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Wzór sylabusa przedmiotu 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

Program kształcenia 

Zdrowie Publiczne sp. Higiena Stomatologiczna I 

stopnia profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Seminaria licencjackie 

Kod przedmiotu: 44859 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 
Katedra Protetyki Stomatologicznej 

ul. Nowogrodzka 59; tel. 22 502 18 86 

Kierownik jednostki/jednostek: 
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska –

Nastalska 

Rok studiów: 2 

Semestr studiów: 2 

Typ modułu/przedmiotu: Kierunkowy 

Osoby prowadzące: 
Lek. stom. Monika Wojda 

Lek. stom. Katarzyna Mańka-Malara 

Erasmus TAK/NIE: NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: 

Lek. stom. Monika Wojda 

Lek. stom. Katarzyna Mańka-Malara 

tel. 225021071 

Liczba punktów ECTS: 0,3 

2. Cele kształcenia   

Przygotowanie studenta do wyboru odpowiedniego tematu pracy dyplomowej oraz 

wskazanie studentowi  różnych możliwości właściwej realizacji podjętej tematyki 

badawczej. 
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3. Wymagania wstępne  

Dotychczas podane wiadomości z zakresu przedmiotów kierunkowych HS wykładanych w  

Katedrze Protetyki Stomatologicznej. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

HS_W01 zna i rozumie fizykochemiczne i biologiczne 

podstawy nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia 

P6S_WG 

HS_W02 posiada niezbędną wiedzę ogólną i 

kierunkową w zakresie podstawowych nauk 

medycznych i stomatologicznych 

P6S_WG 

HS_U12 potrafi wybrać temat i napisać pracę 

licencjacką 
P6S_UW 

HS_U13 posiada umiejętności współpracy z mediami, 

lokalną społecznością i organizacjami 

pozarządowymi we wdrażaniu działań 

prozdrowotnych 

P6S_UW 

HS_K19 kompetencja upowszechniania wiedzy o 

celach i zadaniach zdrowia publicznego 
P6S_UK 

HS_K21 kompetencja samodzielnego sformułowania 

opinii na temat stanu zdrowia i kondycji 

psychofizycznej pacjenta 

P6S_UK 

   

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Seminarium 4 1 c. rok  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

S1, S2 - Informacje na temat możliwości pisania pracy licencjackiej z zakresu tematyki 

związanej z protetyką stomatologiczną  oraz promocją zdrowia jamy ustnej. 

 

S3, S4- Omówienie zasad i metod prowadzenia badań klinicznych i epidemiologicznych oraz 

eksperymentalnej pracy badawczej z zakresu tematyki związanej z protetyką 

stomatologiczną oraz promocją zdrowia jamy ustnej. 
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

HS_W01,02 

HS_U12,13 

HS_K19,21 

S1-S4 

aktywność i obecność 

na zajęciach, udział w 

dyskusji 

aktywność i obecność na 

zajęciach, udział w dyskusji 

    

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny  

Ocena Kryteria 

2,0 (ndst) nie dotyczy 

3,0 (dost) nie dotyczy 

3,5 (ddb) nie dotyczy 

4,0 (db) nie dotyczy 

4,5 (pdb) nie dotyczy 

5,0 (bdb) nie dotyczy 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. Protetyka stomatologiczna. Eugeniusz Spiechowicz.  

2. Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Red. Zbigniew Jańczuk.  

3. Wiadomości podane na wykładach i seminariach w latach poprzednich. 

4. Podręcznik dla asystentek i  higienistek stomatologicznych – A. Milczarek, R. Kowalik, 

M. Najman 

5. Protetyka Stomatologiczna dla techników dentystycznych – E. Mierzwińska –

Nastalska, A. Kochanek- Leśniewska 

 

Literatura uzupełniająca: 

6. Kwartalnik: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna. Wydawnictwo: As Media. 

7. Stomatopatie protetyczne. Eugeniusz Spiechowicz 

8. Czasopismo: Protetyka stomatologiczna 

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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 Seminarium 4 0,1 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):  

Przygotowanie studenta do zajęć 6      0,2 

Razem 10 0,3 

11. Informacje dodatkowe  

Koło Naukowe Katedry Protetyki Stomatologicznej 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 


