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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: WLekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 

kierunek lekarsko-dentystyczny, 

jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki stacjonarne  

i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: BIOCHEMIA Z ELEMENTAMI CHEMII 

Kod przedmiotu: 45042 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 
Katedra i Zakład Biochemii IWL, 02-097 Warszawa, Banacha 1  
e-mail: biochemia@wum.edu.pl; 
 tel. 225720693 

Kierownik jednostki/jednostek: dr hab. Marta Struga 

Rok studiów: II rok 

Semestr studiów:  III  i IV 

Typ modułu/przedmiotu: podstawowy 

Osoby prowadzące: 

dr hab. Marta Struga; prof. dr hab. Hanna Czeczot; dr hab. Michał 

Skrzycki; dr hab. Anna Bielenica; dr Alicja Chrzanowska; dr Beata 

Gajewska; dr Emilia Grosicka-Maciąg; dr Beata Kaźmierczak; dr 

Magdalena Mielczarek-Puta; dr Mariola Napiórkowska; dr Dagmara 

Otto-Ślusarczyk; dr Ewa Usarek;  dr Maria Szumiło; lek. Wojciech 

Graboń ; mgr Alicja Głuszko; mgr Katarzyna Piszczatowska; mgr 

Paulina Strzyga-Łach 

Erasmus TAK/NIE:  Tak 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: 
dr hab Michał Skrzycki 

mskrzycki@wum.edu.pl, tel. 607329034 

Liczba punktów ECTS: 8 ptk 

2. Cele kształcenia   

1. Celem zajęć z biochemii jest poznanie budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i 
energetycznych zachodzących w tych organizmach, ich współdziałania i regulacji na poziomie molekularnym. 
Zdobyta wiedza powinna ułatwić zrozumienie mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w 
warunkach fizjologicznych i patologicznych. 

 

Biochemia z elementami chemii 

mailto:biochemia@wum.edu.pl
mailto:mskrzycki@wum.edu.pl
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3. Wymagania wstępne  

1. Student powinien znać podstawy chemii i biologii na poziomie licealnym rozszerzonym. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

W1 
zna znaczenie pierwiastków głównych i śladowych w 

procesach zachodzących w organizmie, z 
uwzględnieniem podaży, wchłaniania i transportu; 

BW01 

W2 
zna znaczenie elektrolitów, układów buforowych i reakcji 

chemicznych w układach biologicznych 
BW02 

W3 
zna biochemiczne podstawy integralności organizmu 

ludzkiego 
BW03 

W4 

zna budowę i funkcje ważnych związków chemicznych 
występujących w organizmie ludzkim, w szczególności 
właściwości, funkcje, metabolizm i energetykę reakcji: 

białek, kwasów nukleinowych, 

BW04 

W5 zna zasady gospodarki wapniowej i fosforanowej BW05 

W6 
zna rolę i znaczenie płynów ustrojowych z 

uwzględnieniem śliny 
BW06 

W7 
zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej oraz 
transportu tlenu i dwutlenku węgla w organizmie 

BW21 

W8 zna zasady metabolizmu i żywienia BW22 

U1 
oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz 
stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, 

jedno- i wieloskładnikowych 
B.U3 

U6 
obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia 

dokładność wykonywanych pomiarów 
B.U10 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 35 1  

Seminarium 35 5  

Ćwiczenia 55 10  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Wykłady 

W1. Roztwory wodne  

W2. Reakcje w roztworach wodnych  
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W3. Równowaga kwasowo-zasadowa 

W4. Białka  

W6. Enzymy  

W7. Metabolizm węglowodanów 

W6. Utlenianie tkankowe  

W7. Metabolizm lipidów 

W8. Kwasy nukleinowe 

W9. Żywienie, Trawienie  

W10. Przemiany aminokwasów  

W11. Biochemia śliny 

W12. Fosfor, fluor, wapń 

W13. Krew  

W14. Biotransformacja i przemiany metaboliczne w wątrobie  

W15. Witaminy i hormony  

Seminaria 

S1. Aminokwasy. Białka. Aminokwasy – budowa, podział, właściwości. Podział białek i ich właściwości. Struktura I, II, 

III i IV- rzędowa białek. Typy struktury II-rzędowej (-helisa, struktura pofałdowanej kartki) na przykładzie wybranych 
białek: kolagenu, elastyny, keratyny, mioglobiny, lizozymu. Struktura IV-rzędowa białek (pojęcie podjednostek, rola 
jonów metali). Hemoglobina - budowa, rola, hemoglobiny patologiczne. Kolageny. Insulina. Denaturacja białek.  

S2. Enzymy. Budowa - apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna, centrum aktywne, miejsce allosteryczne, kofaktory. 
Klasyfikacja enzymów, koenzymy współdziałające z poszczególnymi klasami enzymów. Mechanizm działania enzymów 
- obniżenie energii aktywacji, tworzenie kompleksu ES, odwracalność reakcji enzymatycznej. Specyficzność działania 
enzymów. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej. Kinetyka reakcji enzymatycznej - wpływ stężenia 
enzymu i substratu na szybkość reakcji enzymatycznej, powinowactwo enzymu do substratu - stała Michaelisa (Km). 
Hamowanie reakcji enzymatycznej – typy hamowania. Regulacja aktywności enzymatycznej - ograniczona proteoliza, 
modyfikacja kowalencyjna, regulacja allosteryczna. Regulacja szlaków metabolicznych. Oznaczanie aktywności 
enzymatycznej – jednostki. 

S3. Węglowodany - trawienie, przemiany. Trawienie i wchłanianie węglowodanów w przewodzie pokarmowym. 
Glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozofosforanowy, fermentacja alkoholowa. Centralna rola glukozo-6-fosforanu w 
przemianach węglowodanów. Biosynteza i rola "aktywnej glukozy" (UDPG). Synteza i degradacja glikogenu. Regulacja 
przemian glikogenu w wątrobie i mięśniach, Przemiany galaktozy i fruktozy (zaburzenia). Regulacja poziomu glukozy 
we krwi - działanie insuliny i glukagonu. 

S4. Związki wysokoenergetyczne. Wytwarzanie ATP z glukozy. Cykl Krebsa, łańcuch oddechowy. Pojęcie 
wiązania bogatego w energię. Związki wysokoenergetyczne i ich rola w metabolizmie komórki (np. ATP, ADP, 
fosfoenolopirogronian, fosfokreatyna, 1,3-bisfosfoglicerynian).Glikoliza jako źródło ATP. Oksydacyjna dekarboksylacja 

-ketokwasów. Cykl Krebsa - reakcje, enzymy, koenzymy, znaczenie. Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna i 
fosforylacja substratowa. Inhibitory łańcucha oddechowego: inhibitory transportu elektronów, inhibitory fosforylacji 
oksydacyjnej, związki rozprzęgające łańcuch oddechowy. Bilans energetyczny głównych szlaków metabolicznych 
węglowodanów, lipidów i aminokwasów. 

S5. Lipidy - trawienie, przemiany. Trawienie i wchłanianie lipidów w przewodzie pokarmowym. Utlenianie kwasów 
tłuszczowych (proces β-oksydacji). Biosynteza kwasów tłuszczowych (lipogeneza). Przemiany wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Przemiany triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej – regulacja hormonalna lipolizy. 
Biosynteza i rozpad fosfolipidów glicerolowych i sfingolipidów. Centralna rola acetylo-CoA w metabolizmie komórki. 
Powstawanie ciał ketonowych (ketogeneza) w wątrobie i tkankach pozawątrobowych. Metabolizm cholesterolu. Kwasy 
żółciowe. Metabolizm lipoprotein osocza (chylomikrony, VLDL, LDL, HDL). Zaburzenia metabolizmu lipoprotein osocza 
i ich skutki (miażdżyca). Połączenia przemian lipidów i węglowodanów. 

S6. Przemiany aminokwasów. Ureogeneza. Trawienie i wchłanianie białek w przewodzie pokarmowym. Aminokwasy 
egzo- i endogenne, białka pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Bilans azotowy. Aminokwasy gluko- i ketogenne. 
Przemiany glicyny, cysteiny, seryny i alaniny. Powstawanie i wykorzystywanie argininy. Metabolizm metioniny i 
cysteiny. Metabolizm fenyloalaniny i tyrozyny. Synteza glutaminy i asparaginy. Metabolizm asparaginianu i 
glutaminianu. Reakcje ogólne aminokwasów (oksydacyjna deaminacja, transaminacja, dekarboksylacja) - mechanizm, 
znaczenie. Usuwanie azotu z organizmu - ureogeneza (lokalizacja wewnątrzkomórkowa, reakcje, enzymy, regulacja), 
synteza glutaminy i jej rola w mózgu, wątrobie, nerkach. Biologicznie czynne pochodne histydyny i tryptofanu. 
Powstawanie i wykorzystanie fragmentów jednowęglowych. Synteza kreatyny i kreatyniny. Synteza choliny i 
acetylocholiny. Wrodzone wady metaboliczne w przemianach aminokwasów. 
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S7. Biochemia śliny. Metabolizm fosforu, fluoru i wapnia. Skład i rola śliny. Tworzenie śliny. Białka śliny i ich rola 

(mucyny, histatyny, stateryny, cystatyny,lizozym, -amylaza, immunoglobuliny). Właściwości antyoksydacyjne śliny – 
reaktywne formy tlenu, enzymy antyoksydacyjne (dysmutaza, katalaza, peroksydaza, laktoferryna, mieloperoksydaza), 
antyoksydanty nieenzymatyczne (albuminy, glutation, , kwas askorbinowy, kwas moczowy). Funkcja buforowa śliny. 
Ślina jako materiał diagnostyczny. Przyswajanie fluoru. Mechanizm działania fluoru (wpływ na hydroksyapatyty i tkankę 
kostną, działanie antybakteryjne). Norma, toksyczność i objawy zatrucia, detoksykacja. Źródła wapnia w pożywieniu. 
Przyswajanie wapnia. Rola wapnia w powstawaniu tkanki zębowej i kostnej. Objawy nadmiaru i niedoboru wapnia. Rola 
i metabolizm fosforu w organizmie. Równowaga fosforowo – wapniowa a prawidłowa budowa kości i zębów. Objawy 
nadmiaru i niedoboru fosforu. 

S8. Krew. Równowaga kwasowo-zasadowa.  Funkcje krwi. Składniki osocza. Białka osocza w fizjologii i patologii. 
Hemoglobina – rodzaje, budowa, udział w transporcie gazów. Transport CO2 we krwi. Bufory krwi. Metabolizm 
erytrocytów - glukoza jako substrat energetyczny, rola glutationu. Hem – synteza i rozpad, regulacja, zaburzenia 
(porfirie). Powstawanie i krążenie bilirubiny, zaburzenia (żółtaczki). Udział nerek w utrzymaniu stałego pH krwi (jony 
wodorowęglanowe i fosforanowe, amoniogeneza). Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej – kwasice i zasadowice 
(oddechowe, metaboliczne).  

S9. Witaminy i składniki mineralne. Hormony. Witaminy rozpuszczalne w wodzie (grupy B, C) - udział w 
przemianach, objawy niedoboru. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, K, E) - funkcje, objawy niedoboru. 
Składnik mineralne i pierwiastki śladowe - funkcje, objawy niedoboru. Wpływ hormonów na metabolizm tkanek. 
Mechanizm działania hormonów steroidowych, białkowych, peptydowych i pochodnych aminokwasów. Regulacja 
hormonalna przemian lipidów, węglowodanów i białek. 

Ćwiczenia laboratoryjne 

C1 Zadania obliczeniowe – Stężenie roztworu. Jednostki aktywności enzymatycznej. Bilans azotowy.Bilans 
energetyczny utleniania węglowodanów i kwasów tłuszczowych  

C2 Białka.  Aminokwasy – Budowa, podział, właściwości. Budowa białek (pierwszo-, drugo-, trzecio-i 
czwartorzędowa). Typy wiązań chemicznych stabilizujących struktury przestrzenne białek. Metody frakcjonowania 
materiału biologicznego. Metody izolowania białek z materiału biologicznego. Denaturacja i koagulacja białek; 
Wykrywanie i oznaczanie białek. Metody rozdzielania mieszaniny białek  

C3 Enzymy –Budowa enzymów: apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna, centrum aktywne, miejsce allosteryczne, 
kofaktory. Mechanizm działania enzymów. Klasy enzymów. Oksydoreduktazy. Metody oznaczania aktywności 
enzymatycznej. Hamowanie aktywności enzymatycznej. Jednostki aktywności enzymatycznej  

C4 Ślina – Składniki śliny. Wydzielanie i właściwości śliny. Funkcje śliny. Rola mucyny. Amylaza ślinowa. Lizozym –
budowa i rola fizjologiczna. Właściwości antyoksydacyjne śliny.  

C5 Enzymy trawienne – Składniki i funkcje soków trawiennych: śliny, soku żołądkowego, trzustkowego i jelitowego. 
Trawienie węglowodanów, lipidów i białek. Kwaśność soku żołądkowego  

C6 Węglowodany – Budowa i podział węglowodanów. Właściwości chemiczne węglowodanów (właściwości 
redukcyjne węglowodanów). Reakcje charakterystyczne dla węglowodanów (reakcja z jodem, reakcja Molischa, 
Benedicta, Boerfeda, Biala, Dischego, Seliwanowa). Rola i przemiany glukozy. Rola i przemiany glikogenu  

C7 Lipidy – Budowa i podział lipidów. Lipidy krwi – budowa, rola, transport, metody oznaczania. Rola lipoprotein. 
Cholesterol – budowa i rola. Hormony steroidowe. Kwasy żółciowe: pierwotne i wtórne – budowa i rola. Analiza kamieni 
żółciowych  

C8 Krew – Składniki i funkcje krwi. Białka osocza – prawidłowe i stanów patologicznych. Białka diagnostyczne. 
Hemoglobina – budowa, metody oznaczania. Oznaczanie bilirubiny. Bufory krwi. Niebiałkowe składniki azotowe krwi. 
Prawidłowe i patologiczne składniki osocza  

C9 Fosfor, fluor, wapń – przyswajanie, wydalanie i metabolizm fluoru, fosforu i wapnia. Rola tych pierwiastków w 
organizmie. Oznaczanie stężenia jonów fluorkowych, wapniowych i fosforanowych w płynach fizjologicznych (surowica, 
mocz, ślina).  

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotowego 

efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W1-W8 Wykłady (W1-W8) 
Zagadnienia z wykładów 

obecne na sprawdzianach  
i egzaminie 

Uzyskanie w końcowym egzaminie 
testowym ponad 54% prawidłowych 

odpowiedzi 

S1-S9  
C1-C9 

Seminaria (S1-S9) 
Ćwiczenia (C1-C9) 

Testy, sprawdziany pisemne  Aktywny udział w seminariach  
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i ustne, kartkówki, odpowiedź 
ustna 

i ćwiczeniach. Końcowa średnia ocena 
z seminariów, ćwiczeń i sprawdzianów 
cząstkowych powyżej 3. 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 
Suma 0-54% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie 
końcowym 

3,0 (dost) 
Suma 55-63% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie 
końcowym 

3,5 (ddb) 
Suma 64-73% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie 
końcowym 

4,0 (db) 
Suma 74-83% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie 
końcowym 

4,5 (pdb) 
Suma 84-92% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie 
końcowym 

5,0 (bdb) 
Suma 93-100% prawidłowych odpowiedzi w egzaminie 
końcowym 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

E. Bańkowski. Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Medyczne, Urban&Partner, 
Wrocław, 2016. 
Alternatywnie: 

 
V.W Rodwell, D.A. Bender, K.M. Botham, P.J. Kennelly, P.A. Weil Biochemia Harpera  
    PZWL, 2018 pod redakcją: R. Smoleński 
 
Literatura uzupełniająca:  

D. R. Ferrier. Biochemia. Lippincotts Illustrated Reviews red. wyd. pol. Dariusz Chlubek   Edra Urban & Partner 
Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1 
 
 Skrypty oraz materiały do ćwiczeń i seminariów znajdują się na platformie e-learningu Katedry i Zakładu Biochemii  

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 35 1,0 

Seminarium 35 1,5 

Ćwiczenia 55 2,0 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):  

Przygotowanie studenta do zajęć 55 1,5 
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Przygotowanie studenta do zaliczeń 40 1,0 

Przygotowanie studenta do egzaminu 40 1,0 

Razem 260 8,0 

11. Informacje dodatkowe  

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę dr Beata Gajewska bgajewska@wum.edu.pl, dr hab. Michał Skrzycki 
mskrzycki@wum.edu.pl 
 
Informacje dotyczące organizacji zajęć umieszczone są na Platformie e.WUM. 
Adres platformy: e-learning.wum.edu.pl 
Logowanie do systemu jest analogiczne jak do SSL-VPN WUM. 
 

 
Regulamin dydaktyczny z Biochemii dla studentów 

II roku Wydziału 
Lekarsko-Dentystycznego 2017/2018 

 
 

Zasady obowiązujące na seminariach 
 

1. Obecność Studentów na zajęciach (wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne) jest obowiązkowa. 
2. W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) możliwe jest odrobienie seminarium w tym 
samym tygodniu, tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu/grupy z dr hab. Michałem Skrzyckim 
3. Usprawiedliwienie nieobecności Student powinien przedłożyć osobie prowadzącej zajęcia na w najbliższym 
możliwym terminie. 
4. Nieobecności nieusprawiedliwione i/lub brak aktywności (pozytywnych ocen) podczas zajęć może skutkować 
brakiem zaliczenia biochemii. 
5. Studenci którzy nie zaliczyli seminariów odpowiadają  z całości materiału, pod koniec II semestru (w maju). 
Kopiowanie materiałów, nagrywanie lub fotografowanie podczas zajęć (wykłady, seminaria, ćwiczenia,) jest możliwe 
tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. 
 

Zasady obowiązujące na ćwiczeniach laboratoryjnych 
1. Obowiązuje noszenie fartucha i plakietki z nazwiskiem oraz posiadanie zeszytu i skryptu do ćwiczeń 
2. Ćwiczenia rozpoczynają się krótkim sprawdzianem (do 15 min) punktualnie o 10.30 i 15.00. Spóźnienie do 15 min 
skraca czas pisania sprawdzianu, a powyżej 15 min student nie jest przyjmowany na zajęcia. 
3. Jest 9 ćwiczeń merytorycznych (4 ćwiczeń w I semestrze i 5 w II semestrze) Każde ćwiczenie jest oceniane na 
podstawie pisemnego sprawdzianu i wykonanych oznaczeń. Ostateczne ocena każdego ćwiczenia zawarta jest w skali 
punktowej 0-6. Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 45 punktów - do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 
27 punktów (ok. 60%). 
Ocen z ćwiczeń nie poprawia się. 
4. W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy) możliwe jest odrobienie ćwiczenia w tym 
samym tygodniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu/grupy tylko z mgr Małgorzatą Chołojczyk. 
5. Poprawkowe zaliczanie ćwiczeń w formie ustnej odbywa się po ich zakończeniu i obejmuje materiał ze wszystkich 
tematów. 
 

Zaliczanie biochemii 
W ciągu roku akademickiego są 3 kolokwia: I testowe, II i III ustne. 

 
Zaliczenie poprawkowe każdego niezdanego kolokwium odbywa się pod koniec II semestru (w ustalonym dniu maja 
dnia) –średnią całoroczną oblicza się tylko z ocen ostatecznych (poprawionych). 
Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego 
- zaliczenie ćwiczeń 
- zaliczenie seminariów 
- zaliczenie co najmniej dwóch z trzech kolokwiów 
- uzyskanie średniej całorocznej ocen co najmniej 3,0 
Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie TESTU w sesji letniej (75 pytań) 
 
 Na podstawie średniej z pracy całorocznej doliczane są dodatkowe punkty do wyników testu: 
Średnia z ocen     Liczba punktów 
5,0    6,0 
4,5     3,0 
4,0    1,0 
 

mailto:bgajewska@wum.edu.pl
https://e-learning.wum.edu.pl/
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Studentów obowiązuje zakaz wznoszenia telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych czy multimedialnych 
do sal, w których przeprowadzany jest egzamin.  Student, który korzysta bądź korzystał z niedozwolonej pomocy, 
materiałów naukowych i urządzeń otrzymuje ocenę nieostateczną z biochemii. 
 
 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: 
Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 

lekarsko-dentystyczny, jednolite magisterskie, profil 

ogólnoakademicki, studia 5-letnie stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 
2019/20 

Nazwa modułu/przedmiotu: 
Fizjologia narządu żucia 

Kod przedmiotu: 
45043 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 

Ul. Stanisława Binieckiego 6 

02-097 Warszawa 

e-mail: sluzowki@wum.edu.pl 

strona internetowa: periodontologia.wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: 
Prof. dr hab. Renata Górska 

Rok studiów : 
II 

Semestr studiów : 
Semestr zimowy i letni 

Typ modułu/przedmiotu : 
kierunkowy 

Osoby prowadzące : 

dr hab. n. med. Jan Kowalski 

dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka 

dr n. med. Katarzyna Charazińska –Carewicz 

dr n. med. Maciej Nowak 

dr n. med. Maciej Zaremba 

dr n. med.. Bartłomiej Górski 

dr n. med. Andrzej Miskiewicz 

                       Fizjologia narządu żucia 

mailto:sluzowki@wum.edu.pl
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lek. dent. Małgorzata Wyszyńska 

lek. dent. Daniel Poszytek 

lek. dent. Emilia Milczarek 

lek. dent. Paulina Szmeichel 

 

Erasmus TAK/NIE  
NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  
Dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka 

Liczba punktów ECTS: 
0,5 (4 na cały przedmiot) 

2. Cele kształcenia   

2. Zdobycie wiedzy na temat anatomii i fizjologii tkanek przyzębia 

3. Zdobycie wiedzy na temat anatomii i fizjologii błony śluzowej jamy ustnej 

4. Nabycie umiejętności rozróżnienia fizjologii od patologii 

 

3. Wymagania wstępne  

2. Zaliczony przedmiot Anatomia człowieka  

3. Zaliczony przedmiot Histologia, cytologia i embriologia. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

W01 wykazuje znajomość struktur organizmu ludzkiego: 

komórek, tkanek, narządów i systemów, ze 

szczególnym uwzględnieniem układu 

stomatognatycznego; 

AW01 

W02 zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, 

mechanizmów powstania oraz rozwoju procesu 

chorobowego na poziomie molekularnym, 

komórkowym, tkankowym oraz 

ogólnoustrojowym, objawów klinicznych choroby, 

rokowań i powikłań choroby 

CW13 

U01 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta FU02 

5. Formy prowadzonych zajęć 
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Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 2 5 Cały rok 

Seminarium 2 5 20 

Ćwiczenia 2 5 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Wykład, seminaria i ćwiczenia-osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć 

 

W1. Wykład 1. Temat wykładu: Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej. Treści: Nabłonek jamy 

ustnej. Rodzaje błony śluzowej. Nabłonek zewnętrzny, wewnętrzny i łączący. Funkcja obronna błony 

śluzowej. Treści kształcenia –W01, W02 

S1. Seminarium 1. Temat seminarium: Anatomia i fizjologia przyzębia. Treści: Tkanki wchodzące w skład 

przyzębia. Funkcje poszczególnych tkanek. Teoria Helda. Treści kształcenia –W01, W02 

C1. Ćwiczenie 1. Temat ćwiczeń: Identyfikacja struktur anatomicznych w jamie ustnej. Treści: powtórzenie 

anatomii głowy i szyi. Aplikacja nabytej wiedzy w praktyce. Treści kształcenia –W01, W02, U01 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W01, W02 W - udział 

W01, W02 S - 

Obecność, przygotowanie teoretyczne i 

aktywny udział w seminariach 

Dopuszczalna jest jedna nieodrobiona 

nieobecność w semestrze w przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej 

zwolnieniem lekarskim z poważnych 

powodów medycznych lub z ważnych 

powodów losowych. Spóźnienie 

powyżej 15 min. traktowane jest jak 

nieobecność. 

W01, W02 C - 

Obecność, przygotowanie teoretyczne i 

aktywny udział w ćwiczeniach  

Dopuszczalna jest jedna nieodrobiona 

nieobecność w semestrze w przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej 

zwolnieniem lekarskim z poważnych 

powodów medycznych lub z ważnych 

powodów losowych. Spóźnienie 
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powyżej 15 min. traktowane jest jak 

nieobecność. 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:zaliczenie bez oceny 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. “Periodontologia” Hans-Peter Mueller, edra Urban&Partner 2017 

10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 2 0,1 

Seminarium 2 0,1 

Ćwiczenia 2 0,1 

Samodzielna praca studenta: 

Przygotowanie studenta do zajęć 4 0,1 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 5 0,1 

Razem    15  0,5 

11. Informacje dodatkowe 

Strona Zakładu: periodontologia.wum.edu.pl 

 

Na ćwiczenia studenci zgłaszają się w fartuchach i z identyfikatorem zawierającym informacje: student, 

imię i nazwisko, rok 

 

Prosimy studentów o sprawdzanie informacji na stronie internetowej Zakładu lub na tablicy ogłoszeń w 

Zakładzie przed rozpoczęciem zajęć. 

 

Zasady odrabiania zajęć należy ustalić z asystentem prowadzącym 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): 

lekarsko-dentystyczny, studia jednolitemagisterskie, 

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne i 

niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: FIZJOLOGIA NARZĄDU ŻUCIA 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 45043 

Jednostka/i prowadzące kształcenie: 

Zakład Ortodoncji 

ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa 

e-mail: ortodoncja@wum.edu.pl 

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: 

prof.dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska  

dr hab. n. med. Leopold Wagner 

Rok studiów: 

 

II 

Semestr studiów: 4 

Typ modułu/przedmiotu: kierunkowy 

Osoby prowadzące  

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, dr n. med. 

Marta Krasny, lek. stom. Dorota Kuśmierczyk, lek. stom. 

Renata Lenkiewicz, lek. dent. Monika Walerzak, lek. 

dent. Anna Szpiglas – Wilczyńska, lek.dent. Ewa 

Prokopowicz 

Erasmus TAK/NIE TAK 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  
lek. stom.  Dorota Kuśmierczyk  

lek. stom. Renata Lenkiewicz 

Sylabus przedmiotu: 

Fizjologia narządu żucia 
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Liczba punktów ECTS: 3,5 (4 na całyprzedmiot) 

Koordynator: 

dr hab. n. med. Leopold Wagner 

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 

2. Cele kształcenia   

5. Nabycie wiedzy odnośnie rozwoju, funkcji, neurofizjologii, mechaniki, współdziałania i wzajemnych 
zależności struktur układu stomatognatycznego oraz jego integracji z innymi układami organizmu 
ludzkiego.  

6. Nabycie wiedzy dotyczącej normy zgryzowej właściwej dla danego wieku, występowania 
zmienności cech osobniczych układu stomatognatycznego i ich związku ze środowiskiem 
zewnętrznym oraz wewnętrznym. 

7. Nabycie umiejętności rozpoznawania normy zgryzowej i oceny czynności narządu żucia na różnych 
etapach rozwoju osobniczego przy pomocy prostych testów klinicznych. 

8. Nabycie umiejętności syntetycznego omówienia znaczenia czynnościowego struktur narządu żucia 
oraz interpretacji anatomicznych i zjawisk fizycznych zachodzących w jego obrębie.  

9. Nabycie umiejętności przeprowadzenia badania przedmiotowego oraz rozpoznania normy 
fizjologicznej i odchyleń. 

3. Wymagania wstępne  

1. Zaliczony przedmiot Anatomia człowieka 

2. Zaliczony przedmiot Histologia, cytologia i embriologia 

3. Zaliczony przedmiot Biofizyka 

4. Zaliczony przedmiot Protetyka stomatologiczna 

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. Osiągnieciekażdego 

z efektówpowinnobyćzweryfikowane, aby 

student uzyskał zaliczenie. 

Numer kierunkowego efektu 

kształceniazawarty w Rozporządzeniu 

Ministra NaukibądźUchwałySenatu 

WUM właściwego kierunku studiów. 

W01 zna wskazania do podjęcia zabiegów w 

zakresie stomatologii estetycznej 

FW13 

W02 zna struktury kostneukładustomatogna-

tycznego; 

omawiaznaczenieczynnościowekościmózg

o- itwarzoczaszki 

AW01, AU01 

W03 rozumie neuroanatomię i fizjologię układu 

ruchowego narządu żucia; interpretuje 

zjawiska fizyczne zachodzące w narządzie 

żucia 

AW01, BU02 
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W04 zna fizjologię oraz funkcję szkliwa, zębiny, 

miazgi i ozębnej 

AW03 

W05 zna biomechanikę stawów skroniowo-

żuchwowych 

BW08 

W06 zna powiązania statyki i dynamiki żuchwy z 

układem zębowym, determinanty okluzji, 

cele okluzji zoptymalizowanej, warunki 

stabilności okluzyjnej, zasady wzajemnie 

ochronnej artykulacji oraz znaczenie 

koperty funkcjonalnej 

BW08 

W07 zna mechanizm wydzielania, skład i rolę 

śliny 

BW06 

W08 znazmianyzachodzącew układziestoma-

tognatycznym z uwzględnieniem normy 

zgryzoweju osób w wieku podeszłym 

AW03, FW01 

W09 posiadawiedzędotyczącąrozwojupre- 

ipostnatalnegonarządużucia 

AW02 

W10 zna mechanizmy wzrostu i 

rozwojukościtwarzoczaszki, kostnienia na 

podłożu chrzęstnym i łącznotkankowym, 

znaczenie zjawiska resorpcji i 

nawarstwiania kości  

AW02 

W11 zna normy zgryzowe na różnych etapach 

rozwoju osobniczego         

FW01 

W12 posiada wiedzę na tematczynnościfizjo-

logicznychzwiązanych z narządemstoma-

tognatycznym (ssanie, żucie, połykanie, 

oddychanie, mowa) 

              AW03, B.W19 

 

U01 potrafi rozpoznać struktury kostne układu 

stomatognatycznego oraz ocenić punkty 

kostne i skórne w wybranych obrazach 

radiologicznych 

AU03 

U02 potrafi przeprowadzić badanie palpacyjne 

mięśni głowy i szyi 

FU02 

U03 potrafi wykonać i zinterpretować badanie 

żywotności miazgi, reakcji opukowej 

ozębnej i ruchomości zębów, ocenić tkanki 

twarde zębów 

FU02 

U04 potrafi przeprowadzić ocenę kliniczną 

stawów skroniowo-żuchwowych 

FU02 

U05 potrafi przeprowadzić ocenę kliniczną 

zwarcia centralnego i pozacentralnego, 

wyznaczyć położenie żuchwy w relacji 

centralnej różnymi metodami, ocenić normę 

zwarciową i odchylenia na modelach 

diagnostycznych  

FU02 
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U06 potrafi przeprowadzić analizę estetyczną 

twarzy i uzębienia 

FU02 

U07 potrafiprzeprowadzićpełnebadaniewew-

nątrz- izewnątrzustne 

FU02 

U08 potrafi 

wykonaćpodstawowepomiarykraniometrycz

ne i kefalometryczne; okre-ślićwiekkostny 

na podstawie zdjęcia rtg nadgarstka i 

analizy kręgów szyjnych, wykorzystać siatkę 

centylową do oceny rozwoju 

AU02, AU03, EU02, EU05, 

FU06 

U09 potrafi przeprowadzić analizę normy 

zgryzowej na modelach diagnostycznych w 

poszczególnych okresach rozwoju, ocenić 

zwarcie wg klasyfikacji Angle’a, określić 

wiek zębowy  

EU02, FU06 

U010 potrafi wykonać kliniczne badanie 

efektywnościżucia, badanie aktu połyka-nia, 

toru oddechowego, 

badaniepalpacyjneudziałukrtaniprzy 

wymawianiu głosek, zastosować technikę 

palatografii do badania artykulacji  

EU02,FU02, FU06 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 7 1 c.kurs 

Seminarium 12 5 20 

Ćwiczenia 20 10  10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1- Wykład 1-2- Tematwykładów: Rozwój narządu żucia -Treści kształcenia - W09 

S1- Seminarium 1- Tematseminarium: Rozwój układu kostnego - Treści kształcenia - W10 

S2-Seminarium 2- Tematseminarium: Rozwój zgryzu - Treści kształcenia - W11 

S3-Seminarium 3-4- Tematseminariów: Czynności układu stomatognatycznego-Treści kształcenia-W12 

C1-Ćwiczenie 1-2-Temat: Rozwójukładukostnego -Treścikształcenia - U08 

C2-Ćwiczenie 3-4-Temat: Rozwójzgryzu -Treści kształcenia - U09 

C3-Ćwiczenie 5-6-Temat: Czynnościukładu stomatognatycznego-Treści kształcenia- U10 

W2 -Wykład 3-7 - Temat: Estetyka w stomatologii – Treści kształcenia-W01 
S4- Seminarium 5 - 6 Temat: Układ kostny -Treści kształcenia - W02 
S5-Seminarium 7 -Temat: Układ ruchowy narządu żucia -Treści kształcenia -W03 
S8 - Seminarium 8 -Temat: Układ zębowy -Treści kształcenia: W04 
S9-Seminarium 9 - Temat: Biomechanika stawów skroniowo-żuchwowych-Treści kształcenia - W05 
S10- Seminarium 10 - Temat: Okluzja - Treści kształcenia - W06 
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S11- Seminarium 11 - Temat: Gruczoły ślinowe i ich funkcja -Treści kształcenia - W07 

S12- Seminarium 12 - Temat: Gerofizjologia jamy ustnej -Treści kształcenia - W07 - Sprawdzian pisemny 

C4 –Ćwiczenie 7-8 -Temat: Elementy kostne układu stomatognatycznego w obrazowaniu rtg. -Treści  
kształcenia –U01 
C5 – Ćwiczenie 9 – 10 - Temat: Układ ruchowy narządu żucia-Treści kształcenia - U02 
C6- Ćwiczenie 11- 12 Temat: Układ zębowy - Treści kształcenia - U03 
C7 – Ćwiczenie 13 -14 - Temat: Biomechanika stawów skroniowo-żuchwowych - Treści kształcenia - U04 
C8– Ćwiczenie 15 – 16 - Temat: Analiza okluzji -Treści kształcenia - U05 
C9 – Ćwiczenie 17-18 – Temat: Analiza estetyczna twarzy i uzębienia -Treści kształcenia - U06 
C10 – Ćwiczenie 19 -20 – Temat: Ocena stanu układu stomatognatycznego-Treści kształcenia - U07 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W01-08 W, S  Sprawdzian pisemny 

Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na poziomie 

co najmniej 55% 

W09-12 W, S Sprawdzian pisemny 

Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na poziomie 

co najmniej 55% 

U01-07 C 
Obserwacja i ocena   

umiejętności 

Pozytywna ocena wykonanego 

zadania 

U08-10 C 
Obserwacja i ocena   

umiejętności 

Pozytywna ocena wykonanego 

zadania 

 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium, test 

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. I. Karłowska: Zarys ortodoncji współczesnej. PZWL, Warszawa, 2016 

2. M. SzpringerNodzak: Fizjologia narządu żucia. Materiały do ćwiczeń. AM w Warszawie 
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3. S. Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu 

stomatognatycznego. PZWL, Warszawa, 2009 

4. E. Mierzwińska– Nastalska: Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia, zasady 

rekonstrukcji zwarcia. Med Tour Press International, Warszawa, 2009 

5. M. Fradeani: Analiza estetyczna.Tom I. Kwintesencja,Warszawa, 2012 

6. Z. Knychalska-Karwan: Stomatologia wieku podeszłego. Czelej, Lublin, 2009 

Literatura uzupełniająca: 

      1.  W.R. Proffit: Ortodoncja współczesna Tom I. Elsevier Urban &Partner, Wrocław, 2009.  

      2.   A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. PZWL, Warszawa, 2003 

      3.  J.P. Okeson: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Czelej, Lublin, 2005 

10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 7 0,2 

Seminarium 12 0,4 

Ćwiczenia 20 0,7 

Samodzielna praca studenta: 

Przygotowanie studenta do zajęć 33 1,1 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 33 1,1 

Razem       105 3,5 

11. Informacje dodatkowe 

Warunkiem przystąpienia do testowego kolokwium zaliczeniowego jest obecność na wszystkich 

seminariach i ćwiczeniach oraz zaliczenie sprawdzianów cząstkowych. Dopuszcza się pojedynczą 

nieobecność usprawiedliwioną zwolnieniem lekarskim przedstawionym w ciągu 8 dni od wystąpienia 

nieobecności 

 

 

Podpis osób odpowiedzialnych za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia  

lekarsko-dentystyczny, 

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i 

niestacjonarne, profil ogólnoakademicki 

Rok akademicki: 
2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: 
Fizjologia z patofizjologią 

Kod przedmiotu  
45044 

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  
II rok 

Semestr studiów  
semestr 3 i 4 

Typ modułu/przedmiotu  
podstawowy 

Osoby prowadzące  

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 

                     Fizjologia z patofizjologią      
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lek. med. Artur Nowiński 

dr n. med. Janusz Skrzypecki 

mgr Ewelina Zaorska 

Erasmus TAK/NIE  
NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  

dr n. med. Marek Konop 

tel. (22) 57 20 734, e-mail: marek.konop@wum.edu.pl 

Liczba punktów ECTS: 
7,0 

2. Cele kształcenia   

10. Zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na 
poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym. 

11. Poznanie zmian czynnościowych prowadzących i wynikających z choroby. 

12. Integracja wiedzy nauk podstawowych z naukami klinicznymi. 

 

3. Wymagania wstępne  

4. Znajomość budowy anatomicznej i histologicznej człowieka. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

W1  charakteryzuje funkcje życiowe człowieka BW19 

W2  opisuje neurohormonalną regulację procesów 

fizjologicznych 

BW20 

W3 zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej oraz 

transportu tlenu i dwutlenku węgla w organizmie 

BW21 

W4 zna zasady metabolizmu i żywienia BW22 

W5 zna wartość liczbową podstawowych zmiennych 

fizjologicznych i interpretuje zmiany wartości liczbowych 

BW23 

W6 zna pojęcia: homeostazy, adaptacji, oporności, 

odporności, skłonności, podatności, mechanizmów 

kompensacyjnych, sprzężeń zwrotnych i mechanizmu 

„błędnego koła” 

CW12 
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W7 zna i rozumie pojęcie zdrowia i choroby, mechanizmów 

powstawania oraz rozwoju procesu chorobowego na 

poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym 

oraz ogólnoustrojowym, objawów klinicznych choroby, 

rokowań i powikłań choroby 

CW13 

W8 zna i omawia mechanizmy odczynu zapalnego i gojenia 

się ran 

CW14 

W9 zna podstawowe zaburzenia: regulacji wydzielania 

hormonów, gospodarki wodnej i elektrolitowej, 

równowagi kwasowo-zasadowej, pracy nerek i płuc oraz 

mechanizmy powstawania i skutki zaburzeń w układzie 

sercowo-naczyniowym, w tym wstrząs 

CW15 

U1 przewiduje i wyjaśnia złożone patomechanizmy 

zaburzeń prowadzących do powstawania chorób 

CU04 

U2 opisuje przebieg kliniczny chorób w procesach 

patologicznych 

CU05 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 30 1 Cały rok 

Seminarium 45 5 20 

Ćwiczenia 55 10 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1 – Wykład 1 – Wprowadzenie do fizjologii człowieka – W1, W6, W7. 

W2 – Wykład 2 – Wstęp do fizjologii układu krążenia – W1, W5, W6. 

W3 – Wykład 3 – Regulacja układu krążenia – W1, W2. 

W4 – Wykład 4 – Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego – W6, W7, W9, U1, U2. 

W5 – Wykład 5 – Fizjologia i patofizjologia układu oddechowego – W1, W2, W5, W6, W7, W9, 

U1, U2. 

W6 – Wykład 6 – Fizjologia i patofizjologia nerek – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2. 

W7 – Wykład 7 – Nerki II – gospodarka kwasowo – zasadowa – W1, W2, W6. 

W8 – Wykład 8 – Fizjologia i patofizjologia przewodu pokarmowego – W1, W2, W4, W5, W6, 

W7, W9, U1, U2. 

W9 – Wykład 9 – Wprowadzenie do fizjologii układu nerwowego –  W1, W2, W5, W6, W7. 

W10 – Wykład 10 – Wybrane zagadnienia z patofizjologii układu nerwowego –  W1, W2,W7, 

W9, U1, U2. 

W11 – Wykład 11 – Termoregulacja. Fizjologia wysiłku fizycznego –  W1, W2, W6, W7. 

W12 – Wykład 12 – Odczyn zapalny. Gojenie się ran –  W1, W8. 

W13 – Wykład 13 – Wprowadzenie do fizjologii narządów wydzielania wewnętrznego –  W1, 

W2, W4, W5, W6. 
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W14 – Wykład 14 - Zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka od noworodka do 

wieku podeszłego. – W1, W7, U1. 

 

S1 – Seminarium 1 - Fizjologia komórek pobudliwych. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy – 

W1, W5. 

C1 – Ćwiczenia 1 – Fizjologia i patofizjologia krwi – W1, W2, W3, W5, W6, W7, U1, U2. 

S2 - Seminarium podsumowujące I – W1, U1, U2.  

C2 – Ćwiczenia 2 – Fizjologia układu krążenia I. Podstawowe zasady hemodynamiki. Fizjologia 

naczyń – W1, W5. 

C3 – Ćwiczenia 3 – Fizjologia układu krążenia II. Regulacja układu krążenia. Patofizjologia 

nadciśnienia tętniczego – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2. 

C4 – Ćwiczenia 4 – Fizjologia układu krążenia III. Fizjologiczne podstawy elektrokardiografii. 

Patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia – W1, W2, W5, W7, W9, U1, U2. 

S3 – Seminarium 3 – Krążenie wieńcowe. Choroba niedokrwienna serca. Zawał serca. 

Niewydolność serca – W1, W2, W7, W9, U1, U2. 

S4 – Seminarium 4 - Fizjologia mikrokrążenia. Patofizjologia wstrząsu i powstawania obrzęków – 

W1, W7, W9, U1, U2. 

S5 - Seminarium podsumowujące II – W1, U1, U2. 

S6 – Seminarium 6 – Fizjologia układu oddechowego – W1, W2, W3, W6, U1, U2. 

C5 - Ćwiczenia 5 – Patofizjologia układu oddechowego – W1, W5, W7, W9, U1, U2. 

S7 – Seminarium 7 - Fizjologia i patofizjologia nerek – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2. 

C6 – Ćwiczenia 6 – Gospodarka kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa – W1, W2, W3, W5, 

W6, W7, W9, U1, U2. 

C7 – Ćwiczenia 7 – Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego I. Motoryka przewodu 

pokarmowego, trawienie i wchłanianie – W1, W2, W4, W6, W7, W9, U1, U2. 

S8 – Seminarium 8 – Fizjologia i patofizjologia układu pokarmowego II. Wątroba i trzustka – W1, 

W2, W4, W6, W7, W9, U1, U2. 

S9 – Seminarium podsumowujące III – W1, U1, U2. 

S10 – Seminarium 10 – Fizjologia neuronu. Synapsy. Transmitery – W1, W2, W6. 

C8 - Ćwiczenia 8 – Czucie i ból – W1, W2, W7, W9, U1, U2. 

C9 – Ćwiczenia 9 – Fizjologia i patofizjologia mięśni – W1, W7, W9, U1, U2. 

C10 – Ćwiczenia 10 – Regulacja układu ruchowego – W1, W2, W7, W9, U1, U2. 

S11 – Seminarium 11 – Autonomiczny układ nerwowy – W1, W2, W6. 

C11 – Ćwiczenia 11 – Narządy zmysłów – W1, W7, W9, U1, U2. 

C12 – Ćwiczenia 12 – Układ limbiczny i pamięć – W1, W7, W9, U1, U2. 

S12 - Seminarium podsumowujące IV – W1, U1, U2. 

C13 -  Ćwiczenia 13 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego I. Hormony tarczycy i 

nadnerczy. – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2. 

C14  – Ćwiczenia 14 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego II. Trzustka i hormon 

wzrostu,  – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2. 

S13 – Seminarium 13 – Fizjologia i patofizjologia układu hormonalnego III. Regulacja rozrodu. 

Ciąża – W1, W2, W5, W6, W7, W9, U1, U2. 

C15 – Ćwiczenia 15 – Choroby cywilizacyjne – W4, W7, W9, U1, U2. 

C16 – Ćwiczenia 16– Fizjologiczne podstawy testów diagnostycznych – W1, W2, W3, W4, W5, 

W6, W7, W9, U1, U2. 

S14  – Seminarium podsumowujące V – W1, U1, U2. 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 
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Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W1-W9 W, S, C 
Seminaria sprawdzające, test 

pisemny jednokrotnego wyboru 
>60% maksymalnej liczby punktów 

U1, U2 W, S, C 

Seminaria sprawdzające, test 

pisemny jednokrotnego wyboru,  

Zaliczenie praktyczne – analiza 

przypadków/zagadnień 

klinicznych 

>60% maksymalnej liczby punktów 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin - test pisemny jednokrotnego wyboru 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 0-59% maksymalnej liczby punktów 

3,0 (dost) 60-69% maksymalnej liczby punktów 

3,5 (ddb) 70-74% maksymalnej liczby punktów 

4,0 (db) 75-84% maksymalnej liczby punktów 

4,5 (pdb) 85-89% maksymalnej liczby punktów 

5,0 (bdb) 90-100% maksymalnej liczby punktów 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

7. Ganong WF. Fizjologia. Warszawa 2007. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 

8. Patofizjologia człowieka. red. Anna Badowska-Kozakiewicz. Warszawa 2013. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Damjanov I. Patofizjologia. Wrocław 2010. Elsevier, Urban i Partner. 

2. Fizjologia Człowieka – Zintegrowane podejście. Wydanie polskie pod redakcją B. Ponikowskiej. 
Warszawa 2018. Wydawnictwo PZWL 

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 30 1 
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Seminarium 45 1,5 

Ćwiczenia 55 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 seminarium i ćwiczeń 45 1.5 

Przygotowanie referatów 5 0,25 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 25 0.75 

Razem 205 7.0 

11. Informacje dodatkowe  

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Eksperymentalnej.  

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

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

nieusprawiedliwiona. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone 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 
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http://physiology.wum.edu.pl/
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia: 
lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie, profil 

ogólnoakademicki, stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Informatyka kliniczna i Biostatystyka 

Kod przedmiotu: 45045 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, CSK blok E, II piętro 

Tel. (+48) 22 658 2997 

e-mail: zimt@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: dr n. med. Andrzej Cacko 

Rok studiów: II 

Semestr studiów: IV 

Typ modułu/przedmiotu: Podstawowy 

Osoby prowadzące: 

dr n. med. Andrzej Cacko,  

dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski , 

mgr inż. Bartosz Kaczyński, dr n. med. Maria Karlińska, mgr 

Krzysztof Krasuski, lek Joanna Michalik,  

mgr Maciej Monkiewicz,dr n. med. Janusz Sierdziński,  

lek. Mateusz Struś,mgr inż. Emanuel Tataj,  

Erasmus TAK/NIE: NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus: 
mgr inż. Bartosz Kaczyński 

bartosz.kaczynski@wum.edu.pl 

Liczba punktów ECTS: 2 

Informatyka kliniczna i Biostatystyka 

http://www.moodle.wum.edu.pl/course/view.php?id=3
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2. Cele kształcenia  

W toku kształcenia w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny następuje przygotowanie studenta 

do wykonywania zawodu medycznego w dobie informatyzacji opieki zdrowotnej  

i medycyny opartej na dowodach naukowych (EvidenceBasedMedicine, EBM). Przedmiot prowadzony jest 

w dwóch modułach – pierwszy obejmuje tematy z zakresu telemedycyny 

i informatyki klinicznej, a drugi biostatystyki. Tematyka zajęć przybliża również nowe specjalności i kierunki 

medyczne: eZdrowie, mZdrowie, rzeczywistość wirtualną,bioinformatykę. Podczas realizacji przedmiotu 

student zapoznaje się z podstawami statystyki, bazami danych,  

w tym bibliografii, aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych oraz przykładowymi 

programami przydatnymi w praktyce zawodowej. Treści nauczania przekazywane są w formie blended-

learning na wykładach i ćwiczeniach z asystentem przy komputerze lub  

na tablecie. W trakcie zajęć wykorzystywane są dane kliniczne zgromadzone w Zakładzie podczas analiz 

statystycznych oraz przykłady obrazów medycznych. 

3. Wymagania wstępne  

Informatyka na poziomie szkoły średniej. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

W1 

Zna podstawowe metody informatyczne  

i biostatystyczne wykorzystywane  

w medycynie, w tym medyczne bazy danych, 

arkusze kalkulacyjne i podstawy grafiki 

komputerowej. 

B.W9 

W2 

Zna podstawowe metody analizy statystycznej 

wykorzystywane w badaniach populacyjnych i 

diagnostycznych. 

D.W17 

W3 

Zna zasady prowadzenia, przechowywania i 

udostępniania dokumentacji medycznej oraz 

ochrony danych osobowych 

G.W32 

U1 

Korzysta z baz danych, w tym internetowych i 

wyszukuje potrzebną informację za pomocą 

dostępnych narzędzi 

D.U15 

U2 

Planuje i wykonuje proste badanie naukowe, 

dobiera odpowiedni test statystyczny, 

przeprowadza podstawowe analizy statystyczne 

oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski 

D.U15 
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K1 

Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w 

tym w języku angielskim oraz wyciąga wnioski w 

oparciu o dostępną literaturę 

D.U19 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 

(e-zajęcia) 
4  cały kurs 

Seminarium 0   

Ćwiczenia 

( w tym e-zajęcia) 
21  10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Przedmiot został podzielony na dwa moduły: Informatyka kliniczna i telemedycyna oraz 

Biostatystyka w praktyce klinicznej. Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń z asystentami  

w siedzibie Zakładu. Dokładny plan dla poszczególnych grup ogłaszany jest przez Dziekanat 

w planie zajęć. 

Moduł: Informatyka kliniczna i telemedycyna 

W1 -Wykład 1. Telemedycyna – stan prawny i faktyczny.Wyrób medyczny. Oprogramowanie jako 

wyrób medyczny.Wybór narzędzi w praktyce zawodowej lekarza dentysty.W1, W3, U1, K1 

W2-Wykład 2. Elektroniczna dokumentacja medyczna. Zasady prowadzenia, przechowywania  

i udostępniania dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowychW1, W3, U1, K1 

W3-Wykład 3. Wprowadzenie do biostatystyki. Badania kliniczne. Zasady prowadzenia badań 

naukowych. Planowanie badania naukowego – algorytm postępowania.W1, W2, U1, U2, K1 

W4 -Wykład 4. Podstawowe pojęcia statystyczne. Wstęp do analizy wyników badań 

klinicznych.W1, W2, U1, U2, K1 

C1 - Ćwiczenie 1. Internet medyczny. Internetowe bazy bibliograficzne – wyszukiwanie 

informacji medycznych i metodologia oceny wiarygodności informacji. Evidence-

basedmedicine.W1, W2, U1, U2, K1 

C2 - Ćwiczenie 2. Obrazowanie medyczne – właściwości formatu DICOM. Program  

do analizy i przetwarzania obrazów medycznych. Podstawy edycji obrazu - omówienie 

podstawowych formatów, metody kompresji i ich właściwości. Dane obrazowe w medycynie. W1, 

W3, U1, K1,  

C3 - Ćwiczenie 3. mZdrowie, eZdrowie. Nowe techniki w medycynie. Telemedycyna jako 

narzędzie rozwiazywania problemów ochrony zdrowia.Wirtualny pacjent.Przykłady rozwiązań 

praktycznych.W1, W3, U1, K1 

Moduł: Biostatystyka w praktyce klinicznej 
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C4 - Ćwiczenie 4. Budowa baz danych.Przygotowanie i przetwarzanie danych do obliczeń 

statystycznych. Czytelność danych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego jako prostej medycznej 

bazy danych, omówienie funkcji programu. W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3. 

C5 - Ćwiczenie 5. Statystyki opisowe.Ocena rozkładu zmiennej. Ćwiczenia na wybranych przykładach 

praktycznych.Zapoznanie się z narzędziami do planowania analiz statystycznych, prezentacji i wizualizacji 

danych. W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3. 

 

C6 - Ćwiczenie 6. Program do analizy statystycznej – zajęcia praktyczne.Weryfikacja hipotez. Zastosowanie 

testów parametrycznych i nieparametrycznych. Ćwiczenia  

na przykładowych danych klinicznych.W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3. 

C7 – Ćwiczenie 7. Program do analizy statystycznej – zajęcia praktyczne.Analiza regresji. 

Ćwiczenia na przykładowych danych klinicznych. Omówienie wybranych przykładów 

piśmiennictwa. Zaliczenie.W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2, K3. 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowe

go efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W1-3,  

U1-2,  

K1 

W1-W4 

C1-C7 

Zaliczenie e-zajęć: pytania 

testowe i zadania 

praktyczne. 

Ćwiczenia z asystentem: 

aktywność i realizacja 

tematu.  

Test elektroniczny 

(końcowy) – pytania 

dotyczące materiału 

wykładów, ćwiczeń oraz e-

zajęć. 

Zaliczenie e-zajęć  

– uzyskanie co najmniej 51% 

punktów. 

Kontrola wykonania zadania 

przez prowadzącego. 

Test końcowy – uzyskanie  

co najmniej 51% punktów, tylko 

3 dostępne próby. 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

Ocena zostanie wystawiona na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie e-zajęć  

i na teście końcowym. 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 

Więcej niż 1 nieobecność na ćwiczeniach  

z asystentem 

Poniżej lub równo 50% punktów z co najmniej 

jednego zaliczenia (e-zajęcia lub test końcowy) 
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3,0 (dost) 

51 – 60% punktów, przy czym zarówno z zaliczenia 

e-zajęć, jak i zadania praktycznego student musi 

otrzymać co najmniej 51% punktów 

3,5 (ddb) 61 – 70% punktów, warunek jw. 

4,0 (db) 71 – 80% punktów, warunek jw. 

4,5 (pdb) 81 – 90% punktów 

5,0 (bdb) 91 – 100% punktów 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. E-zajęcia opublikowane na Platformie WUM. 

2. Andrzej Stanisz - Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach  
z medycyny TOM I i TOM II. StatSoft Polska, Kraków 2007. 

Literatura uzupełniająca:  

3. Janusz Sierdziński. Wprowadzenie do Excela. Materiały uzupełniające opublikowane  

na Platformie eWUM. 

4. Wiesława Regel. Podstawy statystyki w Excelu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim(w tym zajęcia e-learningowe): 

Wykład 4 0,13 

Seminarium 0 0 

Ćwiczenia 21 0,7 

Samodzielna praca studenta:  

Przygotowanie studenta do zajęć: 

udostępnione materiały interaktywne 
30 1,0 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 5 0,17 

Razem 60 2,0 

11. Informacje dodatkowe 

Pierwsze ćwiczenia odbywają się w siedzibie Uczelni. Terminy zajęć dla poszczególnych grup podane są 

w planie zajęć. Na pierwszych ćwiczeniach studenci otrzymają informacje dotyczącee-zajęć. 
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Na platformę WUM (e-learning.wum.edu.pl) studenci logują się jak do usługi SSL-WUM, wpisują swój 

identyfikator (s0+ nr indeksu): s0XXXXX i podają hasło takie samo, jak do usługi SSL-WUM.  

Uprzejmie prosimy, aby każdy student sprawdził przed zajęciami, czy może się zalogować na Platformę 

WUM. W razie problemów proszę kontaktować się z działem IT WUM (it.wum.edu.pl). 

Zaliczenie (test końcowy) przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach w siedzibie Uczelni. 

 

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Informatyki Medycznej i Telemedycyny 

– opiekun: Emanuel Tataj (kontakt: emanuel.tataj@wum.edu.pl) 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 
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Metryczka 

Nazwa Wydziału: Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia  

profil ogólnoakademicki, lekarsko-dentystyczny 

jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Język obcy w medycynie 

Kod przedmiotu  45046 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Studium Języków Obcych, WUM 

Centrum Dydaktyczne,  

ul. Trojdena 2a, 02-109 Warszawa 

tel. 22 5720863 

sjosekretariat@wum.edu.pl,  

www.sjo.wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Dr Maciej Ganczar 

Rok studiów  II 

Semestr studiów  1-2 

Typ modułu/przedmiotu  podstawowy 

Osoby prowadzące  

mgr Grażyna Wodnicka, mgr Marcin Otto – język angielski                          

tel. 22 5720863, 61 

mgr Barbara Tryuk-Czapska – język francuski tel.  57 20863, 58 

  mgr Mariola Strzelak – język niemiecki tel. 57 20863, 58 

 mgr Kinga Szkurłat – język rosyjski tel. 57 20863, 60 

Erasmus TAK/NIE  tak 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  mgr Marcin Otto tel. 22 5720863 

Liczba punktów ECTS: 2 

1. Cele kształcenia   

• Posługiwanie się wybranym językiem obcym na poziomie minimum B2 wg. ESOKJ w zakresie stomatologii, z 

rozróżnieniem języka tekstów specjalistycznych. 

• Umiejętność komunikacji w języku obcym w środowisku zawodowym (pacjent, zespół). 

  

Język obcy w medycynie 

mailto:sjosekretariat@wum.edu.pl
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2. Wymagania wstępne  

Opanowanie wybranego języka na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy (ocena na świadectwie maturalnym lub właściwy certyfikat) 

3. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 
Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

 w zakresie wiedzy:  

W1 

1. W trakcie kursu, student przyswaja język 

specjalistyczny w wybranym języku obcym zgodny z 

kierunkiem swoich studiów, który stanie się narzędziem 

do realizacji umiejętności językowych niezbędnych w 

przyszłej pracy zawodowej lekarza-dentysty, między 

innymi w celu analizy piśmiennictwa.. 

DU19 

W2 

2. W języku obcym przyswaja wiedzę związaną z 

wybranym kierunkiem studiów jak np. historia 

stomatologii. 

- 

W3 

3. Posiada znajomość zasad etyki związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza-dentysty, obowiązków 

wobec pacjenta, praw pacjenta, oraz odpowiedzialność 

karno-cywilną opisanych w wybranym przez siebie 

języku obcym. 

DU11 

 

w zakresie umiejętności 

w wybranym języku obcym: 
 

U1 

1. potrafi zdefiniować podstawowe jednostki chorobowe i 

opisać objawy chorób jamy ustnej (próchnica, choroby 

przyzębia, itp.) oraz zaburzeń układu stomatognatycznego 

(zaburzenia w obrębie łuku, zgryzu), 

CU05 

U2 
2. posługuje się nazewnictwem z zakresu stomatologii 

odtwórczej (materiały, uzupełnienia protetyczne, itp.), 
CU11 

U3 
3. posiada terminologię niezbędną dookreślenia działań 

lekarza w zakresie analgezji i anastezji, 
FU19 

U4 

4. potrafi posłużyć się nazwami preparatów stosowanych 

w zabiegach stomatologicznych, określić standardową 

farmakologię, postaci leku i sposób ich podawania, 

FU12 

U5 

5. potrafi wyjaśnić pacjentowi charakter diagnozo-

wanych dolegliwości, potrafi przedstawić proponowany 

plan leczenia razem z możliwymi jego konsekwencjami 

oraz zaproponować opcje alternatywne, 

FU03 

U6 
6. potrafi przedstawić związki przyczynowo-skutkowe w 

zakresie chorób przyzębia, 
FU20, FW11 

U7 
7. potrafi udzielić informacji co do profilaktyki chorób 

jamy ustnej, 
FU08 

U8 
8. potrafi podać pacjentowi niezbędne instrukcje przed- i 

pozabiegowe, 
FU03 

U9 
9. potrafi przedstawić opis przypadku np. w sytuacji 

kierowania pacjenta, 
FU15  
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U10 
10. potrafi poinformować pacjenta o charakterze leczenia 

endodontycznego, 
CU09, FW09 

U11 

11. potrafi rozpoznać podstawowe typy piśmiennictwa 

medycznego jako prace kazuistyczne, artykuły 

poglądowe, prace badawcze, 

DU19 

4. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Ćwiczenia 40 5,0 20 

5. Tematy zajęć i treści kształcenia 

C01-02 – PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA (W1, U7) 

C03-04 – FLUORYZACJA I OZONOTERAPIA (W1, U7) 

C05-06 – BÓL ZĘBA I JEGO UŚMIERZANIE (W1, U3) 

C07-09 – ZNIECZULENIA W STOMATOLOGII (W1, U3) 

C10-12 – MATERIAŁY ZŁOŻONE DO ODBUDOWY UBYTKÓW (W1, U2) 

C13-14 – STOMATOLOGIA ESTETYCZNA (W1, U2) 

C15      – KOLOKWIUM 

C16-17 – ENDODONCJA (W1, W3, U5, U9, U10) 

C18-19 – CHOROBY PRZYZĘBIA (W1, U1, U5, U6) 

C20 –      KOLOKWIUM 

6. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 
Sposoby weryfikacji efektu kształcenia Kryterium zaliczenia 

W1, W3, U1, 

U4, U5, U6, U7, 

U8 

C 

KOLOKWIUM 01 

 (forma pisemna) 

testy językowe sprawdzające 

słownictwo specjalistyczne,  

ćwiczone struktury, tłumaczenia 

60% 

W1, W3, U2, 

U4, U9, U10, 

U11 

C 

KOLOKWIUM 02 

(forma pisemna) 

j.w. 

60% 

7. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: ZALICZENIE NA OCENĘ 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) poniżej 60% 

3,0 (dost) 60 – 69,99 % 

3,5 (ddb) 70 – 79,99 % 

4,0 (db) 70 – 85,99 % 

4,5 (pdb) 86 – 90,99 % 

5,0 (bdb) 91 – 100 % 

8. Literatura  
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Literatura obowiązkowa: 

język angielski 

Studzińska-Pasieka Kinga, Otto Marcin: Open your English Wider!.Bestom DENTOnet.pl. 2011 

język francuski: 

Mourlhon-Dallies Florence, Tolas Jacqueline: santé-médecine.com. Paris: CLE International 2007. 

język niemiecki: 

Szafrański Marceli: DeutschfürZahnmediziner. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009. 

język rosyjski: 

Hajczuk Roman: Ruskijjazyk w medycynie. Warszawa: PZWL 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

język francuski: 

Fassier Thomas, Talavera-Goy Solange: Le français des médecins. PUG 2009. 

język niemiecki: 

Ganczar Maciej, Rogowska Barbara: Medycyna. Język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne.             

Warszawa: Hueber Polska 2007. 

Rogowska Barbara, Ganczar Maciej: Medycyna. Słownik kieszonkowy polsko-niemiecki, niemiecko-polski.       

Warszawa: Hueber Polska 2008. 

9. 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 0 - 

Seminarium 0 - 

Ćwiczenia 40 1 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): przygotowanie do prezentacji ustnej, powtórzenie materiału do 

kolokwium, obejrzenie dodatkowych materiałów audiowizualnych 

Przygotowanie studenta do zajęć/ zaliczeń 30 1 

Inne (jakie?) - - 

Razem 70 2 

10. Informacje dodatkowe  

- 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 



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 34 z 84 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: 
Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia  

stacjonarne, niestacjonarne 

lekarsko-dentystyczny  

Rok akademicki 
2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu 
Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej 

Kod przedmiotu  
45047 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej 

Banacha 1a 

02-097 Warszawa 

Tel. (22) 599-17-77 

Kierownik jednostki/jednostek 
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska 

Rok studiów  
Rok II 

Semestr studiów  
Semestr III i IV 

Typ modułu/przedmiotu  
Średnio-zaawansowany 

Osoby prowadzące  

prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska, dr n. med. Halina 

Marchel, dr n. med. Beata Sulik-Tyszka, mgr Dariusz Bańka 

Erasmus TAK/NIE  
Nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  

prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska 

Tel. (22) 599-17-77 

Liczba punktów ECTS: 
5 

2. Cele kształcenia 

Student nabywa wiedzę o: 

• podstawowych właściwościach drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka 

            Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej 
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• diagnostycznych metodach laboratoryjnych 

• zasadach sterylizacji i dezynfekcji w praktyce stomatologicznej 

• patogenezie i epidemiologii chorób zakaźnych 

• mechanizmach obronnych makroorganizmu (swoistych i nieswoistych) 

• florze fizjologicznej jamy ustnej 

• etiologii i patogenezie próchnicy zębów 

• mikrobiologii chorób przyzębia 

• układowych zakażeniach zębopochodnych 

• terapii zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych 

• profilaktyce chorób zakaźnych 

• zapobieganiu przenoszenia się zakażeń w lecznictwie stomatologicznym 

3. Wymagania wstępne  

Nie dotyczy 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 

(W – wiedza,  

U – umiejętności) 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do efektu 

kierunkowego  

(W – wiedza,  

U – umiejętności,  

C – przedkliniczne,  

E i F – kliniczne) 

W1 

 

zna rodzaje i gatunki oraz budowę wirusów, bakterii i 

grzybów, ich cechy biologiczne i mechanizmy 

chorobotwórczości 

C.W1 

W2 zna i opisuje fizjologiczną florę bakteryjną człowieka C.W2 

W3 

zna i rozumie podstawy epidemiologii zakażeń 

wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, a także dróg 

szerzenia się zakażeń w organizmie człowieka 

C.W3 

W4 

zna gatunki bakterii, wirusów i grzybów będących 

najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zakażeń i 

infekcji 

C.W4 

W5 
zna podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania 

aseptycznego 
C.W5 
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W6 
zna czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i 

wewnętrzne 
C.W6 

W9 zna i rozumie zjawisko powstawania lekooporności C.W9 

W20 
zna i rozumie zasady terapii zakażeń wirusowych, 

bakteryjnych i grzybiczych 
C.W20 

U1 

pobiera odpowiednio dobrany rodzaj materiału 

biologicznego do badania mikrobiologicznego w 

zależności od umiejscowienia i przebiegu zakażenia 

C.U1 

U2 
interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych, 

serologicznych i antybiogramu 
C.U2 

U3 
dobiera i wykonuje właściwe testy wskazujące na 

liczebność bakterii w płynach ustrojowych 
C.U3 

EW9 
zna i rozumie zasady uodparniania przeciw chorobom 

zakaźnym u dzieci i dorosłych 
E.W9 

FW4 
zna florę wirusową, bakteryjną i grzybiczą jamy ustnej 

i jej znaczenie 
F.W4 

FW15 
zna i rozumie podstawy antybiotykoterapii i oporności 

przeciwantybiotykowej 
F.W15 

FU17 
dobiera i wykonuje właściwe testy wskazujące na 

liczebność bakterii próchnicotwórczych w jamie ustnej 
F.U17 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 10 1  

Seminarium 15 5  

Ćwiczenia 45 10  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Tematyka zajęć: 

• taksonomia drobnoustrojów, ich morfologia, fizjologia i genetyka 

• czynniki wirulencji drobnoustrojów, patogeneza zakażeń 

• metody sterylizacji i dezynfekcji, zastosowanie antyseptyków 

• metody hodowli drobnoustrojów 

• dobór, pobieranie i przesyłanie materiałów diagnostycznych do badań mikrobiologicznych 

• tok badania diagnostycznego: metody izolacji i identyfikacji drobnoustrojów, badania serologiczne 
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• oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów, zasady racjonalnej chemioterapii 

• zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej 

• utylizacja materiałów zakaźnych 

• rola wybranych drobnoustrojów w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii 

• budowa, replikacja, systematyka i właściwości wirusów  

• diagnostyka laboratoryjna zakażeń o etiologii wirusowej 

• zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez krew w praktyce stomatologicznej 

• zakażenia wirusowe jamy ustnej 

• profilaktyka zakażeń w praktyce stomatologicznej 

 

Wykłady 

W1. Patogeneza i epidemiologia bakteryjnych zakażeń jamy ustnej. 

W2. Bakterie beztlenowe. 

W3. Patogeneza i epidemiologia zakażeń wirusowych. 

W4. Wirusowe zakażenia jamy ustnej. 

W5. Wirusy zapalenia wątroby. 

W6. Zakażenia u osób z zaburzeniami odporności. 

W7. Zakażenia układowe w praktyce stomatologicznej. 

W8. Nowe i nawracające zakażenia. 

W9. Zakażenia wirusowe przenoszone drogą oddechową. 

W10. Priony. 

 

 

Seminaria 

S1. Flora fizjologiczna jamy ustnej. Etiologia i patogeneza próchnicy zębów.  

S2. Profilaktyka zakażeń związanych z opieką zdrowotną w praktyce stomatologicznej. Pobieranie 

materiałów do badań mikrobiologicznych. 

S3. Mikrobiologia chorób przyzębia. Zapalenia tkanek okołowszczepowych. Układowe zakażenia 

zębopochodne.  

S4. Profilaktyka zakażeń bakteryjnych. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych. 

S5. Leki przeciwwirusowe. Profilaktyka zakażeń wirusowych. 
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Ćwiczenia 

C1. Podstawy diagnostyki bakteriologicznej. Metody izolacji i identyfikacji bakterii. 

C2. Sterylizacja i dezynfekcja. Higiena rąk personelu medycznego. 

C3. Gram-dodatnie ziarenkowce i Gram-ujemne ziarenkowce. Posiew krwi. Diagnostyka płynu 

mózgowo-rdzeniowego. 

C4. Gram-ujemne pałeczki tlenowe.  

C5. Bakterie mikroaerofilne i kapnofilne. Krętki.  

C6. Riketsje, mykoplazmy, chlamydie. Diagnostyka serologiczna. Bakterie beztlenowe. 

C7. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. 

C8. Bakterie z rodzaju Mycobacterium, Corynebacterium, Listeria, Bordetella. 

C9. Zakażenia grzybicze jamy ustnej. 

C10. Ogólne właściwości wirusów. Metody hodowli wirusów. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń 

wirusowych. 

C11. Wirusy DNA. 

C12. Wirusy RNA. 

C13. Zakażenie HIV/AIDS. Diagnostyka laboratoryjna wirusowego zapalenia wątroby (WZW). 

C14. Podsumowanie. Zaliczenie ćwiczeń. 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

(W – wiedza, U – 

umiejętności) 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 

(W – wykłady, S – 

seminaria; C – ćwiczenia) 

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia 
Kryterium 

zaliczenia 

W1 

 
W, S, C 

kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

W2 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

W3 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

W4 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

W5 W, S, C kolokwium (4 w ciągu roku) >11/20 
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egzamin testowy (100 pytań) >56/100 

W6 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

W9 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

W20 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

U1 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

U2 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

U3 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

EW9 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

FW4 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

FW15 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

FU17 W, S, C 
kolokwium (4 w ciągu roku) 

egzamin testowy (100 pytań) 

>11/20 

>56/100 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: 4 kolokwia w ciągu roku akademickiego 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) <11,0/20 

3,0 (dost) 11,0 – 12,8/20 

3,5 (ddb) 12,9 – 14,6/20 

4,0 (db) 14,7 – 16,4/20 

4,5 (pdb) 16,5 – 18,2/20 

5,0 (bdb) 18,3 – 20,0/20 
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Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy (100 pytań) 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) <55/100 

3,0 (dost) 56-64/100 

3,5 (ddb) 65-73/100 

4,0 (db) 74-82/100 

4,5 (pdb) 83-91/100 

5,0 (bdb) 92-100/100 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. Samaranayake L. Mikrobiologia dla stomatologów. Elsevier Urban & Partner. Wyd. 2. 

Wrocław 2014. 
Literatura uzupełniająca: 

1. Mikrobiologia lekarska. Red. P. B. Heczko, A. Pietrzyk. M. Wróblewska. Wydawnictwo  

    Lekarskie PZWL, Warszawa, 2014. 

2. Szkaradkiewicz A. Mikrobiologia lekarska. Repetytorium z bakteriologii. Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2011. 

3. Murray P. R., Rosenthal K.S., Pfaller M. A. Mikrobiologia. Red. wyd. pol.: A. Przondo-

Mordarska, G. Martirosian, A. Szkaradkiewicz. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2011. 

4.  Murray P. R., Rosenthal K.S. Mikrobiologia. Pytania testowe. Red. wyd. pol.: A. Przondo-

Mordarska. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2011. 

10. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 10 0,5 

Seminarium 15 1,0 

Ćwiczenia 45 2,0 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):  

Przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 30 1,0 

Inne (jakie?) --- --- 

Razem 115 5 
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11. Informacje dodatkowe  

Egzamin końcowy może odbyć się przed letnią sesją egzaminacyjną 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska, tel. (22) 599-17-77 

Istnieje możliwość zajęć w ramach studenckiego koła naukowego. 

Ćwiczenia odbywają się w salach Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej przy ul. Pawińskiego 

3C. 

Wykłady odbywają się w semestrze letnim w sali wykładowej im. Grucy, Katedra i Klinika Ortopedii i 

Traumatologii Narządu Ruchu, ul. Lindleya 4 

Seminaria odbywają się w semestrze letnim w Centrum Dydaktycznym WUM (ul. Żwirki i Wigury). 

Materiały edukacyjne do zajęć dostępne są na stronie: www.epikro.pl  

 

 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia:  
lekarsko-dentystyczny, jednolite magisterskie, profil 

ogólnoakademicki, studia 5-letnie stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/20 

Nazwa modułu/przedmiotu: Periodontologia i choroby błon śluzowych 

Kod przedmiotu: 45048 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 
Ul. St. Binieckiego 6 
00-246 Warszawa 
e-mail: sluzowki@wum.edu.pl 
strona internetowa: periodontologia.wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. Renata Górska 

Rok studiów : II 

Semestr studiów : Semestr zimowy i letni 

Typ modułu/przedmiotu : kierunkowy 

Osoby prowadzące : 

dr hab. n. med. Jan Kowalski 

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra 

dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka 

dr n. med. Katarzyna Charazińska –Carewicz 

dr n. med Maciej Nowak 

dr n. med. Maciej Zaremba 

dr n. med.. Bartłomiej Górski 

lek. dent. Andrzej Miskiewicz 

lek. dent. Małgorzata Wyszyńska 

lek. dent. Daniel Poszytek 

lek. dent. Emilia Milczarek 

lek. dent. Paulina Szmeichel 

 

Erasmus TAK/NIE  NIE 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  Dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka 

Liczba punktów ECTS: 2.0 

Periodontologia i choroby błon śluzowych 

mailto:sluzowki@wum.edu.pl
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2. Cele kształcenia   

13. Zdobycie wiedzy na temat etiologii chorób przyzębia 

14. Zdobycie wiedzy na temat profilaktyki chorób przyzębia 

15. Podstawy klasyfikacji chorób przyzębia 

 

3. Wymagania wstępne  

5. Zaliczony przedmiot Anatomia człowieka  

6. Zaliczony przedmiot Histologia, cytologia i embriologia.   

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

W01 zna i rozumie mechanizmy prowadzące do patologii 
narządowych i ustrojowych (w tym chorób 
infekcyjnych, inwazyjnych, autoimmunologicznych, z 
niedoboru odporności, metabolicznych i 
genetycznych) 

FW02 

W02 zna zasady postępowania profilaktyczno-

leczniczego w chorobach narządu żucia w różnym 

okresie rozwoju 

FW03 

U01 przeprowadza badanie fizykalne pacjenta FU02 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Seminarium 20 5 20 

Ćwiczenia 10 10 10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Seminaria –osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć 

S1. Temat seminarium: Płytka nazębna(biofilm)- mechanizmy powstawania, spektrum mikrobiologiczne i 

mechanizmy działania. Treści: mikroflora fizjologiczna i patologiczna. Kompleksy bakteryjne. Mechanizmy 

kolonizacji biofilmu. Biofilmnaddziąsłowy i poddziąsłowy. Bezpośredni i pośredni efekt niszczący przyzębie. 

Treści kształcenia –W01 

S2. Temat seminarium: Ogólne i miejscowe czynniki ryzyka chorób przyzębia. Czynniki sprzyjające 

odkładaniu się płytki nazębnej. Treści: Wyznaczniki. Czynniki ryzyka. Czynniki retencyjne. Czynniki 

sprzyjające wysuszeniu błony śluzowej jamy ustnej. Treści kształcenia –W01 

S3. Temat seminarium: Profilaktyka chorób przyzębia. Profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa. 

Instruktaż higieny jamy ustnej. Motywacja pacjenta. Metody wybarwiania złogów nazębnych. Wskaźniki 
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higieny jamy ustnej. Treści: Profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa. Techniki motywacji pacjenta. 

Metody wybarwiania złogów nazębnych. Wskaźniki higieny jamy ustnej. Treści kształcenia –W02 

S4. Temat seminarium: Profilaktyka domowa. Mechaniczne metody walki z płytką nazębną. Metody 

szczotkowania zębów. Treści: Mechaniczne metody walki z płytką nazębną. Metody szczotkowania zębów. 

Szczoteczka ręczna i elektryczna. Treści kształcenia –W02 

S5.  Temat seminarium: Metody oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Dodatkowe przybory do 

higieny jamy ustnej. Prezentacja przyborów. Treści: Metody oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. 

Dodatkowe przybory do higieny jamy ustnej i ich zastosowanie. Prezentacja przyborów. Treści kształcenia 

–W02 

S6. Temat seminarium: Chemiczne metody walki z płytką nazębną. Środki antyseptyczne. Treści: środki 

przeciwbakteryjne stosowane w roztworach do płukania jamy ustnej i w pastach do zębów. Treści 

kształcenia –W02 

S7. Powtórzenie wiadomości. Treści kształcenia –W01, W02 

S8. Temat seminarium: Profilaktyka profesjonalna. Profesjonalne usuwanie złogów nazębnych. Skaling 

ręczny a maszynowy. Treści: zasady przeprowadzania skalingu. Różnice pomiędzy skalingiem ręcznym i 

maszynowym. Treści kształcenia –W02 

S9. Temat seminarium: Instrumentarium i technika ręcznego usuwania złogów nazębnych. Prezentacja 

instrumentarium. Treści: Instrumentarium i technika ręcznego usuwania złogów nazębnych. Prezentacja 

instrumentarium. Treści kształcenia –W02 

S10. Temat seminarium: Instrumentarium i technika maszynowego usuwania złogów nazębnych. 

Polerowanie powierzchni zębów i wygładzanie powierzchni korzeni. Prezentacja instrumentarium. Treści: 

Instrumentarium i technika maszynowego usuwania złogów nazębnych. Zasady polerowania i rootplaningu. 

Prezentacja instrumentarium. Treści kształcenia –W02 

S11. Temat seminarium: Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. Badanie stomatologiczne z 

uwzględnieniem  wskaźników higieny i stanu zapalnego. Treści: Zasady badania pacjenta. Fazy badania. 

Zasady badania stomatologicznego. Parametry kliniczne stanu przyzębia stosowane w periodontologii. 

Treści kształcenia –W02 

S12. Temat seminarium: Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia i rejestracja ich w karcie 

pacjenta: głębokość kieszonek, utrata przyczepu łącznotkankowego, stopień objęcia furkacji, stopień 

ruchomości zębów. Treści: Prezentacja karty pacjenta. Zasady wypełniania karty. Treści kształcenia –W02 

S13. Temat seminarium: Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu skalingu. Treści: Wskazania i 

przeciwwskazania do zabiegu skalingu. Treści kształcenia –W02 

S14. Temat seminarium: Klasyfikacja chorób przyzębia. Treści: Podstawy diagnostyki chorób dziąseł i 

przyzębia.Treści kształcenia –W02 
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S15. Zaliczenie seminariów. Treści kształcenia –W01, W02 

Ćwiczenia –osoby prowadzące zgodnie z planem zajęć 

C1. C 2. Temat ćwiczeń: Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta (siebie nawzajem). Wybarwianie 

płytki nazębnej, obliczanie wskaźnika płytki. Prawidłowy instruktaż higieny jamy ustnej. 

Demonstracja narzędzi do skalingu ręcznego i maszynowego. 

Treści: Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta (siebie nawzajem). Wybarwianie płytki nazębnej, 

obliczanie wskaźnika płytki. Prawidłowy instruktaż higieny jamy ustnej. Demonstracja narzędzi do skalingu 

ręcznego i maszynowego. Treści kształcenia –W02, U01 

C3. Temat ćwiczeń: Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia i rejestracja ich w karcie. 

Badanie siebie nawzajem. Treści: Ocena parametrów klinicznych stanu tkanek przyzębia i rejestracja ich w 

karcie. Badanie siebie nawzajem. Treści kształcenia –W02,U01 

C4.Temat ćwiczeń: Demonstracja narzędzi do skalingu ręcznego i maszynowego.Praca na fantomach. 

Treści:.Demonstracja narzędzi do skalingu ręcznego i maszynowego. Praca na fantomach. Treści 

kształcenia –W02 

C5. Temat ćwiczeń: Praca na fantomach. Zaliczenie ćwiczeń. Treści: Praca na fantomach. Treści 

kształcenia –W02 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 
przedmiotoweg

o efektu 
kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 
kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W01 

W02 

W03 

S zaliczenie 

Obecność, przygotowanie 

teoretyczne i aktywny udział w 

seminariach (zaliczenie 

kartkówek, zalicza 60%). 

Zaliczenie prezentacji dotyczącej 

zindywidualizowanego 

instruktażu higieny. 

Dopuszczalna jest jedna 

nieodrobiona nieobecność w 

semestrze w przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej 

zwolnieniem lekarskim z 

poważnych powodów 

medycznych lub z ważnych 

powodów losowych. Spóźnienie 

powyżej 15 min. traktowane jest 

jak nieobecność. 

Zasady odrabiania zajęć należy 

ustalić z asystentem 

prowadzącym zajęcia. 
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W01 

W02 

W03 

C zaliczenie 

Obecność, przygotowanie 

teoretyczne i aktywny udział w 

ćwiczeniach.  

Dopuszczalna jest jedna 

nieodrobiona nieobecność w 

semestrze w przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej 

zwolnieniem lekarskim z 

poważnych powodów 

medycznych lub z ważnych 

powodów losowych. Spóźnienie 

powyżej 15 min. traktowane jest 

jak nieobecność. 

Zasady odrabiania zajęć należy 

ustalić z asystentem 

prowadzącym zajęcia. 

 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:zaliczenie bez oceny 
 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. . “Periodontologia” Hans-Peter Mueller, edra Urban&Partner 2017 

10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Seminarium 20 0,7 

Ćwiczenia 10 0,4 

Samodzielna praca studenta: 

Przygotowanie studenta do seminarium 80 0,5 

Przygotowanie do  zaliczeń 30 0,3 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń 10 0,1 

Razem 150 2.0 

11. Informacje dodatkowe 

Strona Zakładu: periodontologia.wum.edu.pl 
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Na ćwiczenia studenci zgłaszają się w fartuchach i z identyfikatorem zawierającym informacje: student, 
imię i nazwisko, rok 
 
Prosimy studentów o sprawdzanie informacji na stronie internetowej Zakładu lub na tablicy ogłoszeń w 
Zakładzie przed rozpoczęciem zajęć. 
 

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia:    
lekarsko-dentystyczny, profil ogólnoakademicki, studia jednolite 

magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019-2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: PODSTAWY IMMUNOLOGII KLINICZNEJ 

Kod przedmiotu:  

Jednostki prowadzące kształcenie: 

Zakład Immunologii 

ul. Banacha 1a, budynek F 

02-097 Warszawa,  

Tel.: 0-22-599-21-99 

Fax: 0-22-599-21-94 

e-mail: immunologia@wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. dr hab. med. Jakub Gołąb 

Rok studiów: II 

Semestr studiów: 3 

Typ modułu: podstawowy 

Osoby prowadzące: 

Prof. dr hab. med. Jakub Gołąb 

Prof. dr hab. med. WitoldLasek 

Prof. dr hab. med. Dominika Nowis 

Dr n. med. Tomasz Stokłosa 

Dr hab. med. Magdalena Winiarska  

Erasmus TAK/NIE  TAK, w języku polskim 

Osoba odpowiedzialna za sylabus :       

Prof. dr hab. med. Dominika Nowis 

dominika.nowis@wum.edu.pl 

tel. 22 599-21-99 

Liczba punktów ECTS: 2 

PODSTAWY IMMUNOLOGII KLINICZNEJ 

mailto:dominika.nowis@wum.edu.pl
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2. Cele kształcenia   

16. Zapoznanie studentów z budową i funkcjonowaniem układu odpornościowego człowieka, 

17. Zapoznanie studenta z podstawowymi mechanizmami indukcji i rozwoju odpowiedzi immunologicznej 
oraz procesami leżącymi u podłoża powstawania chorób alergicznych, autoimmunizacyjnych, 
nowotworowych, odrzucania przeszczepów oraz pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, 

18. Zapoznanie studenta z zastosowaniem przeciwciał, cytokin i komórek należących do układu 
odpornościowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych. 

3. Wymagania wstępne  

7. Znajomość histologii 

8. Znajomość anatomii prawidłowej 

9. Znajomość podstaw biologii komórki 

10. Znajomośćpodstaw biologii molekularnej i genetyki 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu 

kierunkowego (numer) 

W1 Student zna budowę układu odpornościowego i 

rozumie jego rolę. 
C.W7., E.W3 

W2 Student zna humoralne i komórkowe mechanizmy 

odporności wrodzonej i nabytej oraz mechanizmy 

nadwrażliwości i procesów 

autoimmunologicznych. 

C.W8., E.W3 

W3 Student zna podstawy immunodiagnostyki i 

immunomodulacji. 
C.W10., E.U4 

W4 Student zna patomechanizm chorób alergicznych, 

wybranych chorób uwarunkowanych 

nadwrażliwością, autoimmunizacyjnych i 

niedoborów odporności. 

C.W11., E.W3 

W5 Student zna podstawy doboru dawcy i biorcy 

przeszczepu, mechanizmy odrzucania przeszczepu 

oraz podstawy zapobiegania odrzucaniu 

przeszczepów. 

C.W7.,C.W8., C.W10., E.W16 

W6 Student zna budowę, funkcję i źródła 

różnorodności przeciwciał oraz zastosowania 

diagnostyczne i terapeutyczne przeciwciał 

monoklonalnych. 

C.W7.,C.W8., C.W10., E.U4 

W7 Student zna podstawowe zjawiska leżące u 

podstaw rozwoju nowotworów, rolę układu 

odpornościowego w ich powstawaniu, metody 

immunoterapii chorób nowotworowych oraz 

C.W7.,C.W8., C.W10., E.W3 
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mechanizmy rozwoju lekooporności w przebiegu 

leczenia tych schorzeń. 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 10  Cały kurs 

Seminarium 20  20 

Ćwiczenia - - - 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

W1 – Wykład 1 – Temat wykładu: Główny układ zgodności tkankowej. Prezentacja antygenów. Treści 

kształcenia: różnice w budowie i funkcji pomiędzy receptorem limfocytów B (BCR) i receptorem 
limfocytów T (TCR), budowa, funkcja, występowanie cząsteczek MHC klasy I i MHC klasy II, 
prezentacja antygenów w kontekście MHC klasy I - pochodzenie prezentowanych peptydów, 
przykłady strategii prowadzących do zmniejszenia ilości MHC klasy I na powierzchni komórek, 

prezentacja antygenów w kontekście MHC klasy II - pochodzenie prezentowanych peptydów, 
znaczenie prezentacji, synapsa immunologiczna, polimorfizm genów kodujących cząsteczki MHC – 
przyczyny, znaczenie biologiczne. Wykładowca dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

W2 – Wykład 2 –Temat wykładu: Zjawiska immunologiczne w błonach śluzowych. Treści kształcenia: 

budowa i funkcja układu odpornościowego związanego z błonami śluzowymi, struktura śluzu, rola 
wydzielniczych przeciwciał IgA i białek antymikrobowych w obronie błon śluzowych. Wykładowca – 
prof. dr hab. Witold Lasek  

 

W3 – Wykład 3 – Temat wykładu: Dojrzewanie limfocytów. Krążenie limfocytów. Treści kształcenia: 
Rearanżacja genów kodujących receptor limfocytów T, selekcja pozytywna i negatywna limfocytów, 

mechanizmy centralnej tolerancji immunologicznej, cząsteczki adhezyjne i cytokiny uczestniczące w 
krążeniu limfocytów. Wykładowca – prof. dr hab. Jakub Gołąb 

 

W4 – Wykład 4 – Temat wykładu: Odporność przeciwzakaźna. Treści kształcenia: podstawy 
odpowiedzi przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej i przeciwpasożytniczej, mechanizmy unikania 
odpowiedzi immunologicznej przez drobnoustroje. Wykładowca – dr n. med. Tomasz Stokłosa 

 

W5 – Wykład 5 – Temat wykładu: Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowania przeciwciał 

monoklonalnych. Treści kształcenia: funkcje biologiczne przeciwciał, metody otrzymywania 
przeciwciał monoklonalnych, modyfikacje przeciwciał monoklonalnych na potrzeby diagnostyki i 
terapii, techniki diagnostyczne wykorzystujące przeciwciała (ELISA, Western blotting, 
immunoprecypitacja, mikroskopia immunofluorescencyjna, mikroskopia immuno-elektronowa, 

techniki immunohistochemiczne), przykłady zastosowań terapeutycznych przeciwciał 
monoklonalnych w leczeniu chorób człowieka. Wykładowca – prof. dr hab. med. Dominika Nowis 
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W6 – Wykład 6 – Temat wykładu: Immunologia transplantacyjna. Treści kształcenia: historia i główne 
osiągnięcia transplantologii, zasady typowania tkankowego, indukcja odpowiedzi transplantacyjnej i 
mechanizmy efektorowe odrzucania przeszczepu, cele i zasady stosowania immunosupresji, 
ksenoprzeszczepy - historia i perspektywy zastosowania.  Wykładowca – dr hab. med. Magdalena 

Winiarska 

 

W7 – Wykład 7 –Temat wykładu: Nadwrażliwość i choroby alergiczne. Treści kształcenia: definicja 
alergenu, patogeneza nadwrażliwości typu I, rola limfocytów Th2 i przeciwciał IgE w alergiach, 
mechanizmy aktywacji i funkcje efektorowe komórek tucznych i eozynofilów, immunoterapia 
alergenem. Wykładowca – prof. dr hab. Witold Lasek 

 

W8 – Wykład 8 – Tolerancja immunologiczna i choroby autoimmunizacyjne. Treści kształcenia: 

centralne i obwodowe mechanizmy tolerancji autoantygenów, czynniki sprzyjające rozwojowi chorób 
autoimmunizacyjnych, patomechanizm wybranych chorób autoimmunizacyjnych, wybrane 
zagadnienia terapii chorób autoimmunizacyjnych. Wykładowca – dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

W9 – Wykład 9 – Temat wykładu: Immunologia i immunoterapia nowotworów.Treści kształcenia: 
mechanizmy obrony przeciwnowotworowej, w jaki sposób komórki nowotworowe próbują uciec spod 

nadzoru immunologicznego, immunoterapia nowotworów. Wykładowca – prof. dr hab. med. 
Dominika Nowis 

 

W10 – Wykład 10 – Temat wykładu: Zespół nabytego niedoboru odporności AIDS. Treści kształcenia: 
epidemiologia zakażenia HIV, , wpływ HIV na funkcjonowanie układu odpornościowego, istotne 

objawy kliniczne zakażenia -perspektywa lekarza dentysty, terapia antyretrowirusowa, stan badań nad 
szczepionką przeciwko HIV. Wykładowca – dr n. med. Tomasz Stokłosa 

 

S1 – Seminarium 1 – Temat seminarium: Definicje podstawowe. Rola układu odpornościowego. 
Zjawiska immunologiczne w jamie ustnej. Budowa narządów limfatycznych. Odporność nieswoista i 
swoista -podstawowe różnice, elementy i rola.Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. 

Jakub Gołąb, prof. dr hab. WitoldLasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz 
Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

S2 – Seminarium 2 – Temat seminarium: Budowa i źródła różnorodności przeciwciał i receptorów 
limfocytów T rozpoznających antygen.Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i ich 
pochodnych.Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold 

Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena 
Winiarska 

 

S3 – Seminarium 3 – Temat seminarium:Główny układ zgodności tkankowej. Prezentacja antygenów 
limfocytom T. Rodzaje odpowiedzi immunologicznej.Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. 
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dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. 

Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

S4 – Seminarium 4 – Temat seminarium: Populacje i subpopulacje limfocytów. Cytokiny i ich 
receptory. Rola cytokin i cząsteczek powierzchniowych w aktywacji, proliferacji i różnicowaniu 
limfocytów. Regulacja odpowiedzi immunologicznej humoralnej i komórkowej. Zastosowanie cytokin 

w medycynie.Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. 
Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. 
Magdalena Winiarska 

 

S5 – Seminarium 5 – Temat seminarium: Odpowiedź nieswoista. Funkcja układu dopełniacza. 
Interferony. Funkcje makrofagów i granulocytów. Cytotoksyczność naturalna i zależna  od przeciwciał. 

Mechanizmy cytotoksyczności limfocytów. Mechanizmy odporności w błonach śluzowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej.Odporność przeciwzakaźna. Treści kształcenia – jak wyżej. 
Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, 

dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

S6 – Seminarium 6 – Temat seminarium: Immunologia transplantacyjna. Mechanizmy odrzucania 
przeszczepów alogenicznych. Charakterystyka przeszczepów różnych narządów. Problemy 
stomatologiczne w transplantologii. Pierwotne i wtórne niedobory odporności z uwzględnieniem 
aspektów stomatologicznych. Diagnostyka niedoborów odporności.Treści kształcenia – jak wyżej. 

Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, 
dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

S7 – Seminarium 7 – Temat seminarium: Nadwrażliwość i alergie. Typy nadwrażliwości ze 

szczególnym uwzględnieniem nadwrażliwości typu I. Genetyczne i środowiskowe czynniki sprzyjające 
alergizacji. Patomechanizm reakcji alergicznych.Treści kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr 

hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz 
Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

S8 – Seminarium 8 – Temat seminarium: Tolerancja immunologiczna i autotolerancja. Naturalne 
mechanizmy zabezpieczające przed autoagresją. Niektóre mechanizmy indukujące 

autoagresję.Przykłady chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych. Treści kształcenia – jak wyżej. 
Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, 
dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 

 

S9 – Seminarium 9 – Temat seminarium: Immunologia nowotworów. Ułatwienie immunologiczne. 
Odpowiedź przeciwnowotworowa układu odpornościowego. Immunoterapia nowotworów.Treści 

kształcenia – jak wyżej. Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Witold Lasek, prof. dr 
hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. Magdalena Winiarska 
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S10 – Seminarium 10 –Kolokwium zaliczeniowe.Prowadzący: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. 

Witold Lasek, prof. dr hab. med. Dominika Nowis, dr n. med. Tomasz Stokłosa, dr hab. med. 
Magdalena Winiarska 

 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Przedmiotowy efekt 

kształcenia 

Formy prowadzonych zajęć Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

W1 W1-10, S1-9 

Kolokwium końcowe 

Uzyskanie 

minimum60% 

maksymalnej 

liczby punktów 

W2 W1-10, S1-9 

W3 W7, S2, S6 

W4 W7, W8, W10, S6, S7, S8 

W5 
W6, S6 

W6 W5, S2 

W7 W9, S9 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium testowe na ostatnim seminarium składające się z 25 pytań 

wielokrotnego wyboru, za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 14 i mniej punktów 

3,0 (dost.) 15-17 punktów 

3,5 (ddb) 18-19 punktów 

4,0 (db) 20-21 punkty 

4,5 (pdb) 22-23 punkty 

5,0 (bdb) 24-25 punktów 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

9. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. (red.) “Immunologia”, PWN, 2017. 

Literatura uzupełniająca: 

3. Lasek W. Immunologia - Podstawowe zagadnienia i aktualności, PWN, wyd. III, 2014. 

10. Kalkulacja punktów ECTS 
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Forma aktywności 
Liczba 

godzin  

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 10 0,33 

Seminarium 20 0,67 

Forma aktywności 
Liczba 

godzin  
 

Przygotowanie studenta do seminarium 20 0,67 

Przygotowanie do  zaliczeń 10 0,33 

Razem 60 2,00 

11. Informacje dodatkowe 

Przy Zakładzie Immunologii WUM działa Studenckie Koło Naukowe. 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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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):  

lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie, 

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne i 

niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Protetyka 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 45051 

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):  
II 

Semestr studiów(semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot):   
3 

Typ modułu/przedmiotu 
(podstawowy, kierunkowy, 

fakultatywny):   

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, 

nazwiska oraz stopnie naukowe 

wszystkich wykładowców 

prowadzących przedmiot): 

lek. stom. Renata Lenkiewicz 

Sylabus przedmiotu Protetyka 



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 56 z 84 

Erasmus TAK/NIE(czy przedmiot 

dostępny jest dla studentów w ramach 

programu Erasmus):  

TAK 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać 

uwagi dotyczące sylabusa):  
lek. stom. Renata Lenkiewicz 

Liczba punktów ECTS: 4 

2. Cele kształcenia   

1. Nabycie wiedzy z zakresu anatomii czynnościowej i biomechaniki układu ruchowego narządu 
żucia, budowy anatomicznej zębów stałych w aspekcie ich funkcji i ustawienia w łuku, kryteriów 
optymalnego zwarcia czynnościowego oraz adaptacji, kompensacji i sprzężeń zwrotnych w 
układzie stomatognatycznym  

2. Nabycie wiedzy odnośnie przyczyn i przebiegu wybranych zaburzeń czynnościowych narządu 
żucia, ich wpływu na zdrowie ogólne, założeń terapii okluzyjnej oraz zasad rehabilitacji narządu 
żucia, odstępstw od normy zwarciowej w zaburzeniach morfologiczno-czynnościo-wych  oraz 
ogólnych zasad ich profilaktyki i leczenia. 

3. Nabycie umiejętności określania i wyjaśniania patomechanizmów prowadzących do zaburzeń 
zwarcia, objawów oraz konsekwencji w/w zaburzeń. 

4. Nabycie umiejętności odwzorowania przestrzennego części koronowych zębów ze 
szczególnym uwzględnieniem płaszczyzn zwarciowych. 

3. Wymagania wstępne  

1. Zaliczony przedmiot Anatomia prawidłowa 

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. 

W1 wykazuje znajomość elementów składo-

wych i funkcje układu stomatognatyczne-

go oraz ich morfologiczno-funkcjonalne 

powiązania 

AW01, AW03 
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W2 

zna pojęcie położenia spoczynkowego 

żuchwy, rejestrację położenia żuchwy w 

zwarciu nawykowym i relacji centralnej, 

znaczenie relacji centralnej i sposoby jej 

wyznaczania, znaczenie pionowego 

wymiaru zwarcia i sposoby jego ustala-

nia, opisuje biomechanikę ruchów i 

prowadzenie stawowe żuchwy,  

BW08 

W3 zna pojęcia okluzji idealnej i optymalnej, 

opisuje prawidłowe kontakty zwarciowe 

zębów, zna znaczenie krzywych kompe-

nsacyjnych, zasady prowadzenia zębo-

wego żuchwy, wielkości sił zgryzowych, 

obciążeń okluzyjnych i konieczność ich 

rozpraszania, koncepcje okluzji 

uzębienia naturalnego i sztucznego, 

zasadność zastosowania schematu 

uproszczonych kontaktów zwarciowych, 

zasady okluzji w implantologii, konse-

kwencje obciążeń nieosiowych zębów i 

implantów 

AW03, BW08 

W4 zna pojęcia cyklu odruchowego, kompen-

sacji i adaptacji w układzie stomatogna-

tycznym, znaczenie wzajemnie ochro-

nnej artykulacji, pojęcie stanu równowagi 

artykulacyjnej oraz konsekwencje jego 

utraty, zna sposoby kompensacji zabu-

rzeń powstających wskutek postępującej 

utraty uzębienia oraz sposoby adaptacji 

do zaburzeń zwarcia 

AW04, CW12 

W5 zna pojęcie i etiologię parafunkcji,  pod-

stawowe parafunkcje narządu żucia,  

etiologię  i objawy dysfunkcji narządu 

żucia, pojęcie dysfunkcji skompensowa-

nych i nieskompensowanych, wpływ 

zaburzeń układu ruchowego człowieka na 

narząd żucia i vice versa, zasady analizy 

czynnościowej układu ruchowego 

narządu żucia, założenia i metody terapii 

zwarciowej, zasady profilaktyki miejsco-

wej dysfunkcji narządu żucia 

CW06, CW13, CU04, FW03. 

FW22  

W6 zna ogólne mechanizmy kształtowania 

zwarcia w rozwoju osobniczym – pojęcie 

przestrzeni neutralnej, pozycjonowania 

zębów w okresie rozwojowym i porozwo-

jowym, etiologię, profilaktykę i ogólne 

zasady rehabilitacji wad zgryzu  

AW02, CW06 
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W7 zna ogólne zasady działania instrumen-

talnych systemów artykulacyjnych i łuków 

twarzowych z odniesieniem w/w do stru-

ktur i czynności układu stomatognatycz-

nego rozumie zasady programowania 

oraz ograniczenia artykulatorów prze-

ciętnych i półindywidualnych 

FW16 

U1 potrafi odwzorować przestrzennie (3D) 

części koronowe wybranych zębów 

siecznych, kłów, przedtrzonowych i 

trzonowych w materiale plastycznym, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

powierzchni funkcjonalnych 

CU12 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba 

osób  

w grupie 

Wykład - - - 

Seminarium 40 5 20 

Ćwiczenia - -          - 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

S1 –Seminarium 1-3 - Temat: Układ stomatognatyczny - Treści kształcenia -W1 

S2 – Seminarium 4-6 – Temat: Stany artykulacyjne żuchwy - Treści kształcenia –W2 

S3- Seminarium 7-12 - Temat: Normy i typy okluzji - Treści kształcenia - W3 

S4- Seminarium 13-15 -Temat: Mechanizmy odruchowe i adaptacyjne w układzie  

      stomatognatycznym - Treści kształcenia - W4 

S5-Seminarium 16-18- Temat: Profilaktyka zaburzeń czynnościowych narządu żucia –  

      Treści kształcenia - W5 

S6-Seminarium 19-21 - Temat: Okluzja w zaburzeniach morfologiczno-czynnościowych –  

      Treści kształcenia - W6 

S7- Seminarium 22-24 –Temat: Instrumentalne systemy artykulacyjne - Treści kształcenia -   

       W7 – Sprawdzian pisemny 

S8- Seminarium 25-40 –Temat: Morfologia zębów w aspekcie funkcji - Treści kształcenia  
      –W2U1 
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7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowe

go efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

    W1-7 S  Sprawdzian pisemny 

Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

     

      U1 
S  

Obserwacja i ocena   

umiejętności 

Pozytywna ocena 

wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę 

Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium, test 

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. E. Mierzwińska –Nastalska: Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. Med Tour Press   
  International, Warszawa, 2009 

2. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. PZWL, Warszawa, 2003 
3. J.P. Okeson: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wydawnictwo Czelej, 

Lublin, 2005 
Literatura uzupełniająca:  

1. R.Wassel, A.Naru, J.Steele, F.Nohl: Okluzja w praktyce. Wydawnictwo Kwintesencja, 
Warszawa, 2012 

2. S.W.Majewski: Gnatofizjologia stomatologiczna. PZWL, Warszawa, 2007 

10. Kalkulacja punktów ECTS 
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Forma aktywności 
Liczba 

godzin  

Liczba 

punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład - - 

Seminarium 40 1,4 

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 36 1,2 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 44 1,4 

Inne (jakie) - - 

Razem 120            4 

11. Informacje dodatkowe 

Warunkiem dopuszczenia do końcowego kolokwium testowego jest obecność na 

wszystkich seminariach, dopuszcza się pojedynczą nieobecność pod warunkiem 

przedstawienia zwolnienia lekarskiego w terminie do 8 dni od zaistniałej nieobecności. 

 

 

Podpis osób odpowiedzialnych za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 
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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko - Stomatologiczny 

Program kształcenia  
lekarsko-dentystyczny, profil praktyczny, studia jednolite 

magisterskie 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Psychologia medyczna cz. I 

Kod przedmiotu: 45052 

Jednostki prowadzące kształcenie: 

Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej WUM 

ul. Litewska 14/16 

00-575 Warszawa 

Tel. +48 22 116 92 11 

Kierownik jednostki/jednostek: Profesor dr hab. Krzysztof Owczarek 

Rok studiów  II 

Semestr studiów  2 semestr 

Typ modułu/przedmiotu  Podstawowy 

Osoby prowadzące  

Prof. dr hab. Krzysztof Owczarek 

Dr n. o zdrowiu Magdalena Łazarewicz 

Erasmus TAK/NIE  Tak (konieczna znajomość języka polskiego) 

Osoba odpowiedzialna za sylabus  

Dr n. o zdrowiu Magdalena Łazarewicz 

magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl 

Tel. +48 22 116 92 15 

Liczba punktów ECTS: 1.5 

2. Cele kształcenia   

1. Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą psychologiczną w kontekście pomocy medycznej.  

2. Nabycie przez studentów wiedzy na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania pacjentów 

dorosłych i dzieci. 

Psychologia medyczna cz. I 

mailto:magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl
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3. Zapoznanie studentów z aktualnymi poglądami na temat zdrowia i choroby, wpływu środowiska 

społecznego rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia, roli stresu 

społecznego w zachowaniu zdrowotnych. 

4. Zaznajomienie studentów z pojęciem jakości życia związanym ze zdrowiem jamy ustnej. 

5. Zapoznanie studentów z psychospołecznymi czynnikami ryzyka chorób somatycznych i z 

podstawowymi mechanizmami funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie.   

6. Poznanie przez studentów podstaw psychologii rozwojowej.  

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu psychologicznych aspektów opieki nad 

pacjentem stomatologicznym. 

8. Rozpoznawanie psychospołecznych czynników ryzyka chorób somatycznych,  

9. Znajomość podstaw pracy z bólem, lękiem oraz zasady przeciwdziałania rozwojowi dentofobii u 

pacjentów. 

10. Znajomość podstaw pracy z pacjentem w wieku rozwojowym wraz z jego opiekunem. 

11. Zdobycie wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz diagnozowania postawy pacjenta wobec choroby 

oraz. 

12. Znajomość podstawowych metod motywowania do zmian zachowań zdrowotnych. 

3. Wymagania wstępne  

Brak 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol Opis 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego  

W1 Student zna aktualne poglądy na temat: społecznego wymiaru zdrowia i 

choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji 

społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia, roli stresu 

społecznego w zachowaniu zdrowotnych 

DW01 

W2 Student rozumie symboliczne znaczenie zdrowia i choroby w relacji do 

postaw społecznych, a także zna aktualną koncepcję jakości życia 

uwarunkowaną stanem zdrowia. 

DW03 

W3 Student zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania 

człowieka w zdrowiu i w chorobie. 

DW06 

W4 Student zna mechanizm i przebieg adaptacji do choroby jako sytuacji 

trudnej. 

DW08 

W5 Student rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem i jego rolę w 

etiopatogenezie i przebiegu chorób. Rozpoznaje rolę stresu w przebiegu 

chorób stomatologicznych oraz w przebiegu wizyty u stomatologa. 

DW09 

W7 Student zna podstawowe techniki relaksacji - 
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W8 Student rozumie pojęcie wypalenia zawodowego i zna mechanizm jego 

rozwoju 

- 

W9 Student zna zasady funkcjonowania zespołu terapeutycznego w zakresie  

(lekarz-dentysta-psychoterapeuta) 

DW13 

W10 Student rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w 

procesie komunikowania się z pacjentem 

DW04 

W11 Student rozumie mechanizm powstawania lęku stomatologicznego i jego 

znaczenie dla zdrowia pacjenta 

- 

W12 Student zna podstawowe zasady motywowania pacjentów do 

prozdrowotnych zachowań 

DW11 

U1 Student dostrzega i właściwie reaguje na oznaki 

zachowańantyzdrowotnych 

DU02 

U2 Student stosuje w podstawowym zakresie psychologiczne interwencje 

motywujące i wspierające 

DU08 

U3 Student zna i potrafi zastosować podstawowe techniki pracy z lękiem i 

bólem u pacjenta stomatologicznego oraz metody zapobiegania 

rozwojowi lęku stomatologicznego u dzieci 

- 

U5 Podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia pacjenta i 

zapobiega jej pogorszeniu 

DU05 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 

Minimalna 

liczba osób  

w grupie 

Wykład 8 1  

Seminarium 12 5  

Ćwiczenia - -  

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

 

W1-Wykład 1 – Wstęp do Psychologii Medycznej - holistyczny model opieki nad  pacjentem, psychologia a 

medycyna, obecne spojrzenie na zdrowie i chorobę, salutogeneza – Funkcjonowanie w zdrowiu i w chorobie – 

funkcjonowanie człowieka w zdrowiu i w chorobie, wybrane aspekty adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej – 

W1, W2, W3, W4 – prof. Krzysztof Owczarek. 

 

W2-Wykład 2 – Jakość Życia Związana ze Stanem Zdrowia w wymiarze Stomatologicznym 

(DentalHealthRelatedQuality of Life – DHRQoL) – Definicje QoL, HRQoL I DHRQoL, znaczenie uwzględniania jakością 

życia pacjenta w pracy klinicznej, subiektywne i skoncentrowane na pacjencie metody pomiaru jakości życia 

znaczenie zdrowia i choroby w relacji do postaw społecznych – W2 – prof. Krzysztof Owczarek. 

 



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 64 z 84 

W3-Wykład 3 – Wypalenie zawodowe – Definicje, modele, rozwój, objawy i wczesne sygnały, zapobieganie – W8 

,W9– prof. Krzysztof Owczarek 

 

W4 –Wykład 4 – Podstawy psychologii rozwojowej – psychologia life-span, wczesne stadia rozwoju, dzieci w opiece 

stomatologicznej – W6 – prof. Krzysztof Owczarek W6 

 

S1-Seminarium 1 – Stres i radzenie sobie – Definicje stresu, rola stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób, rola 

stresorów społecznych w rozwoju chorób. Rola stresu w przebiegu wizyty u stomatologa. Podstawowe techniki 

relaksacyjne – W5, W7, W9 – dr Magdalena Łazarewicz 

 

S2 Seminarium 2  – Ból, lęk i dentofobia – Definicja bólu, lęku, lęku stomatologicznego, dentofobii, , rozwój lęku 

stomatologicznego, techniki pracy z pacjentem doświadczającym bólu. Komunikacja z pacjentem   cierpiącym z 

powodu  negatywnych  emocji związanych z leczeniem) – 

W7, W9, W10,W11, U3,U4, U5, U6 –  dr Magdalena Łazarewicz 

 

S3-Seminarium 3- Zachowanie dziecka w gabinecie stomatologicznym. Zasady komunikacji z dzieckiem i jego 

opiekunem. Techniki behawioralne pracy z dziećmi. W6, W10,W12,W13U4, U5,U6  – dr Magdalena Łazarewicz 

 

S4-Seminarium 4 – Postawa wobec choroby i promocja zdrowia – Definicja postawy wobec choroby i leczenia, 

podstawy wywiadu motywującego i promocji zdrowia na przykładzie pacjenta stomatologicznego z uwzględnieniem 

czynników psychospołecznych – W10, W12, W13 U1, U2, U6–  dr Magdalena Łazarewicz 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 

 

 

Kryterium zaliczenia 

 

W1-W11, U1-U3 

 
W,S 

Kolokwium pisemne (MCQ, łączenie 

w pary, krótkie pytania otwarte, 2 

dłuższe pytania otwarte) 

Osiągnięcie 55% 

U1-U7 S 

Obserwacja i ocena 

umiejętności praktycznych 

Zaliczenie każdego 

zadaniawykonanego w trakcie zajęć 

(praca w parach i małych grupach 

zadaniowych) 

Zaliczenie każdego wykonanego zadania 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu:zaliczenie na ocenę 
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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. Jakubowska-Winiecka, A. i Włodarczyk, D. (2007). Psychologia w Praktyce Medycznej. Warszawa: PWN 

2.Olczak-Kowalczyk D. Szczepańska J. Kaczmarek U. Współczesna Stomatologia Wieku rozwojowego. Med.  

Tour Press. Otwock 2017.  

 

Literaturauzupełniająca:  

1.Bochner S. (2011) The Psychology of the Dentist-Patient Relationship (Contributions to Psychology and  

Medicine). Springer 

2.Mostofsky, D. I. & Fortune, F. (2013). Behavioral Dentistry. Wiley-Blackwell; 2nd Edition. 

3.Weiner, A. (2010) The Fearful Dental Patient: A Guide to Understanding and Managing. Wiley-Blackwell. 

10. Kalkulacjapunktów ECTS 

Forma aktywności Liczbagodzin 
Liczbapunk

tów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 8 0,5 

Seminarium 12 0,5 

Ćwiczenia - - 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

Przygotowanie studenta do zajęć 10 0,25 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 10 0,25 

Przygotowanie do zaliczeń - - 
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Inne (jakie?) - - 

Razem 40 1,5 

11. Informacje dodatkowe 

Obecność: akceptowana jest jedna nieobecność na wykładzie. Obecność na seminariach jest 

obowiązkowa. Zajęcia seminaryjne mogą być odrobione z inną grupą po wcześniejszym ustaleniu z 

prowadzącym zajęcia.  

 

Zaliczenie:kolokwium pisemne i aktywność na zajęciach.Materiał obowiązkowy obejmuje wykłady i 

seminaria. 

 

Przy Zakładzie funkcjonuje Seksuologiczne Koło Naukowe (http://stn.wum.edu.pl/kola-

naukowe/seksuologiczne-kolo-naukowe) oraz anglojęzyczne Psychologiczne Studenckie Koło Naukowe 

„Psyche” (strona w opracowaniu, kontakt magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl). 

Strona www zakładu: http://zpkm.wum.edu.pl/ 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

Podpis Osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

 

Podpisy Osób prowadzących zajęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://stn.wum.edu.pl/kola-naukowe/seksuologiczne-kolo-naukowe
http://stn.wum.edu.pl/kola-naukowe/seksuologiczne-kolo-naukowe
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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): 

lekarsko-dentystyczny,studia jednolite magisterskie, 

profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne i 

niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDKLINICZNE 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 45057 

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): 
II 

Semestr studiów (semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
3 i 4 

Typ modułu/przedmiotu 

(podstawowy, kierunkowy, 

fakultatywny): 

kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 

oraz stopnie naukowe wszystkich 

wykładowców prowadzących 

przedmiot): 

dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz,  

dr n. med. EwaFitak,  

dr n. med. Waldemar Głowacki, 

dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska, 

dr n. med. Krzysztof Wilk, 

dr n. med. Łukasz Zadrożny,  

Zintegrowane nauczanie przedkliniczne II 
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lek. stom. Renata Lenkiewicz, 

lek. stom. Barbara Rafałowicz,  

lek. dent. Rafał Wojda, 

mgr Waldemar Ćwirzeń. 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 

dostępny jest dla studentów w 

ramach programu Erasmus): 

TAK 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 

(osoba, do której należy zgłaszać 

uwagi dotyczące sylabusa): 
dr hab. n. med. Leopold Wagner 

Liczba punktów ECTS: 7,5 

2. Cele kształcenia   

Moduł: Materiałoznawstwo stomatologiczne 

1. Nabycie wiedzy dotyczącej zasad użytkowania wyposażenia i sprzętu stomatologicznego 

oraz zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy. 

2. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwości podstawowych i pomocniczych materiałów 

stomatologicznych oraz procedur postępowania laboratoryjnego. 

3. Nabycie umiejętności obsługi sprzętu i aparatury stomatologicznej oraz posługiwania się 

narzędziami. 

4. Nabycie umiejętności pracy z wybranymi materiałami pomocniczymi i podstawowymi 

Moduł: Stomatologia zachowawcza 

1. Nabycie wiedzy odnośnie metod stosowania materiałów w stomatologii zachowawczej oraz 

podstawowych procedur odbudowy tkanek zmineralizowanych. 

2. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwości tkanek zmineralizowanych zęba i metod ich 

przygotowania do adhezyjnego połączenia. 

3. Nabycie umiejętności dokonywania wyboru materiałów odtwórczych w oparciu o ich 

właściwości. 

4. Nabycie umiejętności zastosowania materiałów podstawowych i technik adhezyjnych do 

wypełniania ubytków w zębach fantomowych. 

Moduł: Endodoncja 

1. Nabycie wiedzy dotyczącej morfologii jam zębowych, zasad leczenia endodontycznego, 

instrumentów i materiałów stosowanych w leczeniu endodontycznym.  

2. Nabycie wiedzy odnośnie procedur leczenia endodontycznego w przypadku chorób miazgi 

i tkanek okołowierzchołkowych. 

3. Nabycie umiejętności przeprowadzenia leczenia endodontycznego na modelu 

fantomowym. 

4. Nabycie umiejętności odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym na modelu 

fantomowym. 

3. Wymagania wstępne  

1. Zaliczony przedmiot Zintegrowane nauczanie przedkliniczne na 1 roku studiów. 
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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. 

 Moduł: Materiałoznawstwo 

stomatologiczne 
 

W1 zna aparaturę, urządzenia, sprzęt, 

instrumenty i akcesoria stomatologicz-

ne oraz zasady użytkowania, wyposa-

żenia i sprzętu stomatologicznego  

CW23 

W2 zna definicję, klasyfikację, wymagania 

oraz właściwości użytkowe podstawo-

wych i pomocniczych materiałów 

stomatologicznych 

CW24 

W3 zna skład, właściwości fizyko-chemicz-

ne, mechanizm wiązania, przeznacze-

nie, sposób postępowania, cechy ko-

rzystne i niekorzystne mas wycisko-

wych, gipsu, materiałów tymczaso-

wych, podkładowych, wypełniających, 

ceramiki, stopów metali, wosków denty-

stycznych, materiałów formierskich, 

wybielajcych i do wypełniania kanałów 

korzeniowych 

CW25 

W4 zna definicję, podział oraz czynniki 

warunkujące siłę i jakość wiązania oraz 

materiały i procedury adhezyjne 

CW27 

W5 zna materiały i metody opracowywania 

materiałów podstawowych, rolę oraz 

właściwości warstw powierzchniowych 

wypełnień i uzupełnień protetycznych, 

mechanizm uwalniania jonów i związ-

ków chemicznych z materiałów stoma-

tologicznych, ich możliwe działanie 

korzystne i niekorzystne (alergiczne, 

cytotoksyczne, estrogenowe, karcino-

genne i mutagenne) na tkanki jamy 

CW26, CW29 
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ustnej 

W6 zna techniczno-laboratoryjne procedury 

wykonawstwa uzupełnień 

protetycznych 

CW28 

U1 potrafi dokonać wyboru optymalnego 

materiału podstawowego kierując się 

jego właściwościami mechaniczno-

fizycznymi i chemicznymi 

CU11 

U2 potrafi odlać i opracować model 

gipsowy, modelować ząb z wosku, 

zamienić wosk na akryl i na metal, 

mechanicznie obrobić elementy 

wykonane z akrylu i metalu oraz 

wykonać nakładkę do wybielania z 

tworzywa formowanego termicznie 

CU13 

 Moduł: Stomatologia zachowawcza   

W7 zna sposób użycia materiałów podsta-

wowych i pomocniczych w stomatologii 

zachowawczej 

CW25 

W8 zna i potrafi opisać właściwości powie-

rzchniowe tkanek zmineralizowanych 

oraz biomateriałów stomatologicznych 

CW26 

W9 umie zdefiniować zjawisko adhezji i 

mechanizmy wytwarzania adhezyjnego 

połączenia 

CW27 

W10 zna procedury adhezyjnego przygoto-

wania powierzchni tkanek zmineralizo-

wanych i materiałów stosowanych w 

stomatologii zachowawczej 

CW27 

W11 zna metody anatomicznej odbudowy 

tkanek zmineralizowanych, kształto-

wania powierzchni żującej w celu 

uzyskania prawidłowego zwarcia, ścian 

aproksymalnych z odtworzeniem 

punktów stycznych oraz powierzchni 

licowych i językowych w aspekcie 

ochrony przrzębia, materiały i metody 

stosowane do wypełnienia ubytków klas 

I-V oraz dobór koloru materiału 

wypełniającego.  

CW28 

U3 umie wybrać i zastosować materiały 

podstawowe do wypełniania ubytków 

wszystkich klas w zębach fantomo-

wych 

CU9, CU11 
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U4 potrafi wybrać materiały łączące i 

zastosować techniki adhezyjne w zębie 

fantomowym 

CU10, CU11 

U5 umie odwzorować anatomiczny kształt 

zęba z uwzględnieniem zwarcia 

statycznego 

CU12 

 Moduł: Endodoncja  

W12 wykazuje znajomość morfologii zębów i 

systemów korzeniowych 
AW1 

W13 zna instrumentarium stosowane w 

procedurach endodontycznych 
CW23 

W14 posiada podstawową wiedzę w zakre-

sie stosowania procedur endodontycz-

nych 

CW28 

U6 

 

potrafi opisać zmiany patologiczne 

komórek, tkanek i narządów w zakresie 

zaburzeń w krążeniu, zmian wstecz-

nych i postępowych oraz zapaleń 

CU6 

U7 umie opracowywać mechanicznie i 

wypełniać kanały proste i zakrzywione 

na modelach fantomowych 

CU9 

U8 umie wybrać i zastosować materiały 

podstawowe do odbudowy zęba po 

leczeniu endodontycznym 

CU10, CU11 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 27 1 Cały rok 

Seminarium 30 5 20 

Ćwiczenia 93 10        10 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 
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Moduł: Materiałoznawstwo stomatologiczne 

W1 - Wykład 1 - Temat: Wprowadzenie do materiałoznawstwa -Treści kształcenia – W2 

W2 - Wykład 2-3 - Temat: Materiały wyciskowe, gipsy -Treści kształcenia – W3,W6 

W3 - Wykład 4 -Temat: Woski dentystyczne i materiały formierskie do stopów średnio- i  

         wysokotopliwych -Treści kształcenia – W3,W6 

W4 - Wykład 5 - Temat: Tworzywa akrylowe. Materiały formowane ciśnieniowo -Treści  

         kształcenia – W3,W6 

W5 - Wykład 6 - Temat: Stopy metali - Treści kształcenia – W3,W6 

W6 - Wykład 7 - Temat: Ceramika dentystyczna i technologie CAD/CAM -Treści kształcenia  

        – W3, W6 

W7 - Wykład 8 - Temat: Materiały do wypełnień czasowych i materiały podkładowe -Treści  

        kształcenia – W3 

W8 - Wykład 9-10 - Temat: Materiały do wypełnień stałych –Treści kształcenia – W3 

W9 - Wykład 11-12 - Temat: Adhezja w stomatologii -Treści kształcenia – W4 

W10 - Wykład 13 - Temat: Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych -Treści  

         kształcenia - W3 

W11 - Wykład 14 - Temat: Materiały do wybielania zębów -Treści kształcenia – W3 

W12 - Wykład 15 - Temat: Materiały ścierne, polerownicze i akcesoria -Treści kształcenia –  

W3 

S1 - Seminarium 1-6 - Temat: Sprzęt, aparatura, instrumenty i narzędzia używane w  

        gabinecie stomatologicznym - Treści kształcenia – W1, W3 

S2 - Seminarium 7-15 - Temat: Oddziaływanie materiałów na tkanki i narządy jamy ustnej –  

        Treści kształcenia – W5 - Sprawdzian pisemny 

C1 - Ćwiczenia 1-12 - Temat: Gipsy dentystyczne, materiały wyciskowe i tworzywa  

        formowane termicznie - Treści kształcenia - U1 

C2 - Ćwiczenia 13-27 - Temat: Woski dentystyczne, tworzywo akrylowe, stopy metali i masy  

        ogniotrwałe - Treści kształcenia - U2 

C3 - Ćwiczenia 28-30 - Temat: Materiały do wypełnień tymczasowych, stałych, kanałów  

        korzeniowych i podkładowe - Treści kształcenia – U2 

Moduł: Stomatologia zachowawcza  

W13 - Wykład 16-21 - Temat: Rekonstrukcja anatomiczna utraconych tkanek  

         zmineralizowanych zęba - Treści kształcenia - W7 i W8 
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S3 - Seminarium 16-17 - Temat: Techniki adhezyjne, ubytki klasy V - Treści kształcenia –  

W7, W8 - W11 

S4 - Seminarium 18 - Temat: Ubytki klasy I - Treści kształcenia – W7 i W11 

S5 - Seminarium 19 - Temat: Ubytki klasy II - Treści kształcenia – W7 i W11 

S6 - Seminarium 20 - Temat: Ubytki klasy III - Treści kształcenia – W7 i W11 

S7 - Seminarium 21 - Temat: Ubytki klasy IV - Treści kształcenia – W7 i W11 – Sprawdzian  

       pisemny 

C4 - Ćwiczenie 31-33 - Temat: Ubytki klasy V - Treści kształcenia – U3 - U5 

C5 - Ćwiczenie 34-42 - Temat: Ubytki klasy I - Treści kształcenia – U3 – U5 

C6 - Ćwiczenie 43-51 - Temat: Ubytki klasy II - Treści kształcenia – U3 – U5 

C7 - Ćwiczenie 52-57 - Temat: Ubytki klasy III - Treści kształcenia – U3 – U5 

C8 - Ćwiczenie 58-63 - Temat: Ubytki klasy IV - Treści kształcenia – U3 – U5 

Moduł: Endodoncja 

W14 – Wykład 22 - 24 – Temat: Etiologia, diagnostyka i profilaktyka chorób miazgi - Treści  

          kształcenia – W12, U6 

W15 - Wykład 25 – 26 -Temat: Mechaniczne i chemiczne metody opracowywania kanałów  

          korzeniowych. Treści kształcenia – W13 i W14 

W16 - Wykład 27 - Materiały i metody stosowane do wypełnienia kanałów - Treści kształcenia  

          –W14  

S8 - Seminarium 22 - 24 – Temat: Narzędzia stosowane do mechanicznego opracowywania  

        kanałów - Treści kształcenia – W13 

S9 - Seminarium 25 - 27 - Temat: Morfologia komór i systemów korzeniowych w poszczególnych         

        grupach zębów - Treści kształcenia – W12, U6 

S10 - Seminarium 28 - 30 - Temat: Wyznaczanie długości roboczej kanałów - Treść  

         kształcenia – W14 – Sprawdzian pisemny 

C9 - Ćwiczenie 64 - 66 - Temat: Zastosowanie narzędzi ręcznych w endodoncji - Treści  

        kształcenia – U5 

C10 - Ćwiczenie 67 - 69 - Temat: Otwieranie komór zębów - Treści kształcenia – U10 

C11 - Ćwiczenie 70 - 81 - Temat: Udrażnianie i opracowywanie kanałów korzeniowych –  

Treści kształcenia – U5 

C12 - Ćwiczenie 82 - 90 - Temat: Wypełnianie kanałów korzeniowych różnymi metodami –  

Treści kształcenia – U5 
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C13 - Ćwiczenie 91 - 93 – Temat: Rekonstrukcja zęba po leczeniu endodontycznym. Treści  

          kształcenia – U3 –U5 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowe

go efektu 

kształcenia 

Symbole form 

prowadzonych zajęć 
Sposoby weryfikacji 

efektu kształcenia 
Kryterium zaliczenia 

W1-W6 W, S 
Kolokwium pisemne 

 

Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

W7-W11 W, S Kolokwium pisemne 
Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

W12-W14, U6 W, S Kolokwium pisemne 
Osiągnięcie oczekiwanych 

efektów kształcenia na 

poziomie co najmniej 55% 

U1-U8 C 
Obserwacja i ocena 

umiejętności 

praktycznych 

Zaliczenie każdego 

wykonanego zadania 

 

8. Kryteria oceniania: średnia ważona ocen z poszczególnych modułów przy równej 
ważności (50%) wiedzy i umiejętności. Obecność na zajęciach. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich modułów. 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin praktyczny OSCE i 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 % 
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9. Literatura  

Moduł: Materiałoznawstwo stomatologiczne 

Literatura obowiązkowa: 

1. E. C. Combe: Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego. Sanmedica, Warszawa, 
1997 

2. Kordasz P., Wolanek Z.: Materiałoznawstwo protetyczno – stomatologiczne. PZWL, 
Warszawa, 1980 

3. R.G.Craig: Materiały stomatologiczne. Urban&Partner ,Wrocław, 2008 
Literatura uzupełniająca: 

1. E. Jodkowska, L. Wagner: Wprowadzenie do ćwiczeń przedklinicznych z 
materiałoznawstwa. Materiały stosowane w stomatologii zachowawczej i endodoncji. 
Skrypt dla studentów, Oficyna Wydawnicza WUM, 2007 

2. L. Wagner; Wprowadzenie do ćwiczeń przedklinicznych z materiałoznawstwa. Materiały  
           stosowane w protetyce. Skrypt dla studentów, Oficyna Wydawnicza WUM, 2007 

Moduł: Stomatologia zachowawcza  

Literatura obowiązkowa: 

1.  Z. Jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski, B. Arabska-Przedpełska: Stomatologia    

     zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny PZWL, Warszawa, 2014 

2. D. Heidemann: Stomatologia zachowawcza tom 1. Kariologia, Próchnicazębów -  

leczenie i wypełnienia. Urban & Partner, Wrocław 2001 

3. D. Piątowska: Zarys kariologii. Med Tour Press Int, Warszawa 2002 

Literatura uzupełniająca: 

1. A. Krocin: Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej. PZWL, Warszawa, 2003 
2. E. Jodkowska, L. Wagner: Wprowadzenie do stomatologii zachowawczej. Bestom 

Dentonet.pl, Łódź, 2009 
Moduł: Endodoncja 

Literatura obowiązkowa: 

1.  Z. Jańczuk, U. Kaczmarek, M. Lipski, B. Arabska-Przedpełska: Stomatologia    

     zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny PZWL, Warszawa, 2014 

2. B. Arabska-Przedpełska, H. Pawlicka: Współczesna endodoncja w praktyce. Bestom 

Dentonet.pl, Łódź, 2012 

Literatura uzupełniająca: 

     1. E. Jodkowska, L. Wagner: Wprowadzenie do endodoncji. Bestom Dentonet.pl, Łódź 2009 

10. Kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin  
Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 
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Wykład 27 0,9 

Seminarium 30 1 

Ćwiczenia 93 3,1 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

            Przygotowanie studenta do zajęć 15 0,5 

Przygotowanie studenta do zaliczeń 30 1,0 

Inne (przygotowanie do egzaminu) 30 1,0 

Razem 225           7,5 

11. Informacje dodatkowe 

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

Nazwa Wydziału: Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM 

Program kształcenia (Kierunek studiów, 

poziom i profil kształcenia, forma studiów 

np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil 

praktyczny, studia stacjonarne): 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny  

Jednolite studia magisterskie 

Studia stacjonarne  

Studia niestacjonarne 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu: Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna 

Kod przedmiotu: 45055 

Jednostki prowadzące kształcenie: 

Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, tel.: 22 116 64 24 

e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl  

 

Kierownik jednostki/jednostek: 

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak – Kowalczyk 

 

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest 

przedmiot): 
II   

Semestr studiów (semestr, na którym 

realizowany jest przedmiot): 
IV  

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 

kierunkowy, fakultatywny): 
Kierunkowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska oraz 

stopnie naukowe wszystkich wykładowców 

prowadzących przedmiot): 

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w Zakładzie 

Stomatologii Dziecięcej WUM   

 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny 

jest dla studentów w ramach programu 

Erasmus): 

Tak 

Stomatologia dziecięca i profilaktyka 

stomatologiczna 

mailto:pedodoncja@wum.edu.pl
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Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa): 

 

Lek. dent. Paula Piekoszewska-Ziętek 

22 116 64 24 

pedodoncja@wum.edu.pl 

Liczba punktów ECTS: 3 

13. Cele kształcenia   

19. Zdobycie wiedzy na temat profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ryzyka 
choroby próchnicowej 

20.  Przygotowanie do umiejętności wykonywania klinicznych zabiegów profilaktycznych u pacjentów w wieku 
rozwojowym. 

21. Zdobycie umiejętności do prowadzenia działań edukacyjnych grupowych i indywidualnych wśród dzieci i 
młodzieży 

14. Wymagania wstępne  

11. Posiadana wiedza teoretyczna z zakresu etiopatogenezy i epidemiologii choroby próchnicowej u dzieci i 
młodzieży z uwzględnieniem czynników ryzyka choroby oraz metod ograniczania wpływu bakterii 
kariogennych. 

12. Posiadana wiedza dotycząca wykonywania zabiegów w zakresu  profilaktyki próchnicy u pacjentów w wieku 
rozwojowym. 

 

15. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol Treść przedmiotowego efektu kształcenia Odniesienie do efektu kierunkowego  

W1  zna zasady postępowania profilaktyczno-

leczniczego w chorobach narządu żucia w 

różnym okresie rozwoju 

F.W3. (A10,14,19) 

U1 zna profilaktykę chorób jamy ustnej F.U8. (A10,A14, A19) 

U2 ustala wskazania do wykonania określonego 

zabiegu stomatologicznego 

F.U7. (A10,A14,A19 

U3 planuje i wdraża działania promocyjne 

dotyczące zdrowia populacji 

G.U9. (A10,A14,A19) 

16. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 

Wykład 7godzin dydaktycznych c. kurs 

Seminarium 12 godzin dydaktycznych 5,00 

mailto:pedodoncja@wum.edu.pl
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Ćwiczenia 12 godzin dydaktycznych 20,00 

17. Tematy zajęć i treści kształcenia 

Tematyka wykładów  

W 1- Wykład 1- Etiopatogeneza i epidemiologia choroby próchnicowej u dzieci i  młodzieży. Ryzyko próchnicy.(FW04, 

FW05) 

W 2- Wykład 2- Zapobieganie chorobie próchnicowej (profilaktyka pierwotnie pierwotna, pierwotna i wtórna). 

(FU08, FW03) 

W 3- Wykład 3-Metody ograniczania wpływu bakterii kariogennych.(FU08, FW03) 

W 4- *Wykład 4- Fluor w profilaktyce próchnicy (profilaktyka endo- i egzogenna). Bezpieczeństwo profilaktyki 

fluorkowej.   (FU08, FW03) 

*: wykłady odbędą się w formie e-learningu, będą dostępne dla studentów w okresie podanym w planie zajęć 

 

Tematyka seminariów  

S1- Seminarium 1. Patogeneza choroby próchnicowej. Kierunki działań profilaktycznych: ograniczanie 

demineralizacji i wspomaganie remineralizacji.(FW04, FW05) 

1.Definicja choroby próchnicowej. 

2.Patogeneza procesu próchnicowego - dynamiczna równowaga między demineralizacją a remineralizacją. 

3.Czynniki etiologiczne próchnicy: 

a) determinanty biologiczne (rola i wirulencyjne właściwości bakterii kariogennych, podatność zęba, substrat i czas, 

ślina), 

b) determinanty socjo-ekonomiczne.  

4.Naprzemienne procesy demineralizacji/ 

remineralizacji wg Feartherstone`a - czynniki ryzyka, przesuwające równowagę w kierunku demineralizacji, „SAFE” 

(bezpieczne) - protekcyjne, przesuwające równowagę w kierunku remineralizacji).  

5.Teoria trzech etapów według Andersona - transmisja bakterii kariogennych do jamy ustnej dziecka, kolonizacja 

jamy ustnej SM.  

6.Definicja i etiologia ECC oraz próchnicy wczesnej.  

 

S2- Seminarium 2. Dieta w profilaktyce próchnicy zębów. (FU08, FW03) 

1.Dieta a odontogeneza - znaczenie białek, witamin i mikroelementów. 

2.Piramida żywienia i zdrowego stylu życia. Sposób i jakość odżywiania: karmienie piersią/sztuczne, częstość 

spożywania posiłków, konsystencja i rodzaj pokarmów.  

3.Produkty spożywcze kariogenne (zawartość węglowodanów, konsystencja, szybkość usuwania z jamy ustnej, 

retencja). 
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4.Produkty kariostatyczne (ksylitol, produkty mleczne, m.in. twarde sery zawierające argininę). Rola pokarmu w 

stymulacji wydzielania śliny. 

5.Probiotyki w zapobieganiu próchnicy.  

6.Sposób oceny diety pacjenta (wywiad/kalendarz żywieniowy).  

7.Najczęściej popełniane błędy dietetyczne w poszczególnych grupach wiekowych. 

8.Zalecenia dietetyczne w zależności od wieku dziecka.    

S3- Seminarium 3. Ograniczanie wpływu bakterii - zmniejszenia liczebności: metody mechaniczne, chemiczne i inne, 

ograniczanie dostępu do miejsc zagrożonych rozwojem próchnicy, tj. uszczelnianie bruzd i zagłębień anatomicznych. 

(FU08, FW03) 

1.Usuwanie mechaniczne płytki nazębnej (metody domowe i profesjonalne).  

Sposoby szczotkowania zębów w różnych grupach wiekowych, szczoteczki do zębów  ręczne i elektryczne- zalety i 

wady, pasty do zębów, nitka dentystyczna, czyszczenie języka. Wybarwianie płytki nazębnej, sposób oceny stanu 

higieny jamy ustnej (OHI, PI). Instruktaż higieniczny w zależności od wieku. 

2.Chemiczne i inne metody ograniczania liczebności bakterii kariogennych (fluor, chlorheksydyna, soda oczyszczona, 

powidonek jodyny, ksylitol, ozon, azotan srebra).  Środki i sposoby ich stosowania u pacjenta w warunkach 

domowych i w gabinecie stomatologicznym.   

3.Uszczelnianie bruzd i zagłębień anatomicznych (kryteria kwalifikacyjne i wskazania do zabiegu, wybór materiału do 

uszczelnienia, sposób przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem cementu szkło-jonomerowego i laku 

polimerowego). 

 

S4- Seminarium 4. Kariostatyczne działanie fluoru (endo- i egzogenne). Ryzyko fluorozy zębów i zatruć ostrych. Środki 

profilaktyczne z fluorem. Zasady ich stosowania u dzieci i młodzieży (profilaktyka domowa i profesjonalna zgodna z 

wysokością ryzyka próchnicy). (FU08, FW03) 

1.Działanie fluoru w okresie przed- i poerupcyjnym (w zależności od stężenia fluoru w środowisku).  

2.Fluoroza zębów (ryzyko, obraz kliniczny fluorozy i klasyfikacja).   

3.Zatrucia ostre i przewlekłe (prawdopodobna toksyczna dawka F dla dzieci, objawy ostrego zatrucia i postępowanie 

lecznicze, pozazębowe skutki przewlekłego narażenia na nadmierne dawki fluoru). 

4.Rodzaje profilaktyki fluorkowej (endogenna/egzogenna, masowa/grupowa/ indywidualna).  

5.Indywidualna profilaktyka fluorkowa - środki i sposoby zastosowania w warunkach domowych i w gabinecie 

stomatologicznym (krople/tabletki, pasty do zębów, płukanki, żele/pianki i lakiery). 

S5- Seminarium 5. Metody wspomagania remineralizacji.  (FU08, FW03) 

1.Plama próchnicowa – definicja, obraz histologiczny i kliniczny, aktywność.  

2.Mechanizm i warunki remineralizacji zmian próchnicowych ograniczonych do szkliwa (ograniczenie wpływu bakterii, 

podniesienie pH środowiska jamy ustnej, niezbędne jony). Stymulacja wydzielania śliny (guma do żucia,  sposób 

odżywiania, stymulacja farmakologiczna, inne).  

3.Metody i środki wykorzystywane w remineralizacji plam próchnicowych – fluor (środki zawierające niski i wysokie 

stężenia jonów F), jony wapniowe i fosforanowe (ACP, CPP-ACP, CPP-ACPF, CSPS, TCP, hydroksyapatyt). 
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S6- Seminarium 6. Działania profilaktyczne w zapobieganiu pierwotnie pierwotnym, pierwotnym i wtórnym. Edukacja 

prozdrowotna. (FU08, FW03) 

1.Zapobieganie pierwotnie pierwotne: 

•Edukacja prozdrowotna przyszłych rodziców/matek (ograniczenie ilości bakterii kariogennych, prawidłowe 

odżywianie). 

•Opieka stomatologiczna nad ciężarną, matką i dzieckiem (pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym, 

ograniczenie ilości bakterii kariogennych, prawidłowe odżywianie matki i dziecka, zabiegi higieniczne). 

2.Zapobieganie pierwotne - niedopuszczenie do przewagi demineralizacji nad remineralizacją.  

3.Zapobieganie wtórne - przywrócenie i utrzymanie równowagi między demineralizacją a remineralizacją.   

4.Edukacja prozdrowotna w domach, szkołach rodzenia, przedszkolach, szkołach, w czasie wizyt pediatrycznych i 

stomatologicznych.   

 

 

Tematyka ćwiczeń  

C1- Ćwiczenie 1. Omówienie prezentacji programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego 

zapobiegania chorobie próchnicowej. (GU09) 

C2- Ćwiczenie 2. Prezentacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego zapobiegania 

chorobie próchnicowej (scenariusz, prezentacja).  Zaliczenie. 

 

18. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

 

Symbole form 

prowadzonych 

zajęć 

Sposoby weryfikacji efektu 

kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W1  

 U1 

U2 

W, S  

F.W3.  

F.U8.  

F.U7. 

Ustne sprawdzenie przygotowania 

do seminariów  

+ 

kolokwium testowe  

 

Aktywny udział w seminariach, 

udzielenie poprawnych odpowiedzi 

na pytania. 

Kolokwium testowe > 55% 

poprawnych odpowiedzi. 

W1  

U1 

U2 

C 

 F.W3.  

F.U8.  

F.U7. 

Grupowa 

(2osobowa) 

prezentacja 

multimedialna 

Przygotowanie prezentacji. 

Zawartość merytoryczna 

prezentacji, sposób jej wygłaszania 

oraz umiejętność dyskusji. 
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+ 

kolokwium testowe 

 

Kolokwium testowe > 55% 

poprawnych odpowiedzi. 

19. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: Aktywny udział i zaliczenie każdego seminarium oraz zdanie kolokwium z zakresu 

tematycznego wykładów i seminariów oraz aktywny  udział w przygotowaniu prezentacji oraz pozytywna ocena 

prezentacji .Obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa, w przypadku  usprawiedliwionej 

nieobecności należy z asystentem prowadzącym ustalić termin i formę zaliczenia. Pierwszy i drugi termin kolokwium 

ma formę testową. W przypadku nie zaliczenia, kolokwium komisyjne może odbyć się wyłącznie za zgodą 

Kierownika Zakładu.  

 

Składowe prezentacji:  

1. Przedstawienie zaleceń dietetycznych (5pkt) 

2. Przedstawienie zaleceń profilaktycznych (5 pkt) 

3. Przedstawienie zaleceń higienicznych (5pkt) 

4. Sposób prezentacji i umiejętność rozmowy z dziećmi (5pkt) 

 

Łączna liczba punktów do uzyskania z prezentacji: 20   

Łączna liczba punktów do uzyskania z kolokwium: 20   

 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji oraz  kolokwiów i jest wliczana do 

oceny końcowej z przedmiotu na V roku studiów. 

ocena kryteria 

2,0 (ndst) 
<12 pkt  

 

3,0 (dost.) 12-13 pkt 

3,5 (ddb) 14-15 pkt 

4,0 (db) 16-17 pkt 

4,5 (pdb) 18-19 pkt 

5,0 (bdb) 20 pkt 

20. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. Współczesna stomatlogia wieku rozwojowego, poed redakcją D. Olczak – Kowalczyk, J. Szczepańskiej, U. 

Kaczmarek, Med Tour Press International, Otwock 2017 
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2.  Stomatologia dziecięca. Cameron A.C., Widmer R.P., wydanie polskie drugie  pod redakcją U. Karczmarek, 

Urban & Partner, Wrocław 2013. 

3. Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci pod redakcją D. Olczak-Kowalczyk i L. 

Wagnera, Wydawnictwo Medyczne Borgis, Warszawa, 2013. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Profilaktyka profesjonalna w stomatologii. Z. Jańczuk, PZWL, Warszawa, 2004. 

2. Nowa Stomatologia, kwartalnik, Wydawnictwo Medyczne Borgis. Warszawa. 

 

21. Kalkulacja punktów ECTS  

Forma aktywności Liczba godzin  Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 7 0,25 

Seminarium 12 0,6 

Ćwiczenie 12 0,6 

Łącznie 31 1,45 

Forma aktywności Liczba godzin  Liczba punktów ECTS 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): 

Przygotowanie studenta do seminarium 

(przestudiowanie notatek z wykładów, zapoznanie 

się z lekturami) 

8 0,3 

Przygotowanie prezentacji 15 0,65 

Przygotowanie do  zaliczenia 12 0,6 

Razem 35 1,55 

22. Informacje dodatkowe  

1. Przedmiot „Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna” jest realizowany w Zakładzie Stomatologii 

Dziecięcej WUM oraz w przedszkolach (1 ćwiczenie). 

2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej WUM 

Opiekun SKN - dr n. med. Anna Turska – Szybka  

Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa, tel.: 22 116 64 24 

e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl,  aturskaszybka@orange.pl 

mailto:pedodoncja@wum.edu.pl
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3. Lokalizacja Zakładu  Stomatologii Dziecięcej WUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


