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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek studiów 
 

POŁOŻNICTWO 

Profil studiów X ogólnoakademicki    □  praktyczny    

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Studium Filozofii i Psychologii Człowieka 

Kontakt (tel./email): Tel/fax: 85 686 5085   e-mail: sfp@umb.edu.pl 

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

Osoba(y) prowadząca(e): mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko  

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Moduł: Psychologia  

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

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  X    niestacjonarne □ 

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

Nazwa modułu/przedmiotu:  PSYCHOLOGIA ZDROWIA ECTS   3 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X    fakultatywny □ 

Język wykładowy:  polski   X     obcy   □ 

Miejsce realizacji: 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA ZAJĘĆ 
 

Liczba godzin  

Wykład  30 

Seminarium   

Ćwiczenia   

Samokształcenie /bez nauczyciela 60 

E-learning   

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Inne ……………………  

mailto:sfp@umb.edu.pl


RAZEM  90 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Poznanie  psychologicznych uwarunkowań zdrowia, rozumienie pojęcia psychospołecznych zasobów odpornościowych 

człowieka, wpływu stylu życia/ odżywianie, używki/ na długość i jakość życia człowieka, zależności między stresem a 

stanem zdrowia Uwrażliwienie na sferę psychiczną podopiecznych, zainteresowanie odpowiedzialnością za własne 

zdrowie psychiczne,  

Metody dydaktyczne 

 

Wykład, wykład konwersatoryjny, multimedialny 
 

Narzędzia 

dydaktyczne 

 rzutnik multimedialny 

 

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 

 

A.W1 modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia; P7S_WG 
P7S_WK 

Bieżąca 
informacja 

zwrotna 

 

 
 

 

Egzamin 

W 

A.W2 
znaczenie wsparcia społecznego i psychologicznego w zdrowiu i 
chorobie oraz sytuacjach szczególnych w położnictwie i ginekologii; 

P7S_WG 
P7S_WK 

W 

 
A.W3 

teorie stresu psychologicznego, zależności między stresem a stanem 
zdrowia i innych psychologicznych determinantów zdrowia; 

P7S_WG 
P7S_WK 

W 

A.W4 
podejście salutogenetyczne podmiotowych uwarunkowań optymalnego 
stanu zdrowia i podejście patogenetyczne uwarunkowane chorobą; 

P7S_WG 
P7S_WK 

W 

A.W5 
procesy adaptacji człowieka do życia z przewlekłą chorobą i 
uwarunkowania tych procesów; 

P7S_WG 
P7S_WK  

W 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

A.U1 
rozpoznawać zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym człowieka oraz 
oceniać proces adaptacji człowieka w różnych kontekstach zdrowia i 
choroby; 

P7S_UW  
P7S_UK Obserwacja 

pracy studenta 

 

Egzamin  
 

Esej refleksyjny 

W 

A.U2 
wskazywać rolę wsparcia społecznego i psychologicznego w opiece nad 
człowiekiem zdrowym i chorym;  

P7S_UW  

P7S_UK 
Bieżąca 

informacja 

W 



A.U3 wskazywać metody radzenia sobie ze stresem; 
P7S_UW 

P7S_UK 

zwrotna W 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

K1 
krytycznej oceny działań własnych i współpracowników przy 

zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych; 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

Obserwacja 

pracy studenta 
 

Bieżąca 

informacja 
zwrotna 

 
 
Egzamin  
 
Esej refleksyjny 

W 

K2 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności 
zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemów; 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

W 

K3 
okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu 
położnej i solidarność zawodową; 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

W 

K4 
okazywania troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 
współpracowników; 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

W 

K5 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu położnej i wskazywania priorytetów w realizacji 
czynności zawodowych; 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

 W 

* 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) 30 

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 3 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 60 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  



Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie 10 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

 

103 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  3 

 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 
 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY Podstawowe pojęcia i koncepcje w psychologii zdrowia; rozwój psychologii zdrowia   2 

Koncepcje zdrowia i choroby - od modelu biologicznego do biopsychospołecznego.  2 

Psychologiczne determinanty zdrowia i choroby.  3 

Zasoby odpornościowe człowieka jako czynnik zdrowia: psychologiczne, biologiczne, społeczne i kulturowe  3 

Stres i jego wpływ na zdrowie. Radzenie sobie ze stresem jako czynnik kształtujący stan zdrowia.  3 

Psychospołeczne uwarunkowania chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy  i chorób skóry. 

Wzory zachowania (A, B, C) i ich wpływ na zdrowie. 

 3 

Proces adaptacji do choroby przewlekłej; niepełnosprawności. Psychologiczne następstwa hospitalizacji.  3 

Styl życia jako czynnik wpływający na zdrowie: odżywianie i zaburzenia odżywiania- bulimia, anoreksja, 
ortoreksja, otyłość 

 3 

Styl życia jako czynnik wpływający na zdrowie: uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralne; 

leczenie 

 3 

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania różnych form przemocy w rodzinie; rola położnej w 
rozpoznawaniu przemocy.  

 3 

Pomoc psychologiczna w psychologii zdrowia.  2 

ĆWICZENIA   

SEMINARIA   

ZAJĘCIA 

PRAKTYCZNE 

  

  

PRAKTYKI 

ZAWODOWE 

  

  

SAMOKSZTAŁCENIE Esej refleksyjny:  
Sytuacje psychologicznie trudne w położnictwie – wybierz jedną z nich (np. z własnej praktyki zawodowej)  i 

wskaż sposoby wsparcia społecznego i psychologicznego . 

 
60 

E- LEARNING   

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Warszawa 2008, PWN 
Sheridan Ch., Radmacher S., Psychologia zdrowia, Warszawa 1998, IPZ 

Heszen I. (2013), Psychologia stresu. Warszawa PWN 

 UZUPEŁNIAJĄCA Carson R. C. i in., Psychologia zaburzeń, Warszawa 2003, PWN 



  Rozdział 11: Zdrowie i choroba, w: Psychologia (3 tom) podręcznik akademicki, Jednostka w Społeczeństwie           

i elementy psychologii stosowanej, Strelau Jan, Gdańsk 2000, GWP 

Iwanowicz-Palus G., Makara-Studzińska M. [red], (2008).  Psychologia w położnictwie i ginekologii. 

 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

 

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 

Wyżej wymienione 

formujące metody 

weryfikacji oceniono 

systemem procentowym 

60 70 80 90 100 

Podsumowujące metody 

weryfikacji efektów 

kształcenia  osiągnięto 
metodą egzaminu 

pisemnego 

student rozpoznaje/ 
generuje odpowiedź  

 

 

 
60-68 

 

 

 
69-76 

 

 

 
77-85 

 

 

 
86-94 

 

 

 
95-100 

efekty Umiejętności oceniono metodą dyskusji w czasie wykładów konwersatoryjnych  

efekty Kompetencji oceniono metodą samooceny 

      

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
Egzamin pisemny: min. 60% 

Pozytywna ocena eseju 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 
X  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 
□ zaliczenie 

 

Data opracowania programu: 30.09.2020 r.  

 

Program opracował: Krystyna Walejewska – Iwaszko 

 
 

 


