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      Plan zajęć semestr letni protetyka stomatologiczna       

                                    2019/2020 

 

Zajęcia teoretyczne: seminaria i wykłady, prowadzone w ramach zajęć z przedmiotu 

Protetyka stomatologiczna na Wydziale Lekarsko – Stomatologicznym, odbywają się 

zgodnie z harmonogramem zapisanym w sylabusach w ramach założonych Kursów 

na platformie e-learningowej. Do tego czasu zostały zamieszczone wykłady i 

seminaria, które nie odbyły się w formie klasycznej: 

1. Przedmiot - Protetyka stomatologiczna, kierunek lekarsko – stomatologiczny 

- V rok seminaria – e-learning – Kurs z zamieszonymi prezentacjami Pdf 

seminariów, udostępnionymi do 30.06.20., z wymogiem obejrzenia jako 

ukończenia aktywności. Udostępniono 6 seminariów. Tematy seminariów:  

- Mosty 

- Protezy szkieletowe część kliniczna 

- Analiza paralelometryczna 

- Wykonawstwo laboratoryjne protez szkieletowych 

- Korony protetyczne 

- Wkłady 

 

- IV rok wykłady – e-learning – Kurs z zamieszczonymi wykładami prezentacji 

Power Point - w formie Pdf oraz nagrane pliki z narracją oraz pliki wideo MP4, 

zgodnie z sylabusem 

 - Zagadnienia okluzji w protetyce stomatologicznej – nagranie narracji   

            MP4 cz.1, 2, 3 oraz Pdf – prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa- 

            Janicka 

 - Protezy natychmiastowe – film wideo MP4 oraz Pdf – dr n. med. Bohdan  

            Bączkowski 
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Zostało jeszcze do zamieszczenia 6 wykładów zgodnie z grafikiem. 

- III rok wykłady – e-learning – Kurs z umieszczonymi prezentacjami Power 

Point z narracją, udostępnione do 30.06.20., z wymogiem obejrzenia jako 

ukończenia aktywności, wykłada według sylabusa 

 - Korona porcelanowa. Techniki opracowania filaru. Postępowanie  

            kliniczne i laboratoryjne – prezentacja Pdf – dr n. med. Przemysław  

             Szczyrek 

Zostaną zamieszczone jeszcze dwa wykłady z 26.03 i z 2.04. 

2. Przedmiot Protetyka stomatologiczna, kierunek Techniki Dentystyczne 

 

- I rok - wykłady – e-learning – Kurs z umieszczonymi prezentacjami Power 

Point z narracją oraz filmy wideo MP4 udostępnione do 30.06.20., z wymogiem 

obejrzenia jako ukończenia aktywności, zamieszczane według harmonogramu 

sylabusa 

 - Wkłady koronowo – korzeniowe cz. 1 – prezentacja - lek. stom. M.    

            Szerszeń 

 - Wkłady koronowo – korzeniowe cz. 2 – prezentacja - lek. stom. M.  

             Szerszeń 

 - Podstawy protetyki – prezentacja Pdf – dr n. med. Zbigniew Kucharski  

 - Planowanie leczenia protetycznego – film MP4 - dr n. med. Zbigniew  

            Kucharski 

Zostaną jeszcze zamieszczone trzy wykłady. 

- III rok - wykłady – e-learning – Kurs z umieszczoną prezentacją Power Point, 

udostępnioną do 30.06.20., z wymogiem obejrzenia jako ukończenia 

aktywności 

  - Protetyka stomatologiczna a inne dziedziny medycyny – Pdf – prof. dr  

                       hab. n. med. E. Mierzwińska-Nastalska 
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3. Przedmiot Protetyka stomatologiczna, kierunek Higiena Stomatologiczna 

 

- II rok wykłady – e-learning – Kurs z umieszczonymi prezentacjami Power 

Point, udostępniane do 30.06.20., z wymogiem obejrzenia jako ukończenia 

aktywności, według harmonogramu z sylabusa. 

  - Protezy płytowe częściowe osiadające – prezentacja Pdf – lek. stom.  

                        Monika Wojda 

  - Zasady użytkowania  ruchomych uzupełnień protetycznych. Instruktaż  

                        higieny jamy ustnej pacjentów poddanych rehabilitacji protetycznej  

                        oraz protez ruchomych  zastosowanych w toku leczenia - prezentacja  

                        Pdf – lek. stom. Monika Wojda 

Zostanie jeszcze umieszczonych 9 wykładów zgodnie z grafikiem. 

 

Zajęcia demonstracyjne dla studentów III roku WLS są planowane jako seminaria 

zamieszczone na platformie e-learningowej w ramach założonego Kursu. 

Zajęcia praktyczne grup studenckich: wdrożono indywidualne kontakty asystentów ze 

studentami w formie elektronicznej przez różne komunikatory: Messenger, Skype, 

What”s App, poczta elektroniczna, e-platforma WUM. 
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                    Prosthetic Dentistry, EDD       

                                    2019/2020 

Zajęcia teoretyczne: seminaria i wykłady, prowadzone w ramach zajęć z przedmiotu 

Prosthetic Dentistry, EDD, które się nie odbyły prowadzone są zgodnie z zapisem w 

sylabusach w ramach Kursów założonych na platformie e-learningowej: 

1. IV rok – wykłady zamieszczane są na platformie e-learningowej zgodnie z 

sylabusem 

- Prosthetic treatment of patients in developmental age and congenital  

  malformations – film MP4 – dr n. med. Krzysztof Majchrzak 

Zostaną jeszcze załączone cztery wykłady. 

2. III rok – seminaria zamieszczone na platformie e-learningowej zgodnie z 

harmonogramem sylabusa 

- Implant supported prosthetic restorations – prezentacja Pdf – dr n. med.  

  Kamila Wróbel-Bednarz  

 

3. V rok – seminaria są przygotowywane do załączenia w ramach Kursu, który 

zgłoszono do założenia 

Wdrożono kontakty asystentów ze studentami on line z wykorzystaniem Messenger i 

Skype. 

Do Biura Jakości Kształcenia została zgłoszona lista asystentów prowadzących 

zajęcia kliniczne – polskie i angielskie, celem możliwości wykorzystania platformy e-

learningowej do pracy asystentów ze studentami. 


