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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek studiów 
ELEKTRORADIOLOGIA 

Profil studiów   ogólnoakademicki    □ praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka 

Kontakt (tel./email): 
Tel: 85 748 5465 (Kierownik),  85 748 5497,  85 686 5085  

e-mail: sfp@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Barbara Polityńska - Lewko 

Osoba(y) prowadząca(e): mgr Agnieszka Dziadel 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
nie wymagane 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie) □    II stopnia (magisterskie)    jednolite magisterskie □ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne     niestacjonarne □ 

Rok studiów I      II   □   III  □   I V  □   V  □          Semestr studiów: 1      2 □    3   □   4  □  5  □   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □   

Nazwa modułu/przedmiotu:  KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE ECTS 

2 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy     fakultatywny □ 

Język wykładowy:  polski        obcy   □ 

Miejsce realizacji: 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA ZAJĘĆ 
 

Liczba godzin  

Wykład  10 

Seminarium   

Ćwiczenia  20 

Samokształcenie /bez nauczyciela 15 

E-learning   



 

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  45 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 
 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Po zakończeniu realizacji przedmiotu student powinien: 

- przyswoić szczegółową wiedzę z zakresu efektywnego komunikowania się oraz z zakresu zapobiegania błędom 

  komunikacyjnym, 

- opanować umiejętności korygowania błędów w komunikacji, 

- rozwinąć umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobami zdrowymi i chorymi, ich rodzinami oraz członkami  

  zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. 

Metody dydaktyczne 

 

pogadanka, wykład konwersatoryjny multimedialny, storytelling, dyskusja, metoda przypadków, sytuacyjna, metaplan, 

mapa myśli, drama, gry dydaktyczne 
Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny, prezentacje multimedialne, kwestionariusze, schematy, filmy  

 

MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia 

się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia 

się:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 

 

W05 

Zna uwarunkowania i mechanizmy zaburzeń komunikacji 

interpersonalnej w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. Rozumie                     

i poddaje analizie procesy psychospołeczne warunkujące 

komunikację interpersonalną. 

PS7_WK 

dyskusja         

w czasie 

ćwiczeń, 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

realizacja 

zleconych  

zadań pisemnych 

i praktycznych 

W, Ć 

UMIEJĘTNOŚCI 

 



 

U02 

Wyjaśnia pacjentowi przebieg i technikę wykonania danego 

badania / zabiegu terapeutycznego, zasady przygotowania,                

jak i zachowania się po wykonanej procedurze medycznej 

PS7¬_UK 

PS7_UW 

obserwacja 

pracy na 

ćwiczeniach, 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

realizacja 

zleconych  

zadań pisemnych 

i praktycznych,  

opis i analiza 

przypadku 

W, Ć 

U03 

Komunikuje się skutecznie z pacjentem i jego rodziną oraz 

członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego, umie 

prowadzić negocjacje 

PS7¬_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K01 Doskonali się w zakresie wiedzy i czynności zawodowych  
PS7_KR 

obserwacja 

pracy studenta, 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

ocena 360° 
W, Ć 

K02 
Jest świadomy ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji                       

z ekspertem 
PS7_KK 

K04 

Organizuje pracę własną, skutecznie współpracuje w 

interdyscyplinarnym zespole diagnostyczno-terapeutycznym           

w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych. Wykazuje 

przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę 

zespołu 

PS7_UO 

K06 
Okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych 

PS7_KK 

PS7_UK 

K07 
Przestrzega praw pacjenta, zasad etycznych i tajemnicy informacji 

medycznej 

PS7_KK 

PS7_UK 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; BN – samokształcenie/bez nauczyciela ; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; EL- e-learning  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 10 

Udział w ćwiczeniach/(wg planu studiów) 20 

Udział w seminariach (wg planu studiów)  



 

Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów)  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 15 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

 

45 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  2 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 

1. Porozumiewanie się z osobami zdrowymi i chorymi, ich rodzinami oraz członkami zespołu  

    diagnostyczno - terapeutycznego. 

10 2. Zasady komunikacji z dziećmi i młodzieżą. 

3. Zasady komunikacji z pacjentem w wieku podeszłym. 

4. Zasady komunikacji z osobami o utrudnionym kontakcie. 

ĆWICZENIA 

1. Kompetencje komunikacyjne profesjonalnego elektroradiologa. 
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2. Określanie i rozwijanie własnych kompetencji komunikacyjnych: styl komunikacji, inteligencja  

    emocjonalna i społeczna a komunikatywność, asertywność w sytuacjach zawodowych. 

3. Analiza sytuacji zawodowych wymagających od elektroradiologa zaawansowanych kompetencji  

    komunikacyjnych. 

4. Zapobieganie błędom komunikacyjnym oraz ich korygowanie. 

SEMINARIA   

   

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  



 

SAMOKSZTAŁCENIE Przygotowanie przykładów minimum 3 sytuacji zawodowych wymagających od elektroradiologa  

zaawansowanych kompetencji komunikacyjnych, np.:  

- rozmowa z pacjentem  (roszczeniowym / niewspółpracującym / trudnym / opryskliwym / problematycznym 

   / dzieckiem / młodzieżą 15 -18 lat / w wieku podeszłym / niepełnosprawnym), 

- rozmowa z rodzicem / opiekunem / małżonkiem / dorosłym dzieckiem pacjenta 

Termin i forma: przekazane najpóźniej na 3 zajęciach w formie papierowej lub elektronicznej. 

15 

E- LEARNING   

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA - Sztuka skutecznego porozumiewania się, McKay M., Davis M., Fanning P. GWP, Gdańsk 2004 

- Jak rozmawiać z pacjentem, Mayerscough Ph., Ford M. GWP, Gdańsk 2001 

 UZUPEŁNIAJĄCA - Komunikacja w terapii, Knapp H. PWN, Warszawa 2009 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY UCZENIA 

SIĘ 

 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 

 

NA OCENĘ 5 

Wymienione wyżej 

formujące metody 

weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia oceniane są 

systemem procentowym   

60% 70% 80%  90%  100% 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

 

 ZALICZENIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ: wykonanie zadań pisemnych zaliczających realizowany materiał (kryterium uzyskania zaliczenia: minimum 60 %) 

 ZALICZENIE SAMOKSZTAŁCENIA - przekazanie w ustalonym terminie przygotowanych zgodnie z podanymi wskazówkami przykładów sytuacji 

zawodowych wymagających od elektroradiologa zaawansowanych kompetencji komunikacyjnych  

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□  egzamin praktyczny 

 zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 20.09.2020 r. 
 

Program opracowała: mgr Agnieszka Dziadel 
 


