Seminarium dyplomowe: Kulturowe uwarunkowania opieki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu

Cykl dydaktyczny
2021/22

Kierunek studiów
Pielęgniarstwo

Rok realizacji
2021/22, 2022/23

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski

Forma studiów
stacjonarne

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia roku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Grupa zajęć standardu
C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa

Koordynator
przedmiotu

Lucyna Płaszewska-Żywko, Anna Majda

Prowadzący zajęcia

Lucyna Płaszewska-Żywko, Anna Majda

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 30
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodologię badań naukowych i zasady ich
prowadzenia

O.W10

praca pisemna,
samoocena

W2

sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach
danych

C.W7

praca pisemna,
samoocena

W3

źródła naukowej informacji medycznej

C.W6

praca pisemna,
samoocena

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich
wyniki

O.U14

praca pisemna,
samoocena

U2

wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy
dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki
pielęgniarskiej

O.U15

praca pisemna,
samoocena

U3

zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz
spodziewane wyniki

C.U2

praca pisemna,
samoocena

U4

przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować
i zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je
do aktualnego stanu wiedzy

C.U3

praca pisemna,
samoocena

U5

korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej
krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz
informacji i danych przekazywanych przez
międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia
pielęgniarskie

C.U6

praca pisemna,
samoocena

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta
seminarium

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza materiału badawczego

20

kształcenie samodzielne

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

150

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

kształcenie samodzielne

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza materiału badawczego

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wyłonienie obszaru/tematyki badań związanych z
kulturowymi uwarunkowaniami opieki, np:
- identyﬁkacja czynników kulturowych i religijnych
wpływających na opiekę pielęgniarską ,
- badanie zachowań zdrowotnych osób pochodzących
z różnych kręgów kulturowych i religijnych,
- badanie postaw różnych grup społecznych (np.
studentów, pielęgniarek) wobec osób odmiennych
kulturowo.

W3

seminarium

2.

Analiza piśmiennictwa, sformułowanie celu i
problemów badawczych.

W1, W2, W3, U3, U5

seminarium

3.

Dobór grupy badanej, metody badawczej,
opracowanie narzędzi badawczych i/lub dobór
standaryzowanych narzędzi badawczych.

W1, W2, U3

seminarium

4.

Badanie pilotażowe, badania właściwe.

U1, U4

seminarium

5.

Opracowanie wyników badań i ich przedstawienie.

U4

seminarium

6.

Krytyczna analiza wyników, odniesienie do danych
innych autorów.

U2, U4

seminarium

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
Dyskusja, Seminarium, Tutoring, Mentoring
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

praca pisemna,
samoocena

Warunki zaliczenia przedmiotu
Systematyczny udział i aktywność na seminariach, przygotowanie
zadania indywidualnego dotyczącego: umiejętności krytycznej
analizy literatury przedmiotu, poprawności formułowania celu
badań, doboru grupy badawczej, metod badań, opracowania
narzędzi badawczych lub pozyskania narzędzi standaryzowanych
za zgodą autora/ów, przygotowania konspektu pracy, napisania
teoretycznej części pracy.

Semestr 3
Metody nauczania:
Dyskusja, Seminarium, Tutoring, Mentoring
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praca pisemna, samoocena

Systematyczny udział i aktywność na seminariach,
przeprowadzenie badania pilotażowego i badań zasadniczych.

Semestr 4
Metody nauczania:
Dyskusja, Seminarium, Tutoring, Mentoring
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

praca pisemna,
samoocena

Warunki zaliczenia przedmiotu
Systematyczny udział i aktywność na seminariach, opracowanie
statystyczne wyników badań, poprawne przedstawienie wyników,
analiza porównawcza uzyskanych danych (dyskusja) i
sformułowanie wniosków, przygotowanie piśmiennictwa
odpowiadającego kryteriom naukowości, zasadom cytowania
według sytemu Vancuver lub Harvard. Przygotowanie pracy oraz jej
złożenie zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie Wydziału
Nauk o Zdrowiu UJCM.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie obowiązujących przedmiotów na studiach II stopnia.

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych
Dodatkowa
1. Jemielniak D.: Badania jakościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
2. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
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Standard kształcenia - efekty uczenia się
Kod

Treść

C.U2

zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz spodziewane wyniki

C.U3

przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do aktualnego stanu
wiedzy

C.U6

korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz informacji i
danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie

C.W6

źródła naukowej informacji medycznej

C.W7

sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach danych

O.U14

prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki

O.U15

wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej

O.W10 metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia
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