
 

Załącznik nr 5b 
    do Uchwały Senatu UMB nr 61/2016  

z dnia 30.05.2016  
 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Elektroradiologia 
Profil kształcenia  □  ogólnoakademicki    □  praktyczny   □ inny jaki……………………………………….  

Nazwa jednostki realizującej 
moduł/przedmiot: 

Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej 

Kontakt (tel./email): tel./fax (85) 748 55 82      email: statinfmed@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Robert Milewski 
Osoba(y) prowadząca(e) mgr inż. Paweł Malinowski 
Przedmioty wprowadzające wraz z 
wymaganiami wstępnymi 

Technologie Informacyjne 
- znajomość podstawowych zasad tworzenia i edycji tekstu w programie MS Word 
- umiejętność pracy z bazą danych 

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

Rodzaj studiów:  stacjonarne  □   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □     II   □   III  □          Semestr studiów: 1      □   2  □     3   □   4  □  5  □   6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  
Podstawy Informatyki Medycznej 

ECTS  
2 

Kod modułu 
I  

 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy □    fakultatywny □ 
Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy    □        kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□ 
Język wykładowy:  polski   □     obcy   □ 
Miejsce realizacji : 
 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - 

PRAKTYK ZAWODOWYCH - 

FORMA KSZTAŁCENIA  
 

Liczba godzin  

Wykład  - 

Seminarium  - 
Ćwiczenia  25 



 

Samokształcenie  20  
Laboratorium  - 
E-learning  - 
Zajęcia praktyczne  - 
Praktyki zawodowe  - 
Inne ……………….. - 
RAZEM  55 
 
 
 
 
Opis 
przedmiotu: 
 
 
 

Założenia i cel 
przedmiotu: 
 
 

Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy i przechowywania danych medycznych. 
Opanowanie przez studentów praktycznej umiejętności zaawansowanego formatowania dokumentów. 
 
 

Metody dydaktyczne 
 

Ćwiczenia laboratoryjne przy stanowisku komputerowym 
 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Pracownia - rzutnik multimedialny, stanowiska komputerowe wraz z dedykowanym oprogramowaniem 

 
MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJ ĘĆ. 
 
Symbol i numer 
przedmiotowego 
efektu 
kształcenia  

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

Metody weryfikacji osiągnięcia 
zamierzonych efektów 
kształcenia:  

Forma zajęć 
dydaktycznych* 
wpisz symbol 

   Formuj ące 
*** 

Podsumowujące
** 

 

WIEDZA 
 
      

UMIEJ ĘTNOŚCI 
 

P_U01 Stosuje środki i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym 
stanowisku roboczym 

U12 Obserwacja 
pracy studenta 
w trakcie 
ćwiczeń 

Samoocena Ć 

P_U02 Prezentuje w formie pisemnej wyniki własnych działań i 
przemyśleń  

U16 Obserwacja 
pracy studenta 

Prezentacja 
projektu  

Ć 



 

w trakcie 
ćwiczeń, 
zaliczenie 
cząstkowe 

P_U03 Posiada umiejętność analizowania obrazów medycznych 
używając dedykowanego oprogramowania. Ocenia ewentualne 
artefakty obrazu  i potrafi je skorygować w zakresie omówionych 
metod analizy obrazu, działając adekwatnie do wykrytych 
nieprawidłowości. 

U17 Obserwacja 
pracy studenta 
w trakcie 
ćwiczeń, 
zaliczenie 
cząstkowe 

Prezentacja 
projektu 

Ć 

P_U04 Obsługuje komputer w zakresie tworzenia i zaawansowanej edycji 
plików tekstowych, gromadzenia i wyszukiwania danych w 
aplikacjach bazodanowych lub opartych na bazach danych 

U19 Obserwacja 
pracy studenta 
w trakcie 
ćwiczeń, 
zaliczenie 
cząstkowe 

Prezentacja 
projektu 

Ć 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 
 

P_K01 Doskonali się w zakresie wiedzy i czynności zawodowych. K01 Bieżąca 
informacja 
zwrotna 

Samoocena Ć 

P_K02 Jest świadomy ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z 
ekspertem 

K02 Bieżąca 
informacja 
zwrotna 

Samoocena Ć 

P_K03 Kreatywnie rozwiązuje problemy zawodowe K05 Obserwacja 
pracy studenta 
w trakcie 
ćwiczeń, 

Samoocena Ć 

* FORMA ZAJ ĘĆ DYDAKTYCZNYCH   
W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL - e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

METODY WERYFIKACJI OSI ĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  
metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  
Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 
/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  
Egzamin z otwartą książką  
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  



 

Egzamin praktyczny  
Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z 
materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  
Mini-CEX (mini – clinical examination)  
Realizacja zleconego zadania  
Projekt, prezentacja  
Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  
Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  
Samoocena ( w tym portfolio) 
***PRZYKŁADY METOD FORMUJ ĄCYCH 
Obserwacja pracy studenta 
Test wstępny 
Bieżąca informacja zwrotna 
Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 
Obserwacja pracy na ćwiczeniach 
Zaliczenie poszczególnych czynności 
Zaliczenie każdego ćwiczenia 
Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 
Ocena przygotowania do zajęć 
Dyskusja w czasie ćwiczeń 
Wejściówki na ćwiczeniach 
Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 
Zaliczenia cząstkowe 
Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 
Zaliczenie wstępne 
Opis przypadku 
Próba pracy 
 

 

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)  
Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów) 25 
Udział w seminariach (wg planu studiów)  



 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 
(wg planu studiów) 

 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 
Samodzielne przygotowanie do seminariów  
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….  
Przygotowanie do zajęć praktycznych  
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie 5 
Sumaryczne obciążenie pracy studenta  
                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

55 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  2 
 

TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJ ĘĆ: 
 
 Liczba godzin 

 
WYKŁADY   

  
  
  

ĆWICZENIA  25 godzin 
- zaawansowane formatowanie dokumentów przy użyciu programu MS Word,  
używanie i tworzenie stylów edycyjnych, formatowanie dokumentu przed wydrukiem, automatyczne tworzenie 
bibliografii, spisów (treści, obrazów, tabel…) 
- budowanie prostych aplikacji bazodanowych przy użyciu systemu zarządzania relacyjną bazą danych MS 
Access 
tworzenie tabel, kwerend, formularzy, zapis obrazów wewnątrz bazy danych 
- edytor obrazu ImageJ, dedykowany program analizy obrazów medycznych Osiris  
podstawowa obsługa programów, formaty zapisu obrazu, liniowe i nieliniowe transformacje barwy obrazu 
(gamma, histogram - rozciągnięcie i wyrównanie, kontrast, tablice LUT), transformacje geometryczne obrazu 
(obrót, odbicie, translacja), operacje punktowe arytmetyczne (suma, różnica, mnożenie, dzielenie) i logiczne 
(and, or, xor, not), filtry dolno- i górnoprzepustowe obrazów (wykrywanie krawędzi, wygładzanie, rozmycie, 
redukcja szumów), transformata w dziedzinę częstotliwości i jej zastosowanie, przekształcenia morfologiczne 
(erozja, dylatacja, szkieletyzacja), wykrywanie struktur, pomiary odległości i kątów na zdjęciach 

 



 

  
  
  
  

SEMINARIA   
  
  
  

ZAJĘCIA 
PRAKTYCZNE 

  
  
  
  
  

PRAKTYKI 
ZAWODOWE 

  
  
  
  
  

SAMOKSZTAŁCEN
IE – samodzielna 
praca studenta 

 20 godzin 
Przygotowanie do ćwiczeń. Samodzielne pogłębianie wiedzy dotyczącej poznanych zagadnień, utrwalanie 
umiejętności korzystania z poznanych programów 

15 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 5 
  
  
  

LITERATURA   
 

PODSTAWOWA • L. Wojnar, K. J. Kurzydłowski, J. Szala „Praktyka analizy obrazu”, PTS, Kraków 2002  
• G. Kowalczyk „MS Word 2002/XP. Ćwiczenie praktyczne”, Helion, 2001; 
• J. Graf „MS Access 2002/XP. Ćwiczenia praktyczne”, Helion, 2002; 
 

 
 

UZUPEŁNIAJ ĄCA 
 

• R. Milewski, P. Ziniewicz, J. Jamiołkowski „Technologie Informacyjne. Materiały do ćwiczeń”, 
Wydawnictwo UMB, Białystok 2008  

 
KRYTERIA OCENY OSI ĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 
 
EFEKTY NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 NA OCENĘ 5 



 

KSZTAŁCENIA  
Stosuje środki i zasady 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy na 
danym stanowisku 
roboczym. 

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Aby uzyskać zaliczenie student musi rozliczyć się ze wszystkich zadań zlecanych przez prowadzącego 
na poszczególnych zajęciach oraz wykonać projekt końcowy. 

 
 

Prezentuje w formie 
pisemnej wyniki 
własnych działań i 
przemyśleń. 
Posiada umiejętność 
analizowania obrazów 
medycznych używając 
dedykowanego 
oprogramowania. 
Ocenia ewentualne 
artefakty obrazu  i 
potrafi je skorygować 
w zakresie 
omówionych metod 
analizy obrazu, 
działając adekwatnie 
do wykrytych 
nieprawidłowości. 
Obsługuje komputer w 
zakresie tworzenia i 
zaawansowanej edycji 
plików tekstowych, 
gromadzenia i 
wyszukiwania danych 
w aplikacjach 
bazodanowych lub 
opartych na bazach 
danych. 
      
      
      



 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  
Student zostaje dopuszczony do zaliczenia przedmiotu jeśli uzyskał zaliczenia cząstkowe z poszczególnych ćwiczeń. Każda nieobecność musi być 
usprawiedliwiona, student ma obowiązek odrobić ją w formie wykonanych ćwiczeń. Student może wyrównać zaległości poprzez pracę z zalecaną 
literaturą oraz udział w konsultacjach. Jeżeli odsetek nieobecności przekroczy 40% student nie jest dopuszczony do zaliczenia przedmiotu.  
 
OSIĄGNIĘCIE ZAŁO ŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  
□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 
□  egzamin teoretyczny pisemny 
□  egzamin teoretyczny ustny 
□   egzamin praktyczny 
□   zaliczenie  
Data opracowania programu: 01.10.2021 Program opracował :  dr hab. Robert Milewski 

 
 


