Załącznik nr 1 do zarządzenia nr …/2020 Rektora WUM z dnia ….….2020 r.
Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia

Od fizjologii do nowoczesnych technologii

1. METRYCZKA

Rok akademicki

2020/2021

Wydział

Wydział Lekarski

Kierunek studiów

Kierunek Lekarski

Dyscyplina wiodąca
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Ministra NiSW z 26 lipca 2019)

Profil studiów
(ogólnoakademicki/praktyczny)

Poziom kształcenia
(I stopnia/II stopnia/
jednolite magisterskie)

Forma studiów
(stacjonarne/niestacjonarne)

Typ modułu/przedmiotu
(obowiązkowy/fakultatywny)

Forma weryfikacji efektów
uczenia się (egzamin/zaliczenie)

Jednostka/jednostki prowadząca/e
(oraz adres/y jednostki/jednostek)

Medycyna

Ogólnoakademicki

Jednolite magisterskie

Stacjonarne i niestacjonarne

Fakultatywny

Zaliczenie

Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa
tel.: (0-22) 572 07 08
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
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Tel. (0 -22) 599 19 58
E mail: cardiology@wum.edu.pl
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, CSK blok E, II piętro
Tel. (0-22) 658 2997
E mail: zimt@wum.edu.pl
Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, CSK blok D, VI piętro
tel. (0-22) 599- 26-58
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Kierownik jednostki/kierownicy
jednostek

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
dr n. med. Andrzej Cacko
prof. dr hab. Jolanta Małyszko
lek. Joanna Michalik

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię,
nazwisko, kontakt)

joanna.michalik@wum.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
malgorzata.wojciechowska2@wum.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za sylabus
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby,
której należy zgłaszać uwagi dotyczące
sylabusa)

lek. Joanna Michalik
joanna.michalik@wum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Opolski, prof. dr hab. Jolanta Małyszko, dr hab. n. med. Andrzej Cacko, dr n.
med. Małgorzata Wojciechowska, lek. Michał Kowara, lek. Magdalena Niedziela,
lek. Maria Milczarek, lek. Łukasz Januszkiewicz, lek. Magdalena Sobczyńska, lek.
Joanna Michalik, mgr inż. Emanuel Tataj, lek. med. Inga Chomicka, mgr inż. Adam
Niedziałek

Prowadzący zajęcia

2. INFORMACJE PODSTAWOWE
Rok i semestr
studiów

Liczba punktów
ECTS

2-6

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Liczba godzin

2.00

Kalkulacja punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
wykład (W)

-

seminarium (S)

-

ćwiczenia (C)

-

e-learning (e-L) - seminaria

30

zajęcia praktyczne (ZP)

-

1
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-

praktyka zawodowa (PZ)
Samodzielna praca studenta
Przygotowanie do zajęć i zaliczeń

10

1

3. CELE KSZTAŁCENIA
C1

Głównym celem przedmiotu jest przystępne przedstawienie wybranych tematów z zakresu fizjologii, patofizjologii, chorób
wewnętrznych i nowoczesnych technologii.

C2

Celem przedmiotu jest pokazanie, że każdy objaw, jaki demonstruje pacjent czy odchylenie w badaniu dodatkowym, mają swoje
wytłumaczenie na poziomie komórkowym. Chcemy pokazać, że warto jest zgłębiać podstawy fizjologii i patofizjologii, bo
gruntowna wiedza z tych dziedzin pozwala na zrozumienie objawów, łączenie ich w całość, stawianie diagnozy i odpowiednie
leczenie pacjentów.

C3

Chcemy pokazać zastosowanie nowoczesnych metod i technik w medycynie, podkreślając, że to bardzo ułatwia i czyni
bezpieczniejszym życie codzienne osób chorych i starych.

4. STANDARD KSZTAŁCENIA – SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ (dotyczy kierunków regulowanych ujętych w Rozporządzeniu
Ministra NiSW z 26 lipca 2019; pozostałych kierunków nie dotyczy)

Symbol
i numer efektu uczenia się
zgodnie ze standardami
uczenia się (zgodnie z

Efekty w zakresie

załącznikiem do Rozporządzenia
Ministra NiSW
z 26 lipca 2019)

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie:
B.W21

czynność i mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu
krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego i powłok skórnych oraz
zależności istniejące między nimi

B.W28

możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza;

C.W13

pojęcie zdrowia i choroby, mechanizmów powstawania oraz rozwoju procesu chorobowego na
poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym oraz ogólnoustrojowym, objawów klinicznych
choroby, rokowań i powikłań choroby;

E.W7

przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań

E.W8

przebieg i objawy procesu starzenia się oraz zasady całościowej oceny geriatrycznej i opieki
interdyscyplinarnej w odniesieniu do pacjenta w podeszłym wieku

E.W12

podstawowe zasady organizacji opieki nad osobą starszą i obciążenia opiekuna osoby starszej;

Umiejętności – Absolwent* potrafi:
B.U10

korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą
dostępnych narzędzi
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E.U12

przeprowadzać diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych

E.U24

interpretować wyniki badań laboratoryjnych i identyfikować przyczyny odchyleń od normy

*W załącznikach do Rozporządzenia Ministra NiSW z 26 lipca 2019 wspomina się o „absolwencie”, a nie studencie

5. POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe)
Numer efektu
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie:
W1
W2
Umiejętności – Absolwent potrafi:
U1
U2
Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do:
K1
K2

6. ZAJĘCIA
Forma zajęć

seminaria

Treści programowe

Efekty uczenia się

S1- przypadek 1. Hiperkalemia – zmiany w EKG.
Osoba prowadząca - dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
S2 – przypadek 2. Zaburzenia rytmu i przewodzenia.
Osoby prowadzące – lek. Magdalena Niedziela i dr n. med. Małgorzata
Wojciechowska
S3 – przypadek 3. Zapalenia naczyń. Osoby prowadzące – lek. Maria
Milczarek i dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
S4 – przypadek 4. Zaburzenia hemostazy. Osoby prowadzące – prof. dr
hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
lek. Michał Kowara,
S5 - przypadek 5. Ostra niewydolność nerek.
Osoba prowadząca - dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
S6 – przypadek 6. Kardiologiczne aspekty omdleń. Osoba prowadząca lek. Łuksza Januszkiewicz
S7 – przypadek 7. Elektroterapia w przewlekłej niewydolności serca.
Osoba prowadząca - dr n. med. Andrzej Cacko
S8 – przypadek 8. Zespół kruchości i patofizjologia wieku podeszłego.
Osoby prowadzące - lek. Magdalena Sobczyńska, dr n. med. Andrzej
Cacko, lek. Joanna Michalik

B.W21
B.W28
C.W13
E.W7
E.W8
E.W12
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S9 – przypadek 9. Nowoczesne technologie w opiece senioralnej.
Osoba prowadząca – lek. Joanna Michalik
S10 – przypadek 10. Innowacyjna technologia w diagnostyce i
monitorowaniu chorób układu krążenia.
Osoby prowadzące - dr n. med. Andrzej Cacko, mgr inż. Emanuel Tataj,
lek. Joanna Michalik
S11 – przypadek 11. Leczenie nerkozastępcze.
Osoby prowadzące - prof. dr hab. Jolanta Małyszko, lek. Inga Chomicka
S12 – przypadek 12. Nowe technologie w leczeniu cukrzycy. Osoby
prowadzące - mgr. inz. Adam Niedziałek

7. LITERATURA
Obowiązkowa
Publikacje i materiały edukacyjne wybrane przez prowadzących i wskazane na platformie eWUM

Uzupełniająca

Dodatkowe publikacje i materiały edukacyjne wybrane przez prowadzących i wskazane na platformie eWUM

8. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Symbol
przedmiotowego
efektu uczenia się
B.W21, B.W28,
C.W13, E,W7 E,W12,
B.U10, E.U12, E.U24

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się

Wykonanie zadań i aktywności e-learningowych - ocena zostanie
wystawiona na podstawie sumy uzyskanych punktów za wykonanie
elementów ocenianych.

Kryterium zaliczenia

Zalicza co najmniej 51% punktów z
każdego z 10 seminariów
(przypadków),
przy czym w każdym przypadku
punktowana jest praca własna oraz
test zaliczający

9. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot
jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym)
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