
SYLABUS 

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim  2019/2020 

Dyscyplina, w której 

prowadzona jest szkoła 

doktorska 

nauki medyczne 

nauki farmaceutyczne 
nauki o zdrowiu 

Nazwa 

przedmiotu/modułu 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

1. Jednostka realizująca  Wyznaczone Jednostki UMB, w których doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne 

2. e-mail jednostki - 

3. Wydział 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Lekarski z 

Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Nauk o 

Zdrowiu) 

Język przedmiotu/modułu      polski                                angielski 

Typ przedmiotu/modułu       obowiązkowy                   fakultatywny 

Rok kształcenia w szkole 

doktorskiej 

    I       II       III       IV                                      

Liczba godzin w ramach 

poszczególnych  

form zajęć 

Wykłady: 

0 

 

Seminaria: 

0 

 

Ćwiczenia: 

240 

[60+60+60

+60] 

 

Konsultacje: 

 

20 

[5+5+5+5] 

Sumaryczna liczba 

godzin kontaktowych 

20 

[5+5+5+

5] 

Liczba punktów ECTS 

8 

[2+2+2+

2] 

Cel przedmiotu/modułu  
Nauczenie doktorantów prowadzenia zajęć dydaktycznych specyficznych dla danej 

jednostki.  

Metody dydaktyczne 

 
prezentacja multimedialna, dyskusja, samodzielne dochodzenie do wiedzy 
 

Narzędzia dydaktyczne 

rzutnik multimedialny, odczynniki chemiczne, materiał biologiczny, drobny sprzęt 

laboratoryjny, aparatura specjalistyczna, komputery z odpowiednim oprogramowaniem 

(w zależności od przedmiotu, z którego doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne) 

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot 

(tytuł/stopień naukowy 

lub zawodowy) 

Kierownik Jednostki UMB, w której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne 

Skład zespołu 

dydaktycznego 

Kierownik Jednostki UMB, w której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne; promotor lub 

inny pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny jednostki, w której  doktorant 

prowadzi zajęcia dydaktyczne 

Symbol i nr 

przed- 

miotowego 

efektu uczenia 

się 

Efekty uczenia się 

 

Odniesienie do 

efektów uczenia się  

Metody (formujące  

i podsumowujące) 

weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

uczenia się 

Wiedza 

P-W01 Zna i rozumie zasady BHP właściwe dla 

realizowanej pracy naukowej i zadań 

dydaktycznych 

SD-W10 Formujące:  

• ocena konspektów 

przygotowanych przez 

doktoranta 

• ocena hospitowanych 

zajęć 
 

Podsumowujące: 

• zaliczenie 

P-W02 Zna nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia 

organizowania i prowadzenia zajęć 

dydaktycznych    

SD-W14 

P-W03 Zna i rozumie tematykę zajęć dydaktycznych, 

które realizuje w ramach praktyk zawodowych 

SD-W15 

Umiejętności 

P-U01 Potrafi stosować zasady BHP w pracy naukowej 

i dydaktycznej oraz potrafi udzielić pierwszej 

pomocy przedmedycznej w nagłych 

przypadkach. 

SD-U20 Formujące: 

• ocena hospitowanych 

zajęć 
 



P-U02 Potrafi opracować program kształcenia 

i zrealizować zajęcia dydaktyczne  

z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

i narzędzi 

SD-U23 Podsumowujące: 

• zaliczenie 

kompetencje społeczne 

P-K01 Jest gotów do wypełniania zobowiązań 

społecznych pracownika nauki, w tym 

inicjowania działań na rzecz otoczenia 

społecznego   

SD-K03 Formujące: 

• ocena hospitowanych 

zajęć 

• ocenianie ciągłe 

doktoranta 

Podsumowujące: 

• zaliczenie 

 

nakład pracy doktoranta  

(bilans punktów ECTS) 

 Forma aktywności Liczba godzin 
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Konsultacje z dydaktykiem dotyczące zajęć prowadzonych przez 

doktoranta 

20 [5+5+5+5] 

                                                                                                      Łącznie 

 

20 [5+5+5+5] 
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Prowadzenie zajęć ze studentami  240 [60+60+60+60] 

Konsultacje dla studentów 20 [5+5+5+5] 

                                                                                                         Łącznie 260 [65+65+65+65] 

                        Sumaryczne obciążenie doktoranta  Liczba godz.  

280 [70+70+70+70] 

                                                                                  Liczba punktów ECTS 8 [2+2+2+2] 

Treści programowe  

Treść zajęć Forma zajęć 
liczba 

godzin 

Symbol 

przedmiotow

ego efektu 

uczenia się 

Tematyka odpowiadająca specyfice jednostki, w której doktorant realizuje 

praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

współuczestniczenia w ich prowadzeniu. 

Ćwiczenia 240 

[60 + 60 + 

60 + 60] 

P-W01-W03 

P-U01-U02 

P-K01 

Literatura podstawowa 

(1-3 pozycje) 

Zalecona do tematyki prowadzonych zajęć 

Literatura uzupełniająca 

(1-3 pozycje) 

Zalecona do tematyki prowadzonych zajęć 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (zgodnie z Regulaminem przedmiotu/jednostki) 

Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie (na podstawie oceny zajęć prowadzonych przez doktoranta 

podczas hospitacji oraz oceny przygotowywanych konspektów 

dokonywanej przez kierownika jednostki, w której doktorant prowadzi 

zajęcia). 

Zasady zaliczania nieobecności Nieobecność musi być usprawiedliwiona przez kierownika jednostki, w 

której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.   

Możliwości i formy wyrównywania 

zaległości 

Doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne w pełnym wymiarze godzin, 

których nie zrealizował z powodu usprawiedliwionej nieobecności, w 

terminie ustalanym z kierownikiem jednostki, w której odbywa praktyki 

zawodowe. 

Zasady dopuszczenia do 

egzaminu/zaliczenia 

Doktorant uzyskuje zaliczenie po zrealizowaniu 60 godzin 

dydaktycznych i uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika jednostki, w 

której prowadził zajęcia 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego zaliczeniem 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne….) 

Do uzyskania zaliczenia doktorant powinien uzyskać minimum 60% w zakresie ocenianych obszarów uczenia się. 



Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się z przedmiotu zakończonego egzaminem 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne….) 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

     

 

Opracowanie sylabusa (imię i nazwisko) prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko (Dyrektor Szkoły Doktorskiej) 

 

Data sporządzenia sylabusa 27.09.2019  


