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Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 20

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 20
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody i techniki prowadzenia badań naukowych

D.W39

zaliczenie

W2

przedmiot, cel, obszar badań naukowych
i paradygmaty pielęgniarstwa

D.W38

zaliczenie

W3

zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych
i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa
autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej

D.W40

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować publikowane wyniki badań
naukowych

D.U31

zaliczenie

U2

przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się
narzędziami badawczymi

D.U32

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

O.K5

zaliczenie

K2

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych oraz dokonywania samooceny deﬁcytów
i potrzeb edukacyjnych

O.K7

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

30

analiza materiału badawczego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Etiopatogeneza, objawy kliniczne, przebieg, leczenie,
rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach:
układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu
oddechowego, układu nerwowego, układu
pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów),
wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i
pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego,
mięśni, układu dokrewnego, krwi oraz podstawowych
zaburzeń psychicznych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

seminarium

2.

Zasady diagnozowania, planowania, techniki i
procedury pielęgniarskie stosowane w pielęgniarstwie
geriatrycznym, chirurgicznym, pediatrycznym,
neurologicznym, psychiatrycznym,
anestezjologicznym, położniczo-ginekologicznym i
opiece paliatywnej wobec pacjenta w różnym wieku i
stanie zdrowia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

seminarium

3.

Problematyka badań naukowych w medycynie, zasady
zbierania danych różnymi metodami i interpretacja
uzyskanych informacji, prawo autorskiego i ochrony
własności intelektualnej, etyka w badaniach
naukowych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

seminarium

4.

Analiza roli i funkcji zawodowych pielęgniarki. Udział
pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie
promowania zdrowia, proﬁlaktyki, diagnozowania,
leczenia i rehabilitacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

seminarium

Informacje rozszerzone
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Semestr 5
Metody nauczania:
Analiza tekstów, Metoda przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w seminariach dyplomowych i przygotowanie części pracy
dyplomowej zgodnie z ustalonym z promotorem harmonogramem.

Semestr 6
Metody nauczania:
Metoda przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w seminariach dyplomowych, przygotowanie pracy
dyplomowej zgodnej z obowiązującymi kryteriami i umieszczenie jej w
systemie APD.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Poznanie treści z przedmiotów zawartych w programie I i II roku studiów.

Literatura
Obowiązkowa
1. Wg tematyki prac dyplomowych.
Dodatkowa
1. Wg tematyki prac dyplomowych.
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Standard kształcenia - efekty uczenia się
Kod

Treść

D.U31

krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych

D.U32

przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziami badawczymi

D.W38 przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa
D.W39 metody i techniki prowadzenia badań naukowych
D.W40

zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i
prawa ochrony własności intelektualnej

O.K5

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

O.K7

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
oraz dokonywania samooceny deﬁcytów i potrzeb edukacyjnych
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