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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS  2020/2021 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek studiów 
POŁOŻNICTWO 

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:  PEDAGOGIKA ECTS 

2 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy     fakultatywny □ 

Język wykładowy:  polski        obcy   □ 

Miejsce realizacji: 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA ZAJĘĆ 
 

Liczba godzin  

Wykład  20 

Seminarium   

Ćwiczenia   

Samokształcenie /bez nauczyciela 20 

E-learning   

mailto:sfp@umb.edu.pl


 

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

RAZEM  40 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Po zakończeniu realizacji przedmiotu student powinien: 

- znać podstawową terminologię z zakresu nauk pedagogicznych, 

- umieć ukazać miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z naukami medycznymi,   

- potrafić dokonać krytycznej analizy zagadnień z zakresu nauk pedagogicznych, 

- opanować wiedzę z zakresu metodyki edukacji zdrowotnej, 

- umieć zaprojektować prozdrowotne działania edukacyjne przeznaczone dla różnych grup odbiorców usług położnej 

Metody dydaktyczne 

 

wykład konwersatoryjny multimedialny, storytelling, metody eksponujące 

 

Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny, prezentacje multimedialne, kwestionariusze, schematy, filmy, materiały źródłowe  

 

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 

 

B.W17. 

podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako 

nauki stosowanej i procesu wychowania jako zjawiska 

społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji i umierania) 
P6S_WG 

P6S_WK 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

zaliczenie 

pisemne, 

projekt 

W 

B.W18. metodykę edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych 



 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

B.U12. 
rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług 

położnej 
P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

zaliczenie 

pisemne, 

projekt 

W 

B.U13. 
opracowywać programy edukacyjne dotyczące działań 

prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K01 

kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii                 

w relacji z pacjentem i jego rodziną 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO 

bieżąca 

informacja 

zwrotna 

zaliczenie 

pisemne, 

projekt 

 

W 

 

K02 przestrzegania praw pacjenta 

K03 

samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie                    

z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem 

K04 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 

zawodowe 

K05 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności                                  

z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K06 
przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

K07 

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 

 



 

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) 20 

Udział w ćwiczeniach/(wg planu studiów)  

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………………………………. 20 

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 

 

40 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  2 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Pedagogika jako nauka, podstawowe pojęcia. Pedagogika w systemie nauk. Pedagogika a medycyna.  

    Pedagogika w położnictwie. 

20 

2. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. 

3. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne, terminologia, cele i koncepcje. 

4. Edukacja zdrowotna w terapii oraz profilaktyce chorób i problemów zdrowotnych. 

5. Metodyka edukacji zdrowotnej. Kompetencje położnej - edukatorki.   

6. Wychowanie – cechy wychowania, strategie i metody wychowawcze. Sukcesy i błędy w wychowaniu. 

7. Współczesne problemy pedagogiczne w sztuce filmowej 

ĆWICZENIA   

SEMINARIA   



 

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  

SAMOKSZTAŁCENIE Projekt: opracowanie konspektu prozdrowotnych zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dowolnie wybranej 

grupy odbiorców usług położnej 20 

E- LEARNING   

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA - Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania, Chruściel P., Ciechaniewicz W. (red.).  PZWL,  

  Warszawa 2018 

- Edukacja zdrowotna, Woynarowska B. (red.).  PWN, Warszawa 2017 

- Pedagogika, Ciechaniewicz W. (red.).  PZWL, Warszawa 2008 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

- Pedagogika. t. 1, 2 i 3. Śliwerski B. (red.). GWP, Gdańsk 2006. 

- Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2. Śliwerski B., Kwieciński Z. (red.). PWN, Warszawa 2006. 

 

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 punktowym   

60% 70% 80%  90%  100% 

 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

 

Uzyskanie ŁĄCZNIE MINIMUM 11 punktów, w tym:  

 minimum 3 punktów za OBECNOŚĆ NA WYKŁADACH (po 1 pkt za każdy z 4 wykładów; maksymalna liczba punktów: 4) 

 minimum 5 punktów za WYKONANIE ZADAŃ PISEMNYCH zaliczających realizowany na wykładach materiał  

(0 - 2 pkt za każde zadanie; maksymalna liczba punktów: 8) 

 minimum 3 punkty za SAMOKSZTAŁCENIE (maksymalna liczba punktów: 5) 

 

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 

 

 

 

 

  


