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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 
Kierunek: Zdrowie publiczne, specjalność: higiena stomatologiczna 

- studia I stopnia stacjonarne, profil ogólnoakademicki 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Seminaria licencjackie 

Kod przedmiotu: 44859 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny  

ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, tel.:22 116 64 10 

Kierownik jednostki/jednostek: prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński 

Rok studiów: 2 

Semestr studiów: Semestr zimowy  

Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy 

Osoby prowadzące: 
prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński 

dr med. Piotr Regulski  

Erasmus TAK/NIE: NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: lek. stom. Stanisław Jalowski, tel.:22 116 64 10 

Liczba punktów ECTS: 3 

2. Cele kształcenia   

1. Zajęcia mają na celu zapoznanie się z tematyką prac licencjackich prowadzonych w 

Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej oraz wsparcie studentów 

w przygotowaniu pracy licencjackiej. Studenci przygotowują projekt badawczy 

wybranego problemu badawczego: przedyskutowane zostaną elementy koncepcji 

badawczej, sformułowane problemy badawcze, postawione hipotezy oraz przygotowane 

narzędzia badawcze. Omówione zostaną kwestie związane z przeprowadzeniem badania 

empirycznego oraz przygotowaniem pracy naukowej. Studenci dowiedzą się też jak 

należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań. 
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3. Wymagania wstępne  

- 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

U1 
potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu 

pozyskiwania i przechowywania danych M1_U06 

U2 
potrafi interpretować dane liczbowe związane z  

zawodem właściwym dla studiowanego kierunku studiów M1_U08 

U3 
posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej 

wyników własnych działań i przemyśleń M1_U13 

U4 
potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 
technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, 

a także analizować i krytycznie oceniać te dane 
M2_U06 

U5 
posiada umiejętność przygotowania pisemnego 

opracowania w zakresie dyscypliny naukowej, właściwej 
dla studiowanego kierunku studiów 

M2_U13 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład    

Seminarium 2 1 nieobowiązkowe 

Ćwiczenia    

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

S1 – Prezentacja możliwych tematów prac licencjackich na kierunku: „Zdrowie publiczne” 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

U1, U2, U3, U4, 
U5 

S   

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie - projekt, referat 

ocena kryteria 

2,0 (ndst)  

3,0 (dost)  

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

4,5 (pdb)  

5,0 (bdb)  

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. Różyło-Kalinowska I, Różyło TK. Współczesna radiologia stomatologiczna. Wyd. Czelej, Lublin 

2012 
Literatura uzupełniająca:  

2. Langlais R.P. Radiologia stomatologiczna - interpretacja badań. Wyd. Elsevier Urban & Partner, 
Wrocław 2006 

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

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład   

Seminarium 2 0,1 

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   

Przygotowanie studenta do zaliczeń  2,9 

Inne (jakie?)   

Razem  3 

11. Informacje dodatkowe 

Przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej działa Studenckie Koło Naukowe ALARA, opiekun 
koła prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński 
 
Zajęcia odbywają się w Sali Seminaryjnej im. Mloska oraz salach ćwiczeń Zakładu Radiologii Stomatologicznej i 
Szczękowo-Twarzowej  
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