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1. Metryczka 
 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny  

Program kształcenia: 
Kierunek: HIGIENA STOMATOLOGICZNA 

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 
 

Rok akademicki: 2019/2020  

Nazwa modułu/przedmiotu: Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia  

Kod przedmiotu: 44818  

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Stomatologii Dziecięcej 

Ul. Binieckiego 6 

02-097 Warszawa 

tel: 022 1166424 

pedodoncja@wum.edu.pl 

 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk  

Rok studiów  I  

Semestr studiów 1  

Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy  

Wzór sylabusa przedmiotu 
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Osoby prowadzące: 

Zakład Stomatologii Dziecięcej: 

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum 

dr n. med. Anna Turska-Szybka 

dr n. med. Iwona Sobiech 

lek. dent. Piotr Sobiech 

lek. dent. Emil Korporowicz 

lek. dent. Sara Shamsa 

lek. dent. Iwona Soika 

lek. dent. Paula Piekoszewska-Ziętek 

lek. dent. Magdalena Świątkowska-Bury 

lek. dent. Angelika Kobylińska 

lek. dent. Małgorzata Dudek 

lek. dent. Maja Lipiec 

lek. dent. Michał Gefrerer 

 

Erasmus TAK/NIE  NIE  

Osoba odpowiedzialna za sylabus  

lek. dent. Sara Shamsa 

sara.shamsa@gmail.com 

tel: 022 1166424 

 

Liczba punktów ECTS: 1 (6 na cały przedmiot)  

2. Cele kształcenia   
 

1. Zapoznanie studentów z rozwojem, fizjologią i patologią narządu żucia u pacjentów  w wieku 

rozwojowym. 

 

3. Wymagania wstępne  

1. Teoretyczne przygotowanie do seminariów zgodnie z zalecanym piśmiennictwem. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

W1 

zna  szczegółową budowę anatomiczną i 

histologiczną elementów składowych jamy ustnej 

oraz  rozwój i funkcje zębów i przyzębia; zna 

fizjologię  i patologię układu stomatognatycznego 

HS_W08 
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W2 

zna podstawy wzajemnych oddziaływań pomiędzy 

zębami,  przyzębiem oraz pozostałymi elementami 

środowiska jamy ustnej i czynnikami zewnętrznymi 

w zdrowiu i chorobie 

HS_W10 

W3 

zna wskaźniki niezbędne do oceny stanu zdrowia 

jamy ustnej oraz zna zasady przeprowadzania 

podstawowego wywiadu medycznego i 

wykonywania podstawowych badań diagnostycznych 

w obrębie jamy ustnej 

HS_W12 

U1 

posługuje się terminologią z zakresu anatomii, 

fizjologii i patologii narządu żucia; określa budowę, 

fizjologię i patologię narządu żucia; przedstawia 

wskaźniki higieny jamy ustnej, próchnicy, chorób 

przyzębia; ocenia zdrowie jamy ustnej na zlecenie 

lekarza dentysty 

HS_U21 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób  
w grupie 

Wykład 0 - - 

Seminarium 10 1 20 

Ćwiczenia 0 - - 

1. Tematy zajęć i treści kształcenia 

S1- Seminarium 1 - Rozwój zęba, wyrzynanie, zaburzenia ząbkowania. – W1, U1 

S2- Seminarium 2 - Anatomia uzębienia mlecznego i stałego. Budowa histologiczna zęba. Różnice 

morfologiczne między uzębieniem mlecznym i stałym. – W1, U1 

S3- Seminarium 3 - Epidemiologia i etiologia choroby próchnicowej i zapaleń dziąseł u dzieci. – W2, 

W3, U1 

S4- Seminarium 4 - Zmiany chorobowe uzębienia. Zmiany chorobowe jamy ustnej u dzieci. 

Demonstracja typowych zmian patologicznych w jamie ustnej dziecka: ubytek próchnicowy, płytka 

nazębna, osad, zmiany błony śluzowej, wada zgryzu. – W1, W2, W3, U1 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia Kryterium zaliczenia 

W1-W3, U1 S1-S5 Test jednokrotnego wyboru ≥60% poprawnych odpowiedzi 
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8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny (nie dotyczy) 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na 

wszystkich seminariach i uzyskanie ≥60% poprawnych 

odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru. W razie 

nieobecności usprawiedliwionej student jest 

zobowiązany do odrobienia zajęć lub odpowiedzi 

ustnej z danego tematu w terminie podanym przez 

osobę prowadzącą zajęcia. 

3,0 (dost)  

3,5 (ddb)  

4,0 (db)  

4,5 (pdb)  

5,0 (bdb)  

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, Joanny 

Szczepańskiej, Urszuli Kaczmarek, Med Tour Press International,  wyd. 1, 2017 

2. Wprowadzenie do stomatologii dziecięcej pod redakcją Doroty Olczak-Kowalczyk i Leopolda 

Wagnera, Warszawa 2012. 

3. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk i Leopolda 

Wagnera, wyd. Borgis, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Aktualne publikacje w polskim i zagranicznym piśmiennictwie specjalistycznym. (m.in. Asysta 

dentystyczna, Asystentka i higienistka stomatologiczna). 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 0 - 

Seminarium 10 0,3 
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Ćwiczenia 0 - 

Samodzielna praca studenta  

Przygotowanie studenta do zajęć 5 0,2 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0,5 

Razem 30 1 

11. Informacje dodatkowe  

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej jest dr n.med. Anna 

Turska-Szybka. 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 
Kierunek:  HIGIENA STOMATOLOGICZNA 

studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym 

Kod przedmiotu: 44830 

Jednostka/i prowadząca/e 
kształcenie: 

Zakład Stomatologii Dziecięcej 

Ul. Binieckiego 6 

02-097 Warszawa 

tel: 022 1166424 

pedodoncja@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

Rok studiów: I 

Semestr studiów: 2 

Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy 

Wzór sylabusa przedmiotu 

mailto:pedodoncja@wum.edu.pl
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Osoby prowadzące: 

Zakład Stomatologii Dziecięcej: 

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 

dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum 

dr n. med. Anna Turska-Szybka 

dr n. med. Iwona Sobiech 

lek. dent. Piotr Sobiech 

lek. dent. Emil Korporowicz 

lek. dent. Sara Shamsa 

lek. dent. Iwona Soika 

lek. dent. Paula Piekoszewska-Ziętek 

lek. dent. Magdalena Świątkowska-Bury 

lek. dent. Angelika Kobylińska 

lek. dent. Małgorzata Dudek 

lek. dent. Maja Lipiec 

lek. dent. Michał Gefrerer 

Erasmus TAK/NIE  NIE 

Osoba odpowiedzialna za 
sylabus: 

lek. dent. Sara Shamsa 

sara.shamsa@gmail.com 

tel: 022 1166424 

Koordynator przedmiotu: 

Zakład Higieny Stomatologicznej 

Ul. Binieckiego 6 

02-097 Warszawa 

Liczba punktów ECTS: 9 

2. Cele kształcenia   

Zapoznanie studentów z urządzeniami w gabinecie stomatologicznym oraz organizacją pracy 

zespołu zajmującego się opieką stomatologiczną pacjentów w wieku rozwojowym. 
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3. Wymagania wstępne  

Teoretyczne przygotowanie do seminariów zgodnie z zalecanym piśmiennictwem. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Odniesienie do 
efektu 

kierunkowego 
(numer) 

W1 

zna zasady użytkowania sprzętu 

stomatologicznego oraz  przepisy sanitarno-

epidemiologiczne regulujące 

funkcjonowanie gabinetu dentystycznego 

HS_W26 

W2 

zna zjawiska fizyczne zachodzące przy 

łączeniu różnych materiałów 

stomatologicznych 

HS_W27 

W3 

zna rodzaje, skład, właściwości i sposób 

postępowania z materiałami podstawowymi 

i pomocniczymi 

HS_W28 

W4 
zna mechanizmy oddziaływania materiałów 

dentystycznych z tkankami żywymi 
HS_W29 

W5 
zna zasady współpracy członków zespołu 

stomatologicznego 
HS_W34 

U1 

potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą 

stosowanymi w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia  

HS_U01 



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 9 z 17 

U2 

przestrzega zasad pracy na cztery ręce i 

sześć rąk przy leżącym pacjencie; stosuje 

metody pracy na cztery ręce przy leżącym 

pacjencie; asystuje czynnie lekarzowi 

dentyście podczas zabiegów wykonywanych 

różnymi metodami; przygotowuje pacjenta 

do zabiegów ogólnostomatologicznych i 

specjalistycznych; rozróżnia zabiegi 

wykonywane w poszczególnych 

specjalnościach stomatologicznych; 

współpracuje z lekarzem dentystą w czasie 

wykonywania zabiegów specjalistycznych 

HS_U02 

U3 

przygotowuje aparaturę i sprzęt do użytku 

zgodnie z procedurami; obsługuje aparaturę 

i sprzęt stomatologiczny zgodnie z 

instrukcjami obsługi i użytkowania pod 

nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; 

stosuje przepisy prawa dotyczące 

użytkowania i obsługi aparatury 

stomatologicznej; wykonuje pomiary i 

interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem 

i na zlecenie lekarza dentysty; wykonuje 

czynności związane z konserwacją sprzętu w 

gabinecie dentystycznym; utrzymuje 

aparaturę stomatologiczną i sprzęt w 

sprawności 

HS_U03 

U4 

przestrzega zasad postępowania higienistki 

stomatologicznej w różnych przypadkach 

klinicznych pod nadzorem i na zlecenie 

lekarza dentysty; przestrzega zasad 

przygotowywania potrzebnych materiałów; 

rozróżnia materiały i przygotowuje je 

zgodnie z procedurami; rozróżnia leki 

stomatologiczne, określa ich zastosowanie 

oraz warunki przechowywania; przestrzega 

procedur konserwacji i obsługi sprzętu oraz 

aparatury stomatologicznej 

HS_U39 
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U5 

wykonuje czynności związane z 

konserwacją sprzętu zgodnie z procedurami; 

przestrzega zasad prowadzenia ewidencji 

zużycia leków i materiałów; sporządza 

zapotrzebowanie na materiały i leki na 

zlecenie lekarza dentysty oraz dokumentuje 

ich zużycie; 
identyfikuje instrumenty stosowane w 

gabinetach ogólnych i specjalistycznych; 

dobiera instrumentarium podstawowe i 

specjalistyczne w gabinecie dentystycznym 

pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; 

współpracuje z nadzorem sanitarnym 

HS_U40 

K1 
postępowania zgodnie z zasadami ergonomii 

i higieny pracy higienistki stomatologicznej 
HS_K12 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 

Minimalna liczba 
osób  

w grupie 

Wykład 15 1 - 

Seminarium 35 1 20 

Ćwiczenia 50 3 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 
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Zakład Stomatologii Dziecięcej 

 

S1 - Seminarium 1 - Urządzenie i wyposażenie gabinetu stomatologicznego dla pacjentów w wieku 

rozwojowym. – W1, U1, U3, U5 

S2 - Seminarium 2 - Rodzaje profilaktyki przeciwpróchnicowej w wieku rozwojowym. - W3, W4, 

U4 

S3 - Seminarium 3 - Współpraca higienistki z lekarzem stomatologiem dziecięcym w zakresie 

adaptacji pacjenta w gabinecie stomatologicznym. – W5, U1-U5, K1 

S4 - Seminarium 4 - Materiały stosowane w profilaktyce chorób uzębienia u pacjentów w wieku 

rozwojowym. – W2, W3, W4  

S5- Seminarium 5 - Materiały stosowane w leczeniu uzębienia pacjentów w wieku rozwojowym. 

W2, W3, W4  

 

C1 - Ćwiczenie 1 - Współczesne wymogi przy organizacji i urządzaniu gabinetów 

stomatologicznych dla pacjentów  w wieku rozwojowym. – W1, W5, U1-U5, K1 

C2 - Ćwiczenie 2 - Podstawowe urządzenia w gabinecie stomatologii dziecięcej (sprzęt i aparatura). 

-  U1, U3, U4, U5 

C3 - Ćwiczenie 3 - Zasady aseptyki i sterylizacji w gabinecie stomatologii dziecięcej. - U3, U4 

C4 - Ćwiczenie 4 - Zasady współpracy w zespole opiekującym się pacjentem w wieku rozwojowym 

w gabinecie stomatologicznym .- W1-W5, U1-U5, K1 

C5 - Ćwiczenie 5 -  Przygotowywanie stanowiska pracy w gabinecie stomatologii dziecięcej, czynne 

asystowanie podczas procedur z zakresu stomatologii dziecięcej oraz przygotowywani materiałów 

ex tempore.  – W1-W5, U1-U5, K1 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmioto
wego efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W1-W5, U1-

U5, K1 
S1-S5 

Test jednokrotnego 

wyboru 

≥60% poprawnych 

odpowiedzi 

W1-W5, U1-

U5, K1 
C1-C5 

Czynne uczestnictwo w 

zajęciach, 

wykonywanie procedur 

opisanych w karcie 

studenta 

Obecność na wszystkich 

ćwiczeniach, wykonanie 

procedur z karty studenta. W 

razie nieobecności 

usprawiedliwionej student 

jest zobowiązany do 

odrobienia zajęć lub 

odpowiedzi ustnej z danego 

tematu w terminie podanym 

przez osobę prowadzącą 

zajęcia. 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny (nie dotyczy) 
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ocena kryteria 

2,0 (ndst) 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 
uzyskanie zaliczenia w poszczególnych 
jednostkach prowadzących. 

3,0 (dost)  

3,5 (ddb)  

4,0 (db)  

4,5 (pdb)  

5,0 (bdb)  

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
1. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego pod red. Doroty Olczak-Kowalczyk, 

Joanny Szczepańskiej, Urszuli Kaczmarek, Med Tour Press International,  wyd. 1, 

2017 

2. Wprowadzenie do stomatologii dziecięcej pod redakcją Doroty Olczak-Kowalczyk i 

Leopolda Wagnera, Warszawa 2012. 

3. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci pod red. Doroty Olczak-

Kowalczyk i Leopolda Wagnera, wyd. Borgis, Warszawa 2013. 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin 
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 0,5 

Seminarium 35 1,5 

Ćwiczenia 50 2 
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Samodzielna praca studenta  

Przygotowanie studenta do zajęć 60 2 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 60 2 

Razem 180 6 

11. Informacje dodatkowe  

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej jest dr 

n.med. Anna Turska-Szybka 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY 

Program kształcenia  
Kierunek: higiena stomatologiczna; 

studia stacjonarne I stopnia; profil ogólnoakademicki 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: 
Promocja zdrowia, edukacja i profilaktyka 

stomatologiczna 

Kod przedmiotu(z systemu 

Pensum): 
44835 

Jednostka prowadząca kształcenie: 1S8    Zakład Higieny Stomatologicznej  

Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska 

Rok studiów (rok, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
1 

Semestr studiów (semestr, na 

którym realizowany jest 

przedmiot): 

2 

Typ modułu/przedmiotu 

(podstawowy, kierunkowy, 

fakultatywny): 

kierunkowy 

Osoba prowadząca:  Zespół Zakładu Higieny Stomatologicznej 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 

dostępny jest dla studentów w 

ramach programu Erasmus): 

NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska 

Liczba punktów ECTS: 5 

2. Cele kształcenia 

Poznanie wiadomości i nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia edukacji i polityki 

prozdrowotnej oraz promocji zdrowia w różnych środowiskach. Zdobycie wiedzy na temat historii 

i rozwoju promocji zdrowia w Polsce.   

3. Wymagania wstępne 

Wzór sylabusa przedmiotu 
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Podstawowa wiedza ze szkoły średniej z zakresu przedmiotów humanistycznych. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

(numer) 

W1 posiada ogólną wiedzę na temat 

etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia 

wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu 

społecznym oraz zna krajowe i europejskie 

źródła informacji i systemy monitorowania 

stanu zdrowia populacji 

HS_W09 

W2 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym 

wybrane pojęcia i mechanizmy 

psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego 

ochroną, w zakresie  właściwym dla 

programu kształcenia 

HS_W13 

W3 zna i rozumie teoretyczne podstawy działań 

interwencyjnych wobec jednostek oraz grup 

społecznych, a także zasady promocji zdrowia 

i zdrowego trybu życia 

HS_W16 

U1 potrafi komunikować się z jednostką oraz 

grupą społeczną w zakresie związanym z 

programem kształcenia 

HS_U06 

U2 posiada umiejętności współpracy z mediami, 

lokalną społecznością i organizacjami 

pozarządowymi we wdrażaniu działań 

prozdrowotnych 

HS_U07 

U3 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w 

praktyce 

HS_U37 

U4 identyfikuje czynniki wpływające na politykę 

zdrowotną państwa 

HS_U38 

K1 kompetencja krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych  

HS_K02 

K2 kompetencja przyjmowania 

odpowiedzialności za problemy środowiska 

lokalnego; przejawia szacunek wobec 

pacjenta/klienta i zrozumienie jego 

trudności; wykazuje tolerancję i otwartość 

wobec odmiennych poglądów i postaw, 

ukształtowanych przez różne czynniki 

społeczno-kulturowe 

HS_K06 
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K3 kompetencja upowszechniania wiedzy o 

celach i zadaniach zdrowia publicznego 

HS_K19 

K4 kompetencja samodzielnego sformułowania 

opinii na temat stanu zdrowia i kondycji 

psychofizycznej pacjenta 

HS_K21 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 

Minimalna liczba 

osób  

w grupie 

Wykład 40 c. kurs c. kurs 

Seminarium 20 1 20 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1. Podstawowe założenia i główne cele promocji zdrowia. 

W2. Historia promocji zdrowia 

W3. Rozwój promocji zdrowia w Polsce.  

W4. Psychologiczne i socjologiczne aspekty promocji zdrowia. 

W5. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. 

W6. Edukacja zdrowotna. 

W7. Profilaktyka a promocja zdrowia. 

W8. Polityka zdrowotna. 

W9. Znaczenie marketingu społecznego w promocji zdrowia. 

W10. Podstawowe zasady konstruowania programów zdrowotnych.  

W11. Idea promocji zdrowia w społecznościach lokalnych.   

W12. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. 

W13. Szkoły promujące zdrowie. 

S1. Wybrane aspekty poradnictwa zdrowotnego. 

S2. Co to znaczy zdrowe miejsce pracy? 

S3. Komunikacja interpersonalna a promowanie zachowań prozdrowotnych. 

S4. Etyczne i moralne aspekty w realizacji celów i zadań promocji zdrowia.   

S5. Kolokwium testowe I termin.  

S6. Kolokwium testowe II termin.  

S7. Omówienie wyników i zaliczenie przedmiotu.  

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 
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Symbol 

przedmiotow

ego efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W1-W3 

U1-U4 

K1-K4 

W1-W13 

S1-S7 

Pisemne kolokwium 

testowe 

60 % prawidłowych 

odpowiedzi 

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. Promocja zdrowia. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. CZELEJ.  

Literatura uzupełniająca:  

1. Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Zbigniew Jańczuk. PZWL.  

2. Zdrowie jamy ustnej. Edukacja i promocja. Ann Felton; red. pol. Urszula Kaczmarek.  

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 40 1,2 

Seminarium 20 0,8 

Samodzielna praca studenta: 

Przygotowanie studenta do zajęć 30 1 

Przygotowanie studenta do zaliczenia 60 2 

Razem 150 5 

11. Informacje dodatkowe 

Koło Naukowe Promocji Zdrowia Jamy Ustnej; opiekun: Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus: Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska 

Podpis Kierownika Jednostki: Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska 


