. Wymagania wstępne  

3. Spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

3. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego efektu 

kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z 
celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 

z efektów powinno  być zweryfikowane, aby 
student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

 
WIEDZA: zna i rozumie 

 

TD_W12 podstawy fizjognatologii i patologii układu 
stomatognatycznego  

P6S_WG 
 

TD_W16 klasyfikacja braków uzębienia i bezzębnej 
jamy ustnej oraz podstawy diagnostyki 
protetycznej 

TD_W17 elementy planu leczenia protetycznego przy 
wykonywaniu uzupełnień ruchomych 

TD_W40 podstawy kształtowania wymaganych 
parametrów wytrzymałościowych materia-
łów dentystycznych  

P6S_WK 
 

TD_W41 technologię przetwarzania materiałów 
stosowanych w technice dentystycznej  

TD_W42 zjawiska fizyczne zachodzące przy łączeniu 
różnych materiałów 

TD_W43 mechanizmy oddziaływania materiałów 
dentystycznych z tkankami żywymi 

TD_W51 zjawiska mechaniczne występujące w 
rekonstrukcjach protetycznych: stany na-
prężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz 
momentów gnących 

TD_W58 metody łączenia metali (lutowanie, spawa-
nie i zgrzewanie) 

TD_W60 zasady postępowania klinicznego przy 
wykonywaniu uzupełnień protetycznych 

TD_W61 zastosowanie symulatorów ruchu (artyku-
latorów) w technice dentystycznej 

TD_W62 zasady wykonania modeli anatomicznych, 
diagnostycznych, czynnościowych, robo-
czych, dzielonych i składanych oraz ich 
artykulacji, puszkowania, wykorzystania 
fiksatorów i okludatorów oraz wykonania 
przedlewów) 

TD_W63 budowę wzorników zwarciowych, ustalenie 
wysokości zwarcia, zasady doboru zębów 
do protez oraz zastosowanie odciążeń, 
uszczelnienia pierwotnego i wtórnego 
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TD_W64 metody ustawiania zębów w protezach 
całkowitych i częściowych oraz w zgryzie 
krzyżowym 

TD_W65 metody wykonywania protez ruchomych 
akrylowych (puszkowanie, wyparzanie, 
materiały izolacyjne, rodzaje akrylu, proces 
polimeryzacji i obróbkę mechaniczną - 
materiały ścierne, filce szczotki i pasty 
polerskie) 

TD_W66 metody naprawcze protez całkowitych i 
częściowych – podścielenie, rebazacja, 
uzupełnienie pęknięć i złamań, dostawienie 
zęba oraz klamry 

TD_W67 budowę i zasady posługiwania się paralelo-
metrem oraz analizy paralelometrycznej 

TD_W72 błędy popełniane przy wykonywaniu protez 
ruchomych 

TD_W73 Rodzaje koron, mostów i przęseł oraz 
metody ich wykonywania z uwzględnieniem 
uzupełnień tymczasowych i stałych 

TD_W75 
zasady preparacji zębów filarowych 

TD_W91 podział i systematykę uzupełnień protetycz-
nych  

TD_W92 zasady współpracy członków zespołu 
stomatologicznego 

TD_W93 zasady komunikacji w relacji pacjent-technik 
dentystyczny-lekarz 

 
UMIEJĘTNOŚCI: potrafi: 

 

TD_U01 posługiwać się sprzętem i aparaturą 
stosowanymi w zakresie właściwym do 
programu kształcenia 

P6S_UW 
 

TD_U05 dokonać analizy występujących naprężeń w 
uzupełnieniach protetycznych i szynach 
oraz wybrać optymalny materiał w celu ich 
wykonania 

TD_U07 posługiwać się gipsem (wykonanie i 
opracowanie modeli: anatomicznych, 
diagnostycznych, czynnościowych, robo-
czych, dzielonych (4 metody) i składanych 
oraz ich artykulacji, puszkowania, wyko-
rzystania fiksatorów i okludatorów oraz 
wykonania przedlewów 

TD_U08 wykonywać łyżki indywidualne (szelakowe i 
akrylowe) 

TD_U09 
posługiwać się paralerometrem 

TD_U10 wykonywać wzorniki zwarciowe na płytach 
twardych i woskowych, dobrać kształt 
zębów, ustawiać zęby w bezzębiu dwoma 
metodami w tym wg. Gysiego, w protezach 
częściowych oraz z zastosowaniem 
przedlewu, modelować płyty protez: 
całkowitej i częściowej 

TD_U11 polimeryzować polimetakrylan metylu 
metodą termiczną i chemiczną 

TD_U16 dobierać technologię wykonania protez w 
zależności od rodzaju uzupełnienia 
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TD_U23 dobrać materiał do wykonania prac protety-
cznych i ektoprotetycznych z uwzględnie-
niem ich właściwości fizycznych i chemicz-
nych 

TD_U24 zastosować właściwe technologii przetwa-
rzania materiałów podstawowych i pomo-
cniczych 

TD_U25 
obsługiwać urządzenia laboratoryjne 

TD_U41 praktycznie wykorzystywać krzywe kom-
pensacyjne Spee i Monsona oraz trójkąt 
Bonwille’a w rehabilitacji protetycznej 

TD_U42 analizować modele szczęki i żuchwy pod 
kątem leczenia protetycznego 

TD_U57 wykonywać protezy ruchome 

TD_U58 
wykonywać korony tymczasowe z akrylu   

TD_U60 wykonywać naprawy i modyfikacje protez 
(podścielenie, rebazacja, uzupełnienie 
pęknięć i złamań, dostawienie zębów i 
klamer)  

TD_U79 posiada umiejętność przygotowywania i 
wygłaszania prezentacji 

TD_U84 identyfikować najczęstsze błędy popełniane 
przy wykonaniu prac protetycznych oraz 
stosować metody ich unikania 

TD_U86 ocenić oddziaływanie uzupełnień protetycz-
nych na tkanki jamy ustnej 

TD_U87 rozróżnia materiały stosowane w technice 
protetycznej oraz przygotowuje je zgodnie z 
procedurami; określa ich zastosowanie oraz 
warunki przechowywania; przestrzega 
procedur konserwacji i obsługi sprzętu oraz 
aparatury w pracowni techniki dentystycz-
nej 

TD_U97 stosować zasady aseptyki przy wykonywa-
niu prac protetycznych  

4. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 50 - c. kurs 

Seminarium 60 1,5 20 

Ćwiczenia 310 3         10 

5. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1-3 –Temat: Wprowadzenie do techniki dentystycznej - Treści kształcenia - TD_W91 - 93,  
W2-Wykład 4-7- Temat: Protezy całkowite - Treści kształcenia – TD_W40, TD_W43, TD_W51, TD_W61,  
       TD_W62, TD_W63, TD_W64, 
W3-Wykład 8-9 - Temat: Płaszczyzny, linie pomocnicze i krzywe kompensacyjne - Treści kształcenia –   
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      TD_U41, 
W4-Wykład 10-14 - Temat: Metody ustawiania zębów - Treści kształcenia - TD_W64, 
W5-Wykład 15-17 - _Temat: Zamiana wosku na tworzywo akrylowe - Treści kształcenia – TD_W65 
W6-Wykład 18-20 - Temat: Protezy ruchome częściowe - Treści kształcenia – TD_W40,TD_W43,  
       TD_W51, TD_W61, TD_W62, TD_W63, TD_W64,  
W7-Wykład 21-23 - Temat: Zastosowanie paralelometru przy wykonywaniu protez ruchomych - Treści  
       kształcenia – TD_W67 
W8-Wykład 24-25 - Temat: Klamry doginane - Treści kształcenia – TD_W17  
W9-Wykład 26-28 - Temat: Naprawy protez ruchomych - Treści kształcenia – TD_W66 
W10-Wykład 29-31 - Temat: Środki zapobiegawcze stosowane przy wykonywaniu prac protetycznych,  
        zasady bezpieczeństwa, odkażanie wycisków - Treści kształcenia – TD_U97 
W11- Wykład 32-35 - Temat: Błędy popełniane przy wykonywaniu protez ruchomych - Treści kształcenia –  
         TD_W72 
W12-Wykład 36-38 - Temat: Modele dzielone - Treści kształcenia – TD_W62 
W13-Wykład 39-40 - Temat: Prace protetyczne z materiałów formowanych termicznie - Treści kształcenia  
        – TD_W79 
W14-Wykład 41-43 - Temat: Podstawy konstrukcji protetycznych oraz wskazania i przeciwwskazania do   
        zastosowania uzupełnień stałych i ruchomych - Treści kształcenia –TD_W16, TD_W17, TD_W22,  
        TD_W60, TD_W73, TD_W91 
W15- Wykład 44-45 - Temat: Zasady preparacji zębów filarowych - Treści kształcenia – TD_W75 
W16- Wykład 46-49 - Temat: Planowanie i zasady leczenia protetycznego -Treści kształcenia – TD_W16,  
        TD_W17, TD_W22, TD_W60 
W17-Wykład 50 - Temat: Przygotowanie pacjenta do leczenia protetycznego - Treści kształcenia –  
        TD_W12, TD_W17, TD_W22, TD_W60 
S1-Seminarium 1-8-Temat: Ustawianie zębów metodą Gisiego - Treści kształcenia - TD_W64 
S2-Seminarium 9-14-Temat: Etapy wykonywania protez całkowitych - Treści kształcenia TD_W40,  
      TD_W65, TD_U15, TD_U57, TD_W62, TD_W63 
S3-Seminarium 15-20-Temat: Wkłady koronowe, koronowo-korzeniowe i korony - Treści kształcenia –  
      TD_W17 
S4-Seminarium 21-24-Temat: Uszkodzenia protez całkowitych - Treści kształcenia - TD_W66  
S5-Seminarium 25-30-Tema: Protezy częściowe - Treści kształcenia - TD_W40, TD_W41, TD_W42,  
      TD_U57, TD_W61, TD_W62, TD_W63, TD_W65 
S6-Seminarium 31-34-Temat: Sposoby łączenia metali - Treści kształcenia - TD_W58 
S7-Seminarium 35-40-Temat: stany naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz momentów gnących w  
     koronach, wkładach koronowych i koronowo-korzeniowych oraz w protezach ruchomych - Treści  
     kształcenia - TD_W51 
S8-Seminarium 41-45-Temat: Inżynieria materiałowa - Treści kształcenia - TD_W40, TD_W41, TD_W42,  
     TD_W51. Sprawdzian pisemny  
S9-Seminarium 46-50-Temat: Wkłady koronowo-korzeniowe - Treści kształcenia - TD_W22, TD_W40,  
      TD_W91 
S10-Seminarium 51-55-Temat: Artykulatory, łuk twarzowy - Treści kształcenia – TD_W12, TD_W61       
S11-Seminarium 55-60-Temat: Ustalenie centralnego zwarcia - Treści kształcenia –TD_W62, TD_W63  –  
      Sprawdzian pisemny 
C1-Ćwiczenie 1-10 - Temat: odlanie przestrzennych obiektów z gipsu - Treści kształcenia – TD_U07 
C2-Ćwiczenie 11-40 - Temat: Łyżki indywidualne - Treści kształcenia - TD_U08 
C3-Ćwiczenie 41-175 - Temat – Proteza całkowita górna i dolna. - Treści kształcenia - TD_U01, TD_U05,  
      TD_U07, TD_U08, TD_U10, TD_U11, TD_U16, TD_U23, TD_U24, TD_U25, TD_U41, TD_U42,  
      TD_U57, TD_U84, TD_U86,  
C4-Ćwiczenie 176-195 –Temat: Rebazacja protezy całkowitej górnej – Treści kształcenia - TD_U07,  
      TD_U24, TD_U25, TD_U60 
C5-Ćwiczenie 196-210 -Temat Naprawa protezy całkowitej dolnej – Treści kształcenia - TD_U07, TD_U25  
      TD_U60,  
C6-Ćwiczenie 211-230 –Temat: Klamry doginane –. Treści kształcenia - TD_U07, TD_U09 ,TD_U23,  
      TD_U25, TD_U57, 
C7-Ćwiczenie 231-275 –Temat: Proteza częściowa osiadająca górna i dolna – Treści kształcenia - TD_U05,  
      TD_U07, TD_U09 - 11, TD_U16, TD_U23, TD_U25, TD_U42, TD_U57 
C8-Ćwiczenie 276- 290 –Temat: Naprawa protezy częściowej – Treści kształcenia- TD_U07, TD_U11,  
      TD_U24, TD_U25, TD_U60 
C9-Ćwiczenie 291- 305 –Temat: Korona akrylowa – Treści kształcenia - TD_U07, TD_U11, TD_U25,  
      TD_U58, 
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 C10-Ćwiczenie 306- 310 –Temat: Metody łączenia metali – Treści kształcenia - TD_U25, TD_U26 

6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotoweg

o efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W12,16,17, 

40 - 43,51,58, 

60 – 67,72 - 73, 

75,91- 93 

W, S 
Sprawdzian pisemny 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na poziomie 
co najmniej 55% 

TD_U01,05,07 – 

11,16,23 - 25, 

41- 42,57- 58 

60,79,84,86 - 87, 

97 

C 
Obserwacja i ocena 

umiejętności praktycznych 
Pozytywna ocena każdego 
wykonanego zadania 

 

7. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z części praktycznej (ważność 50%) i teoretycznej 

(ważność 50%) 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy,  

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 0 - 54% 

3,0 (dst) 55 - 63 % 

3,5 (ddb) 64 - 72 % 

4,0 (db) 73 - 81 % 

4,5 (pdb) 82 - 90 % 

5,0 (bdb) 91 - 100 % 

8. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. E. Mierzwińska-Nastalska, A. Kochanek-Leśniewska (red.): Protetyka Stomatologiczna dla 
       Techników Dentystycznych. PZWL Warszawa 2017   
2. G. P. McGivney, A. B. Carr: Ruchome protezy częściowe. Czelej, Lublin 2002  
3. A. Budkiewicz: Protezy szkieletowe. PZWL, Warszawa, 1997 
4. E. Spiechowicz: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa, 1997 
5. H. T . Shillingburg, S. Hobo, L. D.Whitsett: Protezy stałe. PZWL, Warszawa, 1994  
6. E. Spiechowicz: Współczesne postępowanie laboratoryjne protetyce stomatologicznej. PZWL,     

Warszawa, 1974 

Literatura uzupełniająca:  

1. J. Galasińska- Landsbergerowa: Protetyka stomatologiczna: PZWL, Warszawa, 1969   

2. W. Nowak: Protetyka stomatologiczna: PZWL, Warszawa, 1961 
 

9. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 50 1,67 

Seminarium 60 2 

Ćwiczenia 310 10,33 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

            Przygotowanie studenta do zajęć - - 

Przygotowanie studenta do zaliczeń - - 

Inne (jakie?) - - 

Razem 420            14 

10. Informacje dodatkowe  

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 
 

 
 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko- Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne):  

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia profil 

praktyczny, studia stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Propedeutyka protetyki 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44901 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 

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

Rok studiów (rok, na którym 

realizowany jest przedmiot):  
I 

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

1 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

dr n. med. Krzysztof Wilk,  
lek. dent. Rafał Wojda 

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

NIE 

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

lek. dent. Rafał Wojda 

Liczba punktów ECTS: 4 

2. Cele kształcenia   

11. Nabycie wiedzy odnośnie budowy i podstawowych funkcji układu stomatognatycznego. 
12. Nabycie wiedzy dotyczącej podstaw diagnostyki protetycznej, klasyfikacji braków 

uzębienia, rodzajów uzupełnień protetycznych oraz ustalania planu leczenia. 
13. Nabycie wiedzy na temat zasad postępowania klinicznego przy wykonawstwie uzupełnień 

protetycznych. 
14. Nabycie umiejętności opisywania budowy i funkcji układu stomatognatycznego 

 
 

 

3. Wymagania wstępne  

4. Spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

Sylabus przedmiotu: 
Propedeutyka protetyki 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z 
celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 

z efektów powinno być zweryfikowane, aby 
student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

 
Wiedza: zna i rozumie 

 
 
 

TD_W04 budowę i funkcje organizmu człowieka 
w zakresie właściwym dla programu 
kształcenia, a także metody oceny stanu 
zdrowia  

P6S_WG 

 

TD_W06 anatomię topograficzną układu stoma-
tognatycznego 

P6S_WG 

 

TD_W07 cechy charakterystyczne podłoża 
protetycznego i klasyfikacje topografi-
czne braków zębowych 

P6S_WG 

 

TD_W17 elementy planu leczenia protetycznego P6S_WG 

TD_W43 mechanizmy oddziaływania materiałów 
dentystycznych z tkankami żywymi 

P6S_WK 

 

  
Umiejętności: potrafi 

 

TD_U40 opisać budowę i funkcje układu 
stomatognatycznego 

P6S_UW 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 10  c. kurs 

Seminarium 5 1,5 20 

Ćwiczenia 30 3        10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1-3 - Temat: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej - Treści kształcenia- TD_W04 
W2-Wykład 4-7 - Temat: Układ stomatognatyczny. Podstawy gnatofizjologii - Treści kształcenia-  
      TD_W06 i TD_U40 
W3-Wykład 8 - Temat: Wprowadzenie do diagnostyki protetycznej - Treści kształcenia- TD_W17  
W2-Wykład 9-10 - Temat: Wpływ uzupełnień protetycznych na tkanki jamy ustnej - Treści  
      kształcenia- TD_W43 
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S1-Seminarium 1-3- Temat: Postępowanie kliniczne przy wykonywaniu uzupełnień ruchomych –  
     Treści kształcenia - TD_W17 
S2-Seminarium 4-5- Temat: Postępowanie kliniczne przy wykonywaniu uzupełnień stałych –  
     Treści kształcenia – TD_W17 Sprawdzian pisemny 
C1-Ćwiczenie 1-9- Temat: Badanie fizykalne i ocena wskaźników higieny jamy ustnej, próchnicy  
      oraz stanu dziąseł i przyzębia - Treści kształcenia - TD_U40 i TD_W06 
C2-Ćwiczenie 10-16- Temat: Protezy całkowite - Treści kształcenia - TD_W17 
C3-Ćwiczenie 17-24- Temat: Ustalanie centralnego zwarcia - Treści kształcenia - TD_W17 
C4-Ćwiczenie 25-30- Temat: Uzupełnienia stałe- Treści kształcenia - TD_W17 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotoweg

o efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W04,06, 

07,43 

 
W, S  Sprawdzian pisemny 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 
poziomie co najmniej 51% 

TD_U40 

TD_W17 
C 

Obserwacja i ocena   
umiejętności 

Pozytywna ocena 
wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z części praktycznej (ważność 50%) oraz 
teoretycznej (ważność 50 %) 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 0 - 54% 

3,0 (dost) 55 - 63 % 

3,5 (ddb) 64 - 72 % 

4,0 (db) 73 - 81 % 

4,5 (pdb) 82 - 90 % 

5,0 (bdb) 91 - 100 % 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. E. Spiechowicz: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa, 2008 
2. S.M. Majewski: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej. Wyd. 

Stom., Kraków, 2000 
 

10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 
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Wykład 10 0,4 

Seminarium 5 0,2 

Ćwiczenia 30 1,2 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej 

pracy przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność 
przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć 25 1 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 30 1,2 

Inne (jakie)   

Razem 100           4 

11. Informacje dodatkowe 

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 
 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, poziom I stopnia, profil 

praktyczny, studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Modelarstwo i rysunek 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44898 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
ul. Emilii Plater 21, tel. 22 826 85 46  
e-mail: zpips@wum.edu.pl 

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

Rok studiów (rok, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

I 

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

1 i 2 

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

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących 
przedmiot): 

mgr Artur Winiarski 
mgr Wojciech Kubik 
mgr Jerzy Andrzej Łosik 
mgr Waldemar Ćwirzeń 

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

NIE 

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

mgr Jerzy Andrzej Łosik 
 

Liczba punktów ECTS: 9 

2. Cele kształcenia   

4. Nabycie wiedzy dotyczącej morfologii szczegółowej uzębienia człowieka, sposobów i 
schematów oznaczania zębów, cech wspólnych i indywidualnych kształtu zębów, cech 
Muhlreitera, wzajemnego układu zębów w łukach zębowych i zwarciu centralnym. 

5. Nabycie umiejętności manualnych wykorzystywanych do odtwarzania kształtów 
anatomicznych w pracach protetycznych oraz modelowania elementów protez (klamry, 
ciernie, płyty, faktura błony śluzowej i dziąseł). 

3. Wymagania wstępne  

Sylabus przedmiotu: 
Modelarstwo i rysunek 
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2. Spełnienie kryteriów rekrutacyjnych 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

Symbol tworzony przez 
osobę wypełniającą 

sylabus (kategoria: W-
wiedza,  

U-umiejętności,  
K-kompetencje oraz 

numer efektu) 

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

zakończeniu zajęć. Efekty kształcenia wynikają z 
celów danego przedmiotu. Osiągniecie każdego 

z efektów powinno być zweryfikowane, aby 
student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 
kształcenia zawarty w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki bądź 
Uchwały Senatu WUM właściwego 

kierunku studiów. 

 
WIEDZA: zna i rozumie 

 

TD_W07 schematy oznaczania zębów, charakte-
rystykę topograficzną, cechy wspólne i 
indywidualne kształtu zębów (typy kon-
stytucjonalne) oraz cechy Muhlreitera 

P6S_WG 

 
UMIEJĘTNOŚCI: potrafi 

 

TD_U17 rysować, modelować i odwzorowywać 
anatomiczne kształty zębów i elementy 
protez (metody dodawania lub odejmo-
wania) 
 

P6S_UW 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 30 - c. kurs 

Seminarium - - - 

Ćwiczenia 120 3        10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1-19–Temat: Zęby mleczne i stałe - Treści kształcenia - TD_W07 
W2-Wykład 20-23- Temat: Wzajemny układ zębów stałych- Treści kształcenia - TD_W07 
W3-Wykład 24-25 -Temat: Modelowanie powierzchni żującej metodą kropelkową - Treści  
       kształcenia – TD_W07 
W4-Wykład 26-29- Temat: Różnorodność kształtów zębów stałych u ludzi - Treści kształcenia –  
      TD_W07 
W5- Wykład 30- Temat: Praktyczne stosowanie wiedzy z modelarstwa we współczesnych  
      technikach protetycznych. - Treści kształcenia – TD_W07 
C1-Ćwiczenie 1-70 - Temat: Budowa morfologiczna uzębienia człowieka - Treści kształcenia –  
    TD_U17, Sprawdzian pisemny 
C2-Ćwiczenie 71-75 - Temat: Modelowanie w wosku zęba I przedtrzonowego górnego - Treści  
      kształcenia - TD_U17 
C3-Ćwiczenie 76-120 - Temat –Modelowanie kropelkowe- Treści kształcenia - TD_U17 
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowe

go efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W07 W, S 
Sprawdzian pisemny 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 
efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

TD_U17 C 
Obserwacja i ocena 

umiejętności 
praktycznych 

Pozytywna ocena każdego 
wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z części praktycznej (ważność 80%) i teoretycznej 
(ważność 20%), obecność obowiązkowa 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 0 - 54% 

3,0 (dst) 55 - 63 % 

3,5 (ddb) 64 - 72 % 

4,0 (db) 73 - 81 % 

4,5 (pdb) 82 - 90 % 

5,0 (bdb) 91 - 100 % 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. H. Lehmann: Propedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki. Urban&Partner, 
Wrocław, 1994  

2. J. Kulas.: Modelowanie koron zębów. PZWL, Warszawa, 1983  
3. S. Majewski: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej. PZWL, 

Warszawa, 1982  
4. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. PZWL, Warszawa 1980  

Literatura uzupełniająca: 

1. K. Dobies: Współczesne protezy stałe. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2001 
2. A. Krocin: Atlas koron ludzkich zębów. Warszawa, 1990 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 30 1 

Seminarium - - 
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Ćwiczenia 120 4 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

            Przygotowanie studenta do zajęć 70 2,33 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 50 1,67 

Inne (jakie?) - - 

Razem 270            9 

11. Informacje dodatkowe  

Strona internetowa Zakładu: https://propedeutyka-stomatologiczna.wum.edu.pl 

 
 
 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 
Kierunek: techniki dentystyczne, studia 

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, profil praktyczny 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Propedeutyka ortodoncji 

Kod przedmiotu:  44900 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 
Zakład Ortodoncji, ul. Binieckiego 6, 02-097, Warszawa,  

22 1166454 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska  

Rok studiów: I 

Semestr studiów: 2 

Typ modułu/przedmiotu: podstawowy 

Osoby prowadzące: dr n med. Konrad Perkowski, dr n med. Barbara Pietrzak-Bilińska 

Erasmus TAK/NIE Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: dr n. med. Konrad Perkowski, 221166454 

Liczba punktów ECTS: 3 

2. Cele kształcenia   

15. Dostarczenie  wiedzy i umiejętności z zakresu technologii wykonywania aparatów 

ortodontycznych stałych i zdejmowanych stosowanych w profilaktyce i leczeniu wad 

narządu żucia zgodnie z projektem przekazanym przez lekarza dentystę 

16. Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii wykonywania napraw aparatów 

ortodontycznych. 

17. Przygotowanie do wykonywania pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia 

własnej pracowni techniczno-dentystycznej oraz pracy w szkolnictwie 

18. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, 

podejmowania decyzji, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego 

przekazywania informacji, a także pracy zespołowej, w tym w zespole stomatologicznym.  

19. Nauczenie zasad obsługi i utrzymania sprzętu, urządzeń i linii technologicznych pracowni 

techniki dentystycznej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i środowiska oraz wymagań ergonomii. 

20. Cele kształcenia powinny być osiągnięte poprzez przyswojenie, reprodukowanie, 

rozumienie i utrwalenie wiedzy oraz jej stosowanie w sytuacjach typowych (zawodowych) 

Wzór sylabusa przedmiotu 
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i nietypowych (problemowych), nabycie umiejętności zawodowych i pozazawodowych 

oraz wykształcenie innych kompetencji wynikających z obszaru studiów medycznych. 

3. Wymagania wstępne  

5. Zdolności manualne.  

6. Wiedza z biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły średniej. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

K_W91 Zna aspekty estetyczne części twarzowej 

czaszki oraz normę zgryzową i jej rozwój 

M1_W03 

K_W92 Zna etiologię i objawy wad twarzowo-

szczękowo-zgryzowych oraz diagnostykę 

ortodontyczną 

M1_W03 

K_W93 Zna charakterystykę i znaczenie leczenia 

ortodontycznego: rodzaje stosowanych metod i 

zakres działań 

M1_W03 

K_W65 Zna cele i zadania techniki dentystycznej M1_W01 

K_W66 Zna podstawy fizjognatologii i patologii układu 

stomatognatycznego 

M1_W03 

K_W67 Zna klasyfikacje braków uzębienia i bezzębnej 

jamy ustnej oraz podstawy diagnostyki 

protetycznej i ortodontycznej 

M1_W03 

K_W69 Zna podział i systematykę uzupełnień 

protetycznych oraz aparatów ortodontycznych 

M1_W01 

K_U45 

 

Potrafi wykonywać elementy drucianych 

aparatów zdejmowanych (klamry grotowe, łuk 

wargowy i posuwisty oraz sprężyn: coffina, 

omega doprzednia i dotylna, agrafkowych 

zewnętrz- i wewnątrzustnych oraz do wentyli 

 

M1_U10 

 

K_K02 

 

Rozumie konieczność ustawicznego 

doskonalenia zawodowego i wykazuje 

umiejętność i nawyk samokształcenia 

 

M1_K01 

 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 5 1 c. kurs 

Seminarium 4 1 20 
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Ćwiczenia 21 2 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1-Wykład 1- Temat wykładu: ”Wprowadzenie w zagadnienia ortodoncji. Zarys budowy, funkcji i rozwoju narządu 

żucia.  

W2-Wykład 2- Temat wykładu: „Ramowa diagnostyka ortodontyczna”  

 

S1-Seminarium 1- Temat: „Etiologia wad zgryzu”. 

S2 – Seminarium 2 – Temat: „ Ogólne zasady leczenia wad zgryzu”. 

 

C1- Ćwiczenie 1 – Temat: „Kleszcze ortodontyczne. Ogólne zasady pracy z drutem ortodontycznym”. 

C2- Ćwiczenie 2 – Temat: „Elementy retencyjne. Klamry Adamsa” 

C3- Ćwiczenie 3 – Temat: „Elementy retencyjne. Klamry grotowe” 

 

C4 Ćwiczenie 4 – Temat: „Elementy retencyjne. Klamry węgierskie” 

C5 Ćwiczenie 5 – Temat: „Elementy mechaniczne. Sprężyny otwarte protruzyjne.” 

C6 Ćwiczenie 6 – Temat: „Elementy mechaniczne. Sprężyny otwarte międzyzębowe.” 

C7 Ćwiczenie7  – Temat: „Elementy mechaniczne. Sprężyny zamknięte. Omega.” 

C8 Ćwiczenie7  – Temat: „Elementy mechaniczne. Sprężyny zamknięte.Sprężyna Coffina.” 

C9 Ćwiczenie 9 – Temat: „Łuk wargowy” 

C10 Ćwiczenie 10 – Temat: „Łuk posuwisty” 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

K_W91 W,S Kolokwium 
Uczestniczenie w seminariach, 

zaliczenie kolokwium 

K_W92 W,S Kolokwium 
Uczestniczenie w seminariach, 

zaliczenie kolokwium 

K_W93 
W,S,C 

Wykonanie prac w 

trakcie ćwiczeń, 

Kolokwium 

Uczestniczenie w seminariach, 

ćwiczeniach, wykonanie prac, 

zaliczenie kolokwium 

K_W65 W,S,C 

Wykonanie prac w 

trakcie ćwiczeń, 

Kolokwium 

Uczestniczenie w seminariach, 

ćwiczeniach, wykonanie prac, 

zaliczenie kolokwium 

K_W66 W,S Kolokwium 
Uczestniczenie w seminariach, 

zaliczenie kolokwium 

K_W67 W,S Kolokwium 
Uczestniczenie w seminariach, 

zaliczenie kolokwium 

K_W69 
W,S,C 

Wykonanie prac w 

trakcie ćwiczeń, 

Kolokwium 

Uczestniczenie w seminariach, 

ćwiczeniach, wykonanie prac, 

zaliczenie kolokwium 

K_U45 

 

W,S,C 

Wykonanie prac w 

trakcie ćwiczeń, 

Kolokwium 

Uczestniczenie w seminariach, 

ćwiczeniach, wykonanie prac, 

zaliczenie kolokwium 

K_K02 

 

W,S Kolokwium zaliczenie kolokwium 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny 
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ocena kryteria 

2,0 (ndst) <60% 

3,0 (dost) 61%-68% 

3,5 (ddb) 69%-76% 

4,0 (db) 77%-84% 

4,5 (pdb) 85%-92% 

5,0 (bdb) 93%-100% 

9. Literatura  

7. Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy stomatologów., red. I.Karłowska, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa  

8. Materiały i techniki ortodontyczne. , red. A.Komorowska, wyd.1 W-wa 2009  

9. Materiały ortodontyczne w ujęciu naukowym i klinicznym. Theodore Eliades, William A.Brantley, Wyd. 

Czelej  

10. Wykonywanie aparatów zdejmowanych, E.Witt, M.E.Gehrke, A.Komorowska, Wyd. Kwintesencja 

Współczesne postępowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej. red. E.Spiechowicz i WSP. 

PZWL Warszawa 1980 

Literatura uzupełniająca:  

Czasopisma stomatologiczne 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 5 0,2 

Seminarium 4 0,16 

Ćwiczenia 21 0,84 

Samodzielna praca studenta: 

Przygotowanie studenta do zajęć 20 0,8 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 25 1 

Razem 75 3,0 

11. Informacje dodatkowe  

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: dr n med. Konrad Perkowski 
Opiekun koła naukowego: dr n med. Konrad Perkowski 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 
Techniki dentystyczne - studia I stopnia stacjonarne                                      
i niestacjonarne, profil praktyczny 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Ekonomia 

Kod przedmiotu: 44892 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego 
ul. Jana Nielubowicza 5, blok F, 02-097 Warszawa. 
tel.: (22) 599-21-80; tel/fax: (22) 599-21-81 
e-mail: zep@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. o zdr. (dr n. ekon.) Aleksandra Czerw 

Rok studiów: I 

Semestr studiów: 2 

Typ modułu/przedmiotu: podstawowy 

Osoby prowadzące:  mgr Ewa Wiśniewska 

Erasmus TAK/NIE: NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus:  
mgr Ewa Wiśniewska 
tel.: (0-22) 599 21 80 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami ekonomicznymi rządzącymi procesami gospodarczymi na 
poziomie mikro i makro. Podczas zajęć studenci powinni posiąść umiejętność poprawnej interpretacji 
zdarzeń gospodarczych, które stanowią otoczenie decyzyjne w systemie ochrony zdrowia. 

3. Wymagania wstępne  

Brak 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

TD_W104 Specyfikę oraz problemy ekonomiczno-

finansowe i społeczne występujące w sektorze 

ochrony zdrowia, zarówno w skali makro 

(system ochrony zdrowia) jak i mikro (ZOZ lub 

inny usługodawca) 

P6S_WK 

TD_W113 Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii P6S_WK 

TD_W114 Podstawowe zagadnienia z zakresu systemu 

finansowego, teorii rynku pieniężnego i 

kapitałowego 

P6S_WK 

TD_W115 Podstawy ekonomii i finansów oraz zasady 

organizacji i zarządzania w służbie zdrowia 

P6S_WK 

TD_U72 
Wykorzystuje wyniki analiz w proponowanych 

konkretnych (alternatywnych) rozwiązaniach w 

sektorze ochrony zdrowia 

P6S_UW 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 15 1 c. kurs 

Seminarium - - - 

Ćwiczenia - - - 
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6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Wykład 1 – Podstawowe zagadnienia ekonomii – Treści kształcenia – Krzywa możliwości produkcyjnych. 
Efektywność Pareto. Ekonomia pozytywna i normatywna. 
Wykład 2 –  Model Rynku – Treści kształcenia – Popyt, podaż, równowaga rynkowa, statyka 
porównawcza, elastyczność cenowa i dochodowa popytu. 
Wykład 3 –  Koszty i produkcja – Treści kształcenia – Funkcja produkcji, technologia, pojęcie kosztu, 
minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie, funkcje kosztów. 
Wykład 4 –  Struktury rynkowe – Treści kształcenia – Konkurencja doskonała i jej własności, siła rynkowa, 
monopol, strategie cenowe, zachowania strategiczne podmiotów na rynku. 
Wykład 5 –  Ruch okrężny w gospodarce – Treści kształcenia – Rola gospodarstwa domowego, 
przedsiębiorstwa i państwa w obiegu gospodarczym. Determinanty i składniki dochodu narodowego. 
Wykład 6 – Rynki: dóbr i usług, pieniądza i pracy – Treści kształcenia –  sfera realna i pieniężna 
gospodarki, pieniądz a system bankowy, zjawiska inflacji i bezrobocia. 
Wykład 7 – Praca zaliczeniowa w grupach (studium przypadku). 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

TD_W104 

TD_W113 

TD_W114 

TD_W115 

Wykład Test wiedzy 51% pkt z testu wiedzy 

TD_U72 
Wykład z elementami 
konwersatorium 

Rozwiązywanie studium 
przypadku w grupach na 
ostatnich zajęciach 

51% pkt z pracy grupowej nad 
studium przypadku 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: Test wiedzy + praca grupowa nad studiami przypadku 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) <51% 

3,0 (dost) 51% - 60% 

3,5 (ddb) 61% - 70% 

4,0 (db) 71% - 80% 

4,5 (pdb) 81% - 90% 

5,0 (bdb) 91% - 100% 
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9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
11. Krugman R.P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.  
12. Mankew G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2015.  
Literatura uzupełniająca:  
1. Farnham P.G., Economics for managers, Pearson, New York, 2010. 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 0,5 

Seminarium - - 

Ćwiczenia - - 

Samodzielna praca studenta:  

Przygotowanie studenta do zajęć 5 0,2 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 10 0,3 

Razem 30 1 

11. Informacje dodatkowe  

Dane kontaktowe do osoby prowadzącej zajęcia: 
mgr Ewa Wiśniewska; Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, ul. Jana Nielubowicza 5, blok F; 
e-mail: ewisniewska3@wum.edu.pl  

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia (kierunek studiów, 

poziom i profil kształcenia, forma studiów, 

np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 

praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne - 3 letnie studia I stopnia 

stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Biofizyka 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44890 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej 

(1S7) 

ul. Pawińskiego 3C, 02-106 Warszawa 

tel. 22 57 20 734; e-mail: 1s7@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. n. med.  Marcin Ufnal 

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest 

przedmiot): 
I rok 

Semestr studiów (semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
Semestr 2 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 

kierunkowy, fakultatywny): 
podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz 

stopnie naukowe wszystkich wykładowców 

prowadzących przedmiot): 

prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal 

lek. wet. Klaudia Bielińska 

dr n. med. Adrian Drapała 

lek. med. Kinga Jaworska 

mgr inż. Marta Gawryś - Kopczyńska 

dr n. med. Tomasz Hutsch 

dr n. med. Marek Konop 

lek. med. Piotr Konopelski 

lek. med. Artur Nowiński 

dr n. med. Janusz Skrzypecki 

mgr Ewelina Zaorska 

Biofizyka 
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Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny 

jest dla studentów w ramach programu 

Erasmus): 

NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa): 

Dr n. med. Marek Konop 

tel. (22) 57 20 734, e-mail: konopmarek@gmail.com 

Liczba punktów ECTS: 2 

2. Cele kształcenia   

1. Poznanie biofizycznych podstaw procesów życiowych zachodzących w organizmie oraz 

metod pomiarowych stosowanych do oceny tkanek żywych i materiałów protetycznych 

oraz implantów. 

2. Poznanie podstawowych praw fizyki przydatnych do rozumienia i opisu właściwości 

elektrycznych i mechanicznych materiałów stosowanych w stomatologii. 

3. Podstawy materiałoznawstwa oraz warunków i technologii wytwarzania protez stałych, 

ruchomych, nietypowych i ektoprotez, szyn, obturatorów i aparatów ortodontycznych 

stosowanych w rehabilitacji, leczeniu i profilaktyce chorób oraz wad narządu żucia. 

4. Poznanie biomechaniki narządu żucia. 

3. Wymagania wstępne  

1. Wiedza z fizyki oraz matematyki na poziomie szkoły średniej. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć przygotowanie studentów do zajęć sprawdzane jest w 

formie testowej lub ustnej. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

(numer) 

W1 
zjawiska fizyczne zachodzące przy łączeniu różnych 

materiałów 
TD_W42 

W2 

rodzaje, skład, właściwości mechaniczne, chemiczne, 

elektryczne, cieplne i optyczne oraz sposób postępowania z 

materiałami podstawowymi i pomocniczymi stosowanymi 

w technice dentystycznej 
 

TD_W39 

W3 

podstawowe metody pomiarowe i zasady działania 

aparatury pomiarowej stosowanej do badania 

właściwości materiałów używanych w technice 

dentystycznej 

TD_W44 

W4 zjawisko adhezji TD_W46 
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W5 

zjawiska mechaniczne występujące w rekonstrukcjach 

protetycznych: stany naprężeń, odkształceń i 

przemieszczeń oraz momentów gnących 

TD_W51 

U1 

dokonać pomiaru i analizować właściwości 

mechaniczne, elektryczne, cieplne i optyczne 

materiałów podstawowych i pomocniczych 

TD_U04 

U2 

dokonać analizy występujących naprężeń w uzupełnieniach 

protetycznych, aparatach ortodontycznych i szynach oraz 

wybrać optymalny materiał w celu ich wykonania 
 

TD_U05 

K1 

rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia 

zawodowego i wykazuje umiejętność i nawyk 

samokształcenia. 

TD_K05 

K2 
posiada zdolności do kontynuowania nauki na studiach 

II stopnia. 
TD_K06 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 

Minimalna liczba 

osób  

w grupie 

Wykład 15 1 Cały rok 

Seminarium 15 1 20 

Ćwiczenia - - - 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Wykłady: 

 

W1 - Wykład I:   Wprowadzenie do Biofizyki. Fizyka a biologia. Biofizyka, funkcje i metody 

badania układu oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego - hemodynamika 

elektrokardiografia, spirometria. - W2, K1, K2, U1 

W2 - Wykład II:   Elektryczność i pole elektryczne, potencjały podstawowe definicje i jednostki: 

prąd prawo Ohma. Właściwości elektryczne tkanek żywych. - W1, K1, K2 

W3 - Wykład III: Wykład:  Podstawy materiałoznawstwa i metod stosowanych w 

materiałoznawstwie. Materiałoznawstwo i siły międzycząsteczkowe – podstawy fizyczne, 

rozszerzalność cieplna wypełnień stomatologicznych, ogniwa galwaniczne w jamie ustnej. - W2, 

W3, W5 

W4 - Wykład IV: Zasady biomechaniki stosowane w  stomatologii – biomechanika narządu żucia, 

podstawy statyki oraz mechaniki ciała ludzkiego, stany naprężeń, moduł Younga, liczba Poisson’a, 

prawo Hooke’a. - W3, W4, K2 

 

Seminaria: 
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S1 - Seminarium 1: Diagnostyczne metody obrazowe- rentgenodiagnostyka, ultrasonografia, 

tomografia komputerowa, metody jądrowe w obrazowaniu medycznym - podstawy fizyczne, analiza 

pantomogramów. - K1, K2, U1, W3 

S2 - Seminarium 2: Podstawy protetyki – budowa i rodzaje protez, stany naprężeń, odkształceń i 

przemieszczeń oraz momenty gnące. - W5, U2, W4 

S3 - Seminarium 3: Fotometria, światłowody, lasery – podstawowe definicje, skale wykorzystywane 

do opisu barwy wypełnień, analiza jasności różnych powierzchni. - W3, W4 

S4 - Seminarium 4: Prezentacje Studentów.  -  K1 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W1-4. K1-2 W, S 
Test pisemny jednokrotnego 

wyboru 
>60% maksymalnej liczby punktów 

U1, U2, K 1-2 W, S Zaliczenie praktyczne >60% maksymalnej liczby punktów 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru 

ocena kryteria 

2,0 (ndst)  

3,0 (dost)  

3,5 (ddb)  

4,0 (db)  

4,5 (pdb)  

5,0 (bdb)  

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

2. Jaroszyk, F. red. „Biofizyka”. PZWL, Warszawa, 2008, wydanie II. 

3. Biofizyka. 500 Zadań testowych. P. Jeleń, M. Sobol, J. Zieliński, PZWL, Warszawa 2016. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Craig R.G., Powers J.M., Wataha J.C.: Materiały stomatologiczne, Urban & Partner, 

Wrocław 2013. 

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

Forma aktywności Liczba godzin 
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 0,5 
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Seminarium 15 0,5 

Ćwiczenia - - 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pracy przeciętnego 

studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić m.in. konieczność przygotowania się do zajęć, 

wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć 20 0,5 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 20 0,5 

Inne (jakie?) 0 0 

Razem 70 2 

11. Informacje dodatkowe  

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal (mufnal@wum.edu.pl) 

 

Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność 

nieusprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, 

które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię. 

Informacje na temat Kursu będą zamieszczone na stronie Zakładu: http://physiology.wum.edu.pl 
 

 

 

 

 

 

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

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus     Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mufnal@wum.edu.pl
http://physiology.wum.edu.pl/
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko- Dentystyczny 

Program kształcenia (Kierunek studiów, 

poziom i profil kształcenia, forma studiów 

np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil 

praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki Dentystyczne  I stopnia, studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Biostatystyka 

Kod przedmiotu:  

Jednostki prowadzące kształcenie: NZC 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. med.  Bolesław Samoliński 

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest 

przedmiot): 
Rok 1 

Semestr studiów (semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
Sem. 2 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 

kierunkowy, fakultatywny): 
podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz 

stopnie naukowe wszystkich wykładowców 

prowadzących przedmiot): 

Dr hab. Marta Zalewska 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny 

jest dla studentów w ramach programu 

Erasmus): 

Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa): 

Dr hab. Marta Zalewska 

Liczba punktów ECTS:  

2. Cele kształcenia   

21. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami statystycznymi. 

22. Pokazanie związków przyczynowo skutkowych pomiędzy różnymi czynnikami, cechami i 

zmiennymi. 

23. Przygotowanie studentów do samodzielnego zastosowania podstawowych metod 

statystycznych, zastosowania pakietu statystycznego  R  oraz  wyciągania wniosków o 

populacji na podstawie prawidłowo pobranej próby. 

3. Wymagania wstępne  

 

  

Techniki Dentystyczne 
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7. Podstawowa umiejętność obsługi komputera, podstawowe wiadomości z matematyki z 

zakresu szkoły średniej 

 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol Opis Odniesienie do efektu kierunkowego  

(kod przedmiotu)_ 

(numer efektu oraz jego 

kategoria W-wiedza,  

U-umiejętności,  

K-kompetencje) 

  

W1 Zna podstawowe pojęcia statystyczne stosowane 

w epidemiologii 

TD-W111, TD_W112 

U1 Zna podstawowe techniki obliczeń 

komputerowych używanych w biostatystyce 

TD_U01, TD_U76, 

U2 Posiada umiejętność opracowania wyników 

statystycznych 

TD_U76 

 

U3 Potrafi zastosować metody statystyczne w  

ocenie wyników badań 

 TD_U76 

K1 Posiada zdolność do kontynuowania nauki, 

rozumie konieczność podnoszenia swoich 

kwalifikacji  i korzystania z wiedzy eksperckiej 

biostatystyka 

TD_K01, TD_K02, TD_K03 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 15 1  

Seminarium 0   

Ćwiczenia 0   

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

 
 

W1-W3-Wykłady -1-3, Elementy statystyki opisowej: prezentacja danych.…- Treści kształcenia; 

(histogramy,  tablice kontyngencji), podsumowanie danych ( miary położenia i dyspersji, próbka i 

populacja) Wykładowca-. Dr hab. Marta Zalewska 

W4-6-Wykłady 4-6, Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa w kontekście medycznym - 

Treści kształcenia; : rozkład prawdopodobieństwa, zmienna losowa, dystrybuanta, wartość 

oczekiwana, wariancja.- Wykładowca- Dr hab. Marta Zalewska 

W7-9-Wykłady 7-9, Przedział ufności Treści kształcenia; : Przedział ufności dla średniej  wartości cechy 

o rozkładzie normalnym, przedział ufności dla frakcji elementów wyróżnionych- Wykładowca- Dr 

hab. Marta Zalewska 
W10-12  Wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych. Treści kształcenia; : Testy istotności 

dla średniej wartości cechy o rozkładzie normalnym i frakcji (proporcji) elementów 

wyróżnionych w populacji..- Wykładowca- Dr hab. Marta Zalewska 
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W13-Wprowadzenie do testu chi-kwadrat niezależności. Treści kształcenia; : Test chi-kwadrat 

niezależności.- Wykładowca- Dr hab. Marta Zalewska 

W14-15- Badanie zależności miedzy cechami. Treści kształcenia; : współczynnik korelacji, analiza 

regresji jednowymiarowej.- Wykładowca- Dr hab. Marta Zalewska 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Przedmiotowy 

efekt kształcenia   

Formy 

prowadzonych 

zajęć 

Treści 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji 

efektu 

kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

Kierunkowy 

efekt kształcenia  

- zgodny z 

Uchwałą Senatu 

           W1 Wykład  

Zna podstawowe 

pojęcia 

statystyczne 

stosowane w 

epidemiologii 

Kolokwium 

końcowe 
Tabela punkt 8 

TD-W111, 

TD_W112 

U1 Wykład  

Zna podstawowe 

techniki obliczeń 

komputerowych 

używanych w 

biostatystyce 

Kolokwium 

końcowe 
Tabela punkt 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
TD_U01, TD_U76, 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2 Wykład  

Posiada 

umiejętność 

opracowania 

wyników 

statystycznych 

Kolokwium 

końcowe 
Tabela punkt 8 

TD_U76 

 

 

U3 Wykład  

Potrafi 

zastosować 

metody 

statystyczne w  

ocenie wyników 

badań 

Kolokwium 

końcowe 
Tabela punkt 8 TD_U76 

K1 Wykład 

Posiada zdolność 

do 

kontynuowania 

nauki, rozumie 

konieczność 

podnoszenia 

swoich 

kwalifikacji  i 

korzystania z 

wiedzy 

eksperckiej 

biostatystyka 

Kolokwium 

końcowe 
Tabela punkt 8 

TD_K01, TD_K02, 

TD_K03, TD_K06 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium przy użyciu komputera 
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ocena kryteria 

2,0 (ndst) <50% punktów 

3,0 (dost.) 50-60% 

3,5 (ddb) 61-70% 

4,0 (db) 71-80% 

4,5 (pdb) 81-90% 

5,0 (bdb) >90% 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

13.  Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa, 2003.. 

Literatura uzupełniająca:  

4.  Patrie A., Sabin  C. Statystyka medyczna w zarysie. Tłumaczenie Moczko J. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL Warszawa, 2005 

5. Watała C. Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w 

naukach biomedycznych.  -medica press, Bielsko-Biała, 2002 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15  

Ćwiczenia   

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń   

Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć   

Przygotowanie do  zaliczeń 15  

Inne (jakie?)   

Razem 30  

11. Informacje dodatkowe  

(Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.) 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauki o Zdrowiu 

Program kształcenia (Kierunek studiów, 

poziom i profil kształcenia, forma 

studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia 

profil praktyczny, studia stacjonarne): 

Techniki dentystyczne, studia I stopnia, profil praktyczny, 

studia stacjonarne  

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Zdrowie publiczne 

Kod przedmiotu: 44906 

Jednostki prowadzące kształcenie: 
Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Jana Nielubowicza 5, Blok F 

(dawna ul. Banacha 1a), 02-097 Warszawa 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. n. med. Adam Fronczak 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 

jest przedmiot): 
pierwszy 

Semestr studiów (semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
zimowy 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 

kierunkowy, fakultatywny): 
kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 

oraz stopnie naukowe wszystkich 

wykładowców prowadzących przedmiot): 

dr n. o zdr. Tomasz Tatara, Tel.: (0-22) 599 21 80 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 

dostępny jest dla studentów w ramach 

programu Erasmus): 

NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, 

do której należy zgłaszać uwagi 

dotyczące sylabusa): 

dr n. o zdr. Tomasz Tatara, Tel.: (0-22) 599 21 80 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

1. Przekazanie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego  

2. Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce 

3. Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania oraz roli podmiotów wykonujących 

świadczenia medyczne, w tym prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia w różnych środowiskach. 

4. Pomoc studentom w nabyciu praktycznych umiejętności planowania organizacyjno-finansowego. 

3. Wymagania wstępne  

1. Student powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu zdrowia publicznego i 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

2. Student rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz 

polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. 

Sylabus przedmiotu: 

Zdrowie publiczne 
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4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol Opis 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego  

W1 

Zna genezę i definicje zdrowia publicznego. Określa 

potrzeby zdrowotne społeczności zarówno w skali lokalnej 

jak i ogólnokrajowej oraz definiuje podstawowe czynniki 

warunkujące stan zdrowia populacji 

TD_W01 

TD_W14 

TD_W107 

TD_U48 

W2 

Definiuje podstawy prawne i organizacyjne udzielania 

świadczeń zdrowotnych i realizowania programów 

zdrowotnych 

TD_W99 

TD_W100 

TD_W101 

TD_U53 

U3 
Ocenia rolę państwa, samorządu i innych instytucji 

publicznych oraz organizacji pozarządowych w 

rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa 

TD_W103 

TD_W104 

 

U4 

Wykorzystuje wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia oraz proponuje własne 

rozwiązania usprawniające efektywność jego 

funkcjonowania 

TD_W99 

TD_U34 

TD_U49 

TD_U72 

TD_K04 

TD_K26 

K5 
Inicjuje tworzenie i wdrażanie projektów i działań (reform) 

w obszarze ochrony zdrowia publicznego 

TD_U30 

TD_U34 

TD_U49 

TD_U72 

TD_K04 

TD_K25 

TD_K26 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba 

osób w grupie 

Wykład 15 1 20 

Seminarium 15 1 20 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1. Zdrowie publiczne – informacje podstawowe. T1. Geneza definicji zdrowia publicznego. T2. 

Podstawowe funkcje i zadania zdrowia publicznego. T3. Działania zdrowia publicznego na rzecz ochrony 

zdrowia: całej populacji oraz indywidualnych osób. T4. Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz Tatara 

W2. Promocja i ochrona zdrowia. T5. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze promocją i 

ochroną zdrowia. T6. Podstawowe pojęcia i definicje związane ze zdrowiem ludności. T7. 

Przykłady stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach. 
Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz Tatara 
W3. System ochrony zdrowia – podstawowe informacje. T8. Definicja systemu ochrony zdrowia. T9. 

Funkcje systemu ochrony zdrowia. T10. Zakres działań systemu ochrony zdrowia. Wykładowca- dr n. o 

zdr. Tomasz Tatara 

W4. System ochrony zdrowia w Polsce – podstawowe informacje. T11. Rola, funkcje i zadania systemu 

ochrony zdrowia. T12. Struktura zasobów systemu ochrony zdrowia – zasoby materialne i zasoby ludzkie. 

Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz Tatara 
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S1. System ochrony zdrowia w Polsce – struktura organizacyjna, funkcje i zadania poszczególnych 

podmiotów leczniczych. T13.Funkcje, zadania i struktura podstawowej opieki zdrowotnej i opieki 

środowiskowej. T14. Funkcje, zadania i struktura podstawowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

T15. Funkcje, zadania i struktura opieki szpitalnej na poszczególnych szczeblach – szpital ogólny, szpital 

specjalistyczny, szpital wysokospecjalistyczny/kliniaka. T16.  Funkcje, zadania i struktura pomocy 

doraźnej i medycyny ratunkowej. T17 Funkcje, zadania i struktura opieki stomatologicznej. Wykładowca- 

dr n. o zdr. Tomasz Tatara 

S2. Ocena technologii medycznych (HTA) w świetle przepisów ustawy o refundacji (…) oraz ustawy 

o zmianie ustawy o świadczeniach (…). T18. Definicja pojęcia HTA. T19. Zakres oceny świadczeń 

zdrowotnych, w tym stomatologicznych i protetycznych: analiza kliniczna, analiza ekonomiczna, analiza 

wpływu na budżet. Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz Tatara 

S2. Wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej. T20. wskaźniki oceny procesów zachodzących w 

systemie. Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz Tatara 

S3. Sprawozdanie z działalności systemu. T21. System statystyki medycznej. Wykładowca- dr n. o zdr. 

Tomasz Tatara 

S4. Metodologia oceny efektywności systemu opieki zdrowotnej. T22. WHO, Bank Światowy, OECD. 

T23. Mierniki oceny zdrowia populacji i dostępność świadczeń medycznych w ujęciu Euro Health 

Consumer Index (EHCI). Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz Tatara 

S5. Wskaźniki wykorzystania zasobów systemowych.  T24. Korzystanie z porad ambulatoryjnych. 

T25. hospitalizacje, średnia długość pobytu, kolejki oczekujących. Wykładowca- dr n. o zdr. Tomasz 

Tatara 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W1 

W2 

U3 

U4 

K5 

W, S 

Zaliczenie pisemne 

(pytania otwarte i 

zamknięte punktowane 

Zdobycie minimum 

60% punktów 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:  

Ocena Kryteria 

2,0 (ndst) 
• <80% obecności na zajęciach 

• zdobycie <60% punktów z zaliczenia końcowego 

3,0 (dost.) 
• ≥80% obecności na zajęciach 

• zdobycie 60% punktów z zaliczenia końcowego 

3,5 (ddb) 
• ≥80% obecności na zajęciach 

• zdobycie 65% punktów z zaliczenia końcowego 

4,0 (db) 
• ≥80% obecności na zajęciach 

• zdobycie 75% punktów z zaliczenia końcowego 

4,5 (pdb) 
• ≥80% obecności na zajęciach 

• zdobycie 85% punktów z zaliczenia końcowego 

5,0 (bdb) 
• ≥80% obecności na zajęciach 

• zdobycie 95% punktów z zaliczenia końcowego 

Zaliczenie 
• <80% obecności na zajęciach 

• zdobycie <60% punktów z zaliczenia końcowego 

9. Literatura  
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10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 0,4 

Seminarium 15 0,4 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): konieczność przygotowania się do zajęć, 

wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń 

Przygotowanie studenta do seminarium 4 0,1 

Przygotowanie do zaliczeń 4 0,1 

Razem 38 1 

11. Informacje dodatkowe  

(Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.) 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

Podpisy Osób prowadzących zajęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


