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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 4, ćwiczenia: 23, e-learning: 3

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z odrębnościami zachowań zdrowotnych i opieki nad pacjentami w wybranych
religiach/kulturach.

C2

Kształtowanie umiejętności niezbędnych do świadczenia uwarunkowanej kulturowo opieki nad pacjentami
w różnych etapach życia i w różnym stanie zdrowia
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania
opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych
narodowości i wyznań

O.W14

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

W2

teorię pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine
Leininger

A.W27

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

W3

kulturowe uwarunkowania zapewnienia opieki
z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych i podejścia
do leczenia

A.W28

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

W4

różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka
i w komunikacji międzykulturowej.

A.W29

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

W5

Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności

A.W26

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

komunikować się z pacjentem, uwzględniając
uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe

O.U12

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
samoocena

U2

stosować w praktyce założenia teorii pielęgniarstwa
wielokulturowego Madeleine Leininger

A.U18

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru

U3

rozpoznawać kulturowe uwarunkowania żywieniowe
i transfuzjologiczne

A.U19

test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru

U4

uwzględniać uwarunkowania religijne i kulturowe
potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej

A.U20

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
samoocena, test
uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

U5

wykorzystywać w pracy zróżnicowanie w zakresie
komunikacji interpersonalnej wynikające
z uwarunkowań kulturowych, etnicznych, religijnych
i społecznych

A.U17

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
samoocena

O.K1

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
samoocena

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania krytycznej oceny działań własnych
i działań współpracowników z poszanowaniem różnic
światopoglądowych i kulturowych

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

4

ćwiczenia

23
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przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

50

e-learning

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
23

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do teorii pielęgniarstwa
transkulturowego. Teoria M. Leininger – założenia
teorii.

W2

wykład

2.

Model pielęgniarstwa transkulturowego J.N. Giger i
R.E. Davidhizar.

W1

wykład

3.

Model kultury jako „góry lodowej”. Sztuka komunikacji
międzykulturowej. Tożsamość i jej rola w
komunikowaniu. Wpływ kultury na postrzeganie,
myślenie, zachowania. Mechanizmy uruchamiane w
kontaktach międzykulturowych. Typologie wymiarów
kultury. Źródła obaw wobec osób z innych kultur.
Bariery wypływające z różnic kulturowych w opiece
medycznej.

W1, W4

e-learning

4.

Model wrażliwości kulturowej M. Benneta - fazy
etnocentryzmu i etnorelatywizmu. Mikronierówności i
mikroaﬁrmacje.

W1, W4

e-learning

5.

Szok kulturowy, krzywe akulturacji, modele i strategie
akulturacji wśród cudzoziemców. Syndrom stresu
pourazowego wśród uchodźców.

W1, W4

e-learning

6.

Wprowadzenie do wybranych religii/systemów
ﬁlozoﬁcznych/kultur: judaizm, islam, hinduizm,
buddyzm, konfucjonizm, chrześcijaństwo, Świadkowie
Jehowy, Romowie

W3, U2

ćwiczenia

7.

Kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w
wybranych religiach/kulturach ze szczególnym
zwróceniem uwagi na: odżywianie, zachowania
seksualne, planowanie rodziny, opiekę nad pacjentami
w różnych etapach życia i w różnym stanie zdrowia,
bioetyczne aspekty opieki.

W1, W3, U3, U4, K1

ćwiczenia

8.

Reﬂeksja na temat własnej tożsamości, identyﬁkacji z
różnymi grupami i postrzegania samego siebie.

W4, U1, K1

ćwiczenia

9.

Rozpoznawanie i doświadczanie trudności w
kontaktach międzykulturowych.

W4, U1, K1

ćwiczenia

3/6

10.

Identyﬁkacja stereotypów narodowych i zawodowych
oraz wykorzystanie strategii radzenia sobie z nimi.

W4, U1, K1

ćwiczenia

11.

Identyﬁkowanie emocji, procesów poznawczych,
zachowań charakterystycznych dla szoku kulturowego
oraz zachowań członków kultury przyjmującej,
stykających się z objawami stresu akulturacyjnego u
migrantów lub stresu pourazowego u uchodźców.

W4, W5, U1, K1

ćwiczenia

12.

Komunikaty werbalne i pozawerbalne w opiece nad
pacjentem.

W4, U1, U5, K1

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Burza mózgów, Dyskusja, E-learning, Gra dydaktyczna, Inscenizacja, Metoda przypadków, Praca w grupie, Wykład, Wykład z
prezentacją multimedialną, Tutoring
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test uzupełnień, test wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

Test pisemny w formie 30-40 pytań
jednokrotnego wyboru i/lub test uzupełnień.
Za każdą poprawną odpowiedź student
otrzymuje 1 punkt. Kryteria ocen: poniżej 60%
ndst, 60-70% dst, 71-79% +dst, 80-87% db,
88-92% +db, 93-100% bdb

ćwiczenia

obserwacja pracy studenta, ocena grupy,
samoocena, test uzupełnień, test
wielokrotnego wyboru, zaliczenie

100% obecność na ćwiczeniach, aktywne
uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie
prezentacji na wybrany temat.

e-learning

test uzupełnień, test wielokrotnego wyboru,
zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie wymaganych programem nauczania przedmiotów z 3 semestrów studiów drugiego stopnia
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Standard kształcenia - efekty uczenia się
Kod

Treść

A.U17

wykorzystywać w pracy zróżnicowanie w zakresie komunikacji interpersonalnej wynikające z uwarunkowań
kulturowych, etnicznych, religijnych i społecznych

A.U18

stosować w praktyce założenia teorii pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine Leininger

A.U19

rozpoznawać kulturowe uwarunkowania żywieniowe i transfuzjologiczne

A.U20

uwzględniać uwarunkowania religijne i kulturowe potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej

A.W26

Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

A.W27

teorię pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine Leininger

A.W28

kulturowe uwarunkowania zapewnienia opieki z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych i podejścia do leczenia

A.W29

różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka i w komunikacji międzykulturowej.

O.K1

dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic
światopoglądowych i kulturowych

O.U12

komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe

O.W14

uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i
wyznań
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