OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu

PRZEDMIOT: Anatomia człowieka
PUNKTY ECTS 4
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: -

STATUS PRZEDMIOTU

obligatoryjny
FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
30/30
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
30/30
Forma zaliczenia
Egzamin

polski

GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
znajomość biologii na
poziomie szkoły średniej

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: przedstawienie anatomii czynnościowej człowieka, poznanie i

opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu topografii wszystkich układów i narządów,
rozpoznawania kości szkieletu ludzkiego, budowy stawów, topografii układu mięśniowego i
czynności poszczególnych mięśni, czynności układu nerwowego, krwionośnego, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L), ćwiczenie audotytoryjne (A)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk4
Wk5

Temat wykładu
Wprowadzenie do nazewnictwa anatomicznego, podstawowe pojęcia, osie i
płaszczyzny ciała, obrazowanie ciała ludzkiego.
Ogólna budowa układu kostnego, budowa anatomiczna kręgosłupa, kości krzyżowej i
czaszki.
Połączenia kostno- stawowe kręgosłupa, czaszki.
Budowa kostna miednicy, klatki piersiowej, połączenia stawowe.
Budowa układu mięśniowego, topografia i funkcje powierzchownych mięśni grzbietu,
klatki piersiowej i brzucha.

Topografia i funkcje mięśni czaszki i mięśni mimicznych.
Budowa kostno-stawowa kończyny górnej, topografia i czynność mięśni

Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Wk11
Wk12
Wk13
Wk14
Wk15

Nr
A1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

kończyny górnej.
Budowa kostno-stawowa kończyny dolnej, topografia i czynność mięśni
kończyny dolnej.
Centralny układ nerwowy, podział, budowa, funkcje, budowa mózgowia i
rdzenia kręgowego.
Obwodowy układ nerwowy, przebieg i unerwienie nerwów czaszkowych.
Narządy zmysłów, budowa i funkcje, szczegółowa budowa skóry i tkanki
podskórnej.
Budowa układu krwionośnego, budowa serca, przebieg naczyń krwionośnych.
Budowa, topografia i funkcje układu limfatycznego, przebieg naczyń
limfatycznych, gruczoły dokrewne.
Budowa, topografia i funkcje narządów układu oddechowego.
Budowa, topografia i funkcje narządów układu pokarmowego.
Budowa, topografia i funkcje narządów układu oddechowego.
Budowa, topografia i funkcje narządów układu moczowo-płciowego.
Temat ćwiczenia
Zapoznanie z przedmiotem, plan pracy i regulamin zaliczenia, piśmiennictwo.
Schemat budowy ciała. Pojęcie narządu i układu.
Zasada budowy szkieletu. Kości jako element podporowy i dynamiczny.
Budowa kręgosłupa i czaszki topograficzna i czynnościowa, połączenia
stawowe, mięśnie - ćwiczenia na modelach anatomicznych
Szczegółowa budowa kości twarzoczaszki, połączenia kostno-stawowe
Budowa funkcjonalna głowy i szyi
Mięśnie głowy i szyi- praktyczna znajomość.
Kończyna górna, budowa topograficzna i czynnościowa. Szczegółowa budowa
ręki.
Kończyna dolna, budowa topograficzna i czynnościowa. Szczegółowa budowa
stopy
Budowa ośrodkowego układu nerwowego, podział mózgowia, nerwy czaszkowe
Topografia unerwienia głowy ze szczególnym uwzględnieniem twarzy.
Bodowa narządów zmysłów, ze szczególnym uwzględnieniem oka, jamy
sosowej
Szczegółowa budowa skóry, warstwy, funkcje.
Topografia narządów wewnętrznych klatki piersiowej.
Topografia naczyń krwionośnych- znajomość praktyczna.
Topografia narządów wewnętrznych jamy brzusznej i miednicy.
Powtórzenie materiału, zaliczenie ćwiczeń

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Ignasiak Z. Anatomia układu ruchu. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2016.
Ignasiak Z. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka. Elsevier Urban & Partner,
Wrocław, 2014.
Schünke M., Schulte E., Schumacher U. Prometeusz Atlas anatomii człowieka. MedPharm Polska, Wrocław,
2009.
Kapandji A.I. Anatomia funkcjonalna stawów. T.1. Kończyna górna. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2014.
Kapandji A.I. Anatomia funkcjonalna stawów. T.2. Kończyna dolna. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2014.
Kapandji A.I. Anatomia funkcjonalna stawów. T.3. Kręgosłup i głowa. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2015.
Netter F.H. Atlas anatomii człowieka. Elsevier Urban& Partner, Wrocław, 2011.
Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. T.1. PZWL 2007

Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. T.2. PZWL 2007
Literatura uzupełniająca:
Krechowiecki A., Czerwiński F., Zarys anatomii człowieka, Wyd. PZWL, Warszawa 2004
Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, Wyd. PZWL, Warszawa 2003 Nettem
F., Atlas anatomii człowieka, Wyd. Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2011
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
w zakresie
umiejętności
w zakresie
kompetencji
społecznych

04
05

charakteryzuje budowę organizmu ludzkiego,
a także funkcje i czynności poszczególnych
jego części i układów
określa reguły anatomiczne dotyczące
prawidłowej morfologii układu ruchu i odnosi
je do możliwych zniekształceń i dysfunkcji.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_W01
K_W03

P6S_WG

potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk
K_U01
podstawowych w praktyce zawodowej
Potrafi lokalizować, nazywać poszczególne K_U01
elementy budowy ciała ludzkiego
rozumie potrzebę rozwoju osobistego i
K_K01
zawodowego oraz potrzebę aktualizowania
wiedzy

P6S_UW
P6S_UW

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F2- sprawdzian pisemny
F3- sprawdzian praktyczny
F5- udział w dyskusji
P1- egzamin pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
L1- L15, Wk1-W15, A1
02
L2, L3, L4, L6, L7, L8, L9 03
04
05

L15
L1-L15
L1-L15, Wk1-W15
L1- L15, Wk1-W15, A1

Sposób oceny

F1, F2, F3, P1
F1, F3, P1
F1, F2, F3, P1
F1, F2, F3, P1
F5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ………………………………………………………………………… 30h
− udział w ćwiczeniach ………………………………………………………………………..30h −
konsultacje …………………………………………………………………………………….2h

− egzamin ………………………………………………………………………………………. 2h
RAZEM:
64h
2.
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do ćwiczeń ………………………………………………………………………….20h
przygotowanie do egzaminu pisemnego z przedmiotu ………………………………………………10h
przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………………………………...…6h
RAZEM: 36h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 4
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 2,5 punkty ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,5 punktów ECTS.
. Zajęcia praktyczne 1,6 punktu ECTS
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15h
przygotowanie do sprawdzianów praktycznych 24h

X. Autor programu: dr Katarzyna Balewska-Juras, mgr JacekAptowicz
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu

PRZEDMIOT: Aparatura kosmetyczna
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

PUNKTY ECTS 1

SPECJALNOŚĆ: -

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
10/10
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: : BHP i
ergonomia pracy

polski

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: : Zapoznanie z aparatura diagnostyczną. Wykonywanie zabiegów

diagnostycznych. Nauka doboru sprzętu diagnostycznego i interpretacji wyników. Prezentacja
najczęściej wykonywanych zabiegów oraz zapoznanie z aparaturą wykorzystywaną w kosmetologii.
III. Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne (P)

IV. Treści programowe:
Nr
Temat ćwiczenia
P1
Omówienie zabiegów profesjonalnych z użyciem aparatury, z podziałem na
diagnostyczne, lecznicze
P2
Aparatura diagnostyczna w gabinecie kosmetycznym (lampa Wooda, lupa
kosmetyczna, korneometr, i in.)
P3
Rodzaje promieni, zastosowanie lamp w gabinecie kosmetycznym
P4
Lasery wykorzystywane w kosmetologii
P5
Rodzaje prądów w kosmetologii
V. Literatura
Literatura podstawowa:
Kasprzak W., Mańkowska A., Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, Wyd. PZWL , Warszawa
2010

Adamski Z., Kaszuba A. (red.), Dermatologia dla kosmetologów, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu
Medycznego, Poznań 2008
Kasprzak W., Mańkowska A., Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, Wydaw.
Lekarskie PZWL,
Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
Kasprzak W., Mańkowska A. , Fizykoterapia ,medycyna uzdrowiskowa, Wyd. PZWL, Warszawa 2008
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

zna budowę i działanie aparatury

02

zna wskazania i przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W10
K_W20

w zakresie
wiedzy

w zakresie
umiejętności

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P6S_WG

03
04

potrafi posługiwać się specjalistycznym
sprzętem z godnie z zasadami BHP
podejmuje działania zawiązane z
samokształceniem

K_U02

P6S_UW

K_K02
K_K03

w zakresie
kompetencji
społecznych

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1- odpowiedź ustna
P7- sprawdzian praktyczny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
P1,P2
02
P1,P2,P3,P4,P5,P6
03
P1,P2,P3,P4,P5,P6
04
P1,P2,P3,P4

Sposób oceny

F1
F1
F1,P7
F1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w ćwiczeniach...................................................................................................................... 10h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 2h
RAZEM: 12h

2.
−
−

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do sprawdzianu praktycznego ..............................................................................8h
przygotowanie do odpowiedzi ……………………………………………………………………5h
RAZEM: 13h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25h

1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1
w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,5 punktów
ECTS,
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,5 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 0,7 punktów ECTS
− udział w ćwiczeniach......................................................................................................... ............. 10h
− sprawdzian praktyczny …………………...………………………………………………………0,5h
przygotowanie do sprawdzianu praktycznego ...................................................................................8h

X. Autor programu: mgr Jolanta Łazarczyk
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: BHP i ergonomia pracy
PUNKTY ECTS 0
KIERUNEK: Kosmetologia
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
5/5
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
I.

III. Forma zajęć: wykład kursowy z prezentacją multimedialną (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wp1
Wp2
Wp3
Wp4
Wp5
Wp6

Wk7
Wk8

Temat wykładu

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Rys historyczny ergonomii. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna.
Tematyka badań ergonomicznych. Układ człowiek-środowisko - praca.
Środowisko pracy: czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i społeczne, ocena
ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z
tymi zagrożeniami.
Fizjologiczne uwarunkowania pracy: rodzaje pracy, obciążenia fizyczne i
psychiczne, zjawisko zmęczenia i jego skutki, zjawisko biorytmów.
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w
procesach pracy.
Konstrukcja ergonomicznego miejsca pracy na przykładzie organizacji
stanowiska komputerowego - zagrożenia i metody ich ograniczania.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy i chorób zawodowych.
Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń w tym

udzielania pierwszej pomocy.
V. Literatura
Literatura podstawowa:
Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. OWPW, Warszawa 2001
Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, t. I i II., Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa 1997
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Wykowska M., Ergonomia
jako nauka stosowana, Wyd. AGH, Kraków 2009.
Literatura uzupełniająca:

Rączkowski B., BHP w praktyce, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008
Kowal E. (red.), Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy, Wyd. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

w zakresie
wiedzy

01
02

w zakresie
umiejętności
w zakresie
kompetencji
społecznych

03
04

zna zasady działania z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa swojego i otoczenia
potrafi wykorzystywać i obsługiwać
specjalistyczną aparaturę i sprzęt zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa i ergonomii
rozpoznać i odpowiednio zachować się w
sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
właściwie, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i ergonomii organizować pracę.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W31

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

K_U10

P6S_UW

K_U15

P6S_UW

K_K14

P6S_KR

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
P1 - test pisemny
F7 – inne/opisowa analiza wybranego stanowiska pracy
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1
02
Wk2, Wk3, Wk5, Wk7
03
Wk3, Wk4, Wk5, Wk6, Wk8
04
Wk3, Wk4, Wk5, Wk6, Wk7
05
Wk1

Sposób oceny

P1
P1, F7
P1
P1, F7
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .......................................................................................................... ...5h
konsultacje ...........................................................................................................................1h
RAZEM: 6h
2.
Samodzielna praca studenta
- przygotowanie do ćwiczeń …...............................................................................4h

- przygotowanie do sprawdzianów praktycznych ……………………………......5h
- przygotowanie do testu pisemnego ................................................................. 2h
RAZEM:

11h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM 17h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS : 0
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0 punkty ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 1 punktów ECTS
− opracowanie prezentacji........................................................................................5h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………….....5h

X. Autor programu: mgr Jarosław Kulbaba
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Biofizyka
PUNKTY ECTS 3
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: Nabycie przez studentów umiejętność opisu i interpretacji podstawowych
wielkości fizycznych. Poznanie fizycznych podstaw procesów fizjologicznych – krążenia, przewodnictwa
nerwowego, wymiany gazowej, ruchu, wymiany substancji. właściwości fizycznych tkanek; opisu i
interpretacji zjawisk fizycznych zachodzących w organizmie człowieka, wpływu na organizm zewnętrznych
czynników fizycznych (temperatury, ciśnienia, wilgotności, temperatury, pól elektromagnetycznych, prądów,
fal dźwiękowych, promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego.
Wykłady mają na celu ukazać studentom jedności między zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w
otaczającym nas świecie i organizmie człowieka.
Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne (przez uczestnictwo w bezpośrednich pomiarach i
przeprowadzonych doświadczeniach laboratoryjnych) zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w
organizmie żywym: z transportem masy, pędu (zjawisko lepkości) i transportem ciepła, rozchodzeniem się fal
mechanicznych i in.
Poznanie sposobów wyznaczenia podstawowych wielkości fizycznych
charakteryzujących te zjawiska. Ćwiczenia te pozwalają na bezpośrednią dyskusję ze studentami o zjawiskach
biofizycznych, w trakcie wykonywania przez nich doświadczeń, pozwalają na samodzielną interpretację
otrzymanych wyników doświadczalnych przez opracowanie i wyciągnie wniosków z otrzymanych wyników.
Obejmują również opracowanie kilku referatów mających na celu wyrobienie przez studenta umiejętności
samodzielnego opracowywania zagadnień biofizycznych.

III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L)

IV. Treści programowe:

Nr
Wk1

Temat wykładu

Wk2

Wpływ wilgotności powietrza na organizm człowieka. Definicje i jednostki wilgotności
i metody jej pomiaru.
a) Sposoby pomiaru stopnia nawilżania skóry. Zasada działania urządzenia: Tewametru
oraz Korneometru (Zjawisko półprzewodnictwa elektrycznego i pojemności
elektrycznej.
b) Ocena stopnia wysuszenia skóry – urządzenie D-squame.
c)Ocena stopnia przetłuszczania skóry – Sebumeter
Aparatura wykorzystywana w zabiegach nawilżających : udoskonalone urządzenia do
jonoforezy (galwany), sonoforeza, mezoterapia bezigłowa.

Wk3

Wpływ temperatury na organizm człowieka. Definicja temperatury i ciepła.
Zjawiska fizyczne związane z przenoszeniem ciepła, kalorymetria, przemiany
fazowe. Transport ciepła w organizmie żywym. Metodyka pomiaru wielkości
fizycznych takich jak ciepło właściwe.
Procesy krążenia krwi w organizmie, prawa i zjawiska fizyczne związane z
krążeniem. Lepkość krwi i metody jej pomiaru. Metody usprawniające krążenie
krwi.
Tkanka nerwowa - przewodzenie impulsów nerwowych. Prawa związane z
prądem elektrycznym. Pole elektryczne, prąd stały, prąd zmienny. Zakresy
częstotliwości drgań prądu stosowane podczas zabiegów diadynamicznych. Prąd
impulsowy wysokiej i niskiej częstotliwości. Elektrostymulacja (przy zaniku
objętości mięśni). Prądy stosowane w elektrolecznictwie kosmetycznym i ich
działanie. Zabiegi z wykorzystaniem prądów (galwanizacja, przewodnictwo
przez skórę}
Fale mechaniczne – dźwiękowe: ultradźwięki, zakres słyszalny i infradźwięki
(powstawanie ultradźwięków i ich zastosowanie w kosmetologii – diagnostyka
ultradźwiękowa). Definicja ciśnienia, rodzaje ciśnień. Wpływ ciśnienia na
organizm. Kawitacja (zastosowanie fali dźwiękowej o niskiej częstotliwości.
Fale elektromagnetyczne. Powstawanie, rodzaj fali. Podstawowe zjawiska jakim
ulega światło. Załamanie, odbicie, interferencja, polaryzacja. Zastosowanie w
kosmetologii fal widzialnych, podczerwieni i ultrafioletu. Zastosowanie fal
radiowych – urządzenia Thermage, Rading, radioforeza, prosilim RFdiatermia. Światłolecznictwo: lampy emitujące promieniowanie podczerwone,
widzialne, lampy: Minina, Solux, światło PILER (polaryzujace), bioptron.
Zjawiska absorpcji światła, emisji, emisji wymuszonej. Lasery – akcja laserowa.
Właściwości światła laserowego i zastosowanie laserów w kosmetologii.
Wpływ temperatury na organizm człowieka. Definicja temperatury i ciepła.
Zjawiska fizyczne związane z przenoszeniem ciepła, kalorymetria, przemiany
fazowe. Transport ciepła w organizmie żywym. Metodyka pomiaru wielkości
fizycznych takich jak ciepło właściwe.
Procesy krążenia krwi w organizmie, prawa i zjawiska fizyczne związane z
krążeniem. Lepkość krwi i metody jej pomiaru. Metody usprawniające krążenie
krwi.
Temat ćwiczenia
Definicje podstawowych wielkości fizycznych. Przedstawienie sposobów
wyznaczania gęstości ciał.- audytoryjne

Wk4

Wk5

Wk4

Wk5

Wk6
Wk7

Wk8

Nr
L1

Podstawowe jednostki wielkości fizycznych. Ogólne omówienie zjawisk
fizycznych zachodzących w organizmie żywym. Fizyczne podstawy procesów
fizjologicznych: wymiany gazowej, ruchu, wymiany substancji. Dyfuzja. Rola
dyfuzji w organizmie człowieka, wnikanie substancji odżywczych przez skórę.

L2
L3
L4
L5
L6
L7

Wyznaczenie gęstości ciał stałych i cieczy
Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości metodą Stokesa
Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego
Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych
Wyznaczanie długości fal głosowych
Wpływ światła słonecznego oraz światła laserowego na organizm. Zastosowanie
światła laserowego

L8
V. Literatura
Literatura podstawowa:

Grajek H., Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki, Wyd. OSW im. J. Rusieckiego,
Olsztyn 2010
Jaroszyk F., Biofizyka. Podręcznik dla studentów, Wyd. PZWL, Warszawa 2002
Pilawski A., Podstawy biofizyki. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1985
Literatura uzupełniająca:

Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, Wyd. WNT, Warszawa 1998
Jóźwiak Z. Bnartosz G., Biofizyka, Wyd. PWN, Warszawa 2008
Skorko M., Fizyka, Wyd. PWN, Warszawa 1976
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03

04
w zakresie
umiejętności

charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące
w przyrodzie – rozumie zjawiska i procesy
fizyczne zachodzące w organizmie ludzkim
poznaje podstawowe pojęcia, teorię i prawa
umożliwiające fizyczną interpretację procesów
zachodzących w przyrodzie i w organizmie
człowieka
ma wiedzę na temat zastosowania zjawisk
fizycznych (transportu masy, energii cieplnej,
pędu
(zj. lepkości), rozchodzenia się np. pól
elektromagnetycznych, fal ultradźwiękowych,
zakresów szkodliwości prądów przy
wykorzystaniu danej aparatury dla zdrowia
człowieka.
zna i rozumie uwarunkowania środowiskowe:
ciśnienie, wilgotność, lepkość, ciepło, wpływ
pól elektromagnetycznych (światła, częstości
radiowych, itd.), fal mechanicznych
(ultradźwięków) itd., wpływające na stan
zdrowia populacji
potrafi prawidłowo pokazać, objaśnić oraz
wykonać zabiegi z zakresu odnowy
biologicznej oraz kosmetycznej dzięki
poznaniu zjawisk fizycznych i ich opisu.
Stosuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych
w praktyce zawodowej

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W02

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_W02

P6S_WG

K_W07

P6S_WG

K_U01

P6S_UW

K_U05

05

06
w zakresie
kompetencji
społecznych

07

potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki K_U08
w odniesieniu do działania np. światła K_U10
laserowego,
pół
magnetycznych
i
elektrycznych, prądów itd.
rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej K_K03
wiedzy z zakresu nauk podstawowych biofizyki oraz medycznych.

P6S_UW

ma świadomość odpowiedzialności za zadania
realizowane wspólnie z zespołem

P6S_KO

K_K09

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F4- kolokwium
F5- udział w dyskusji
F7/inneF7/inne- referat
F7/inne-

VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1-Wk8, L1-L6
02
Wk1-Wk8, L1-L7
03
04
05
06
07

Wk1-Wk8, L1-L7
Wk1-Wk8, L1-L7
Wk6-Wk8
Wk1-Wk8, L1-L7
L2-L6

Sposób oceny

F4, F3, F5, F7
F3, F4, F5, F7/s,
F7/r, F7/o
F4, F5, F7/r,
F4, F5
F4, F5, F7/r, F7/o
F4, F5, F7/r, F7/o
F3, F7/o

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach……………………………………………………….. 15h −
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych .........................................................15h −
konsultacje .................................................................................................. 2h
RAZEM: 32h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń .............................................................................15h
− przygotowanie do sprawdzianów pisemnych .................................................5h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………… 13h
− przygotowanie do zaliczenia ......................................................................... 10h
RAZEM: 43h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 3
-

w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,3
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,7

3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne – 1,1
- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ...................15h
- przygotowanie do sprawdzianów praktycznych … 13h

X. Autor programu: dr hab. Hanna Grajek
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Chemia bioorganiczna
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: podstawy
chemii ogólnej, podstawy
biologii i genetyki

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: : opanowanie podstawowej wiedzy o podziale, budowie i funkcji

związków biorących udział w procesach biologicznych. Na podstawie struktury podstawowych klas
biocząsteczek student potrafi określić ich własności fizyczne i chemiczne.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk4
Wk5
Wk6

Temat wykładu

Stereoizomeria biocząsteczek. Podstawowe pojęcia.
Budowa, właściwości monosacharydów, disacharydów i polisacharydów.
Pochodne polisacharydów stosowane w kosmetyce.
Budowa, właściwości aminokwasów i białek. Peptydy i białka o zastosowaniu
kosmetycznym. Enzymy.
Struktura i funkcje kwasów tłuszczowych. Budowa i właściwości
tłuszczów .Woski, lecytyny, sfingomieliny, cholesterol.
Nukleoproteidy i kwasy nukleoidowe – budowa i właściwości.
Witaminy
Hormony sterydowe. Hormony roślinne.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Fink E., Kosmetyka – przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych, Wyd II Polskie pod red.
Malinka W., Wyd. MedPharm, Wrocław 2011

Kaniewska M., Kosmetologia – podstawy, Wyd. WSiP, Warszawa 2011
Peters I., Kosmetyka, Wyd. REA, Warszawa 2002
Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A., Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej,
Wyd. PZWL, Warszawa 2012
Pierzchała J., Pielęgnacja skóry, Wyd. Bellona, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:

Martini M.,C., Kosmetologia i farmakologia skóry, Wyd. PZWL, Warszawa 2007
Noszczyk M., Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Wyd. PZWL, Warszawa 2010
Molski M., Chemia piękna, Wyd. PWN, Warszawa 2009
Petsitis X., Kipper K., Kosmetyka ozdobna i pielęgnacja twarzy, Wyd. MedPharm, Wrocław 2011
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02
03

w zakresie
umiejętności

04

05
w zakresie
kompetencji
społecznych

definiuje na przykładzie biocząsteczek
optycznie czynnych podstawowe pojęcia
określające ich budowę przestrzenną
zna budowę i funkcje biocząsteczek
potrafi wykazać, które właściwości
biocząsteczek wykorzystywane są w
kosmetologii
potrafi wykazać w składzie danego preparatu
kosmetycznego biocząsteczki oraz uzasadnić
jego działanie na skórę
monitoruje zastosowanie biocząsteczek w
kosmetologii poprzez stałe uaktualnianie
wiedzy

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K—W01
K—W02

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K—W01
K_W03
K_U01
K_U10

P6S_WG

P6S_UW

K_U10
K_U16

P6S_UW

K—K01
K—K02
K—K03

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

P1 – zaliczenie pisemne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1
02
Wk2-Wk6
03
Wk2-Wk6
04
Wk2-Wk6
05
Wk2-Wk6

Sposób oceny

P1
P1
P1
P1
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
-

udział w wykładach........................................................................................................... ....10h
konsultacje ..............................................................................................................................1h

RAZEM:
11h
2. Samodzielna praca studenta
przygotowanie do wykładów - wyrównanie braków z chemii organicznej na poziomie LO ....... 7h
przygotowanie do testu pisemnego............................................................................................. .....7h
RAZEM:
14h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta
OGÓŁEM: 25h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS – 1
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,4 punktów ECTS, - w
tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,6 punktów ECTS

X. Autor programu: prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski , dr Dorota Ogrodowska
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Edukacja zdrowotna
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenia z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu:
1. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej.
Zwrócenie uwagi na znaczenie działań profilaktycznych w życiu człowieka i w systemie ochrony zdrowia.
2. Rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w trosce o zdrowie własne i innych;
kształtowanie własnej i u innych postawy prozdrowotnej.

3.Wskazanie na działania prewencyjne w zapobieganiu współczesnym zagrożeniom zdrowia.
Zdobycie umiejętności oddziaływania na świadomość ludzi w odniesieniu do zagrożeń zdrowia i
jego ochrony poprzez permanentne zdobywanie i pogłębianie wiedzy ukierunkowanej na zdrowie.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), wykład problemowy (Wp)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2

Wp3

Wk4

Temat wykładu

Edukacja zdrowotna jako wartość indywidualna i społeczna. Geneza edukacji
zdrowotnej.
Pojęcia terminologiczne: zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna,
wychowanie zdrowotne, styl życia. Działania WHO na rzecz zdrowia. Modele
edukacji zdrowotnej.
Społeczeństwo wobec zagrożeń cywilizacyjnych: Narodowy Program Zdrowia
w Polsce. Priorytety w naszym życiu a zdrowie; czynniki i zachowania
zagrażające zdrowiu – choroby cywilizacyjne a zachowania sprzyjające zdrowiu.
Obszary edukacji zdrowotnej. Żywienie jako forma zdrowego stylu życia –
LDL, HDL.

Wp5

Wp6

Wp7
Wp8

Aktywność fizyczna jako forma zdrowego stylu życia; sprawność i wydolność
fizyczna; metabolizm pod wpływem wysiłku fizycznego; efekty zdrowotne;
ciśnienie tętnicze krwi.
Psychologiczne aspekty zdrowia; umiejętności życiowe i sposoby ich rozwijania
w edukacji zdrowotnej: asertywność, emocje i stres, sposoby radzenia sobie z
presją innych.
Używki jako czynnik zagrażający zdrowiu i życiu. Narkotyki.
Relaks, techniki relaksacyjne; edukacja zdrowotna w domu i w pracy;
planowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia, kształtowanie postawy
prozdrowotnej wobec zdrowia własnego .

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Borzucka–Sitkiewicz K, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Wyd. Impuls, Kraków 2006
Dolińska–Zygmunt G., Podstawy psychologii zdrowia, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001
Gaś Z., B., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wyd. UMCS,
Lublin 1998
Gromadzka–Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Wyd. SGGW, Warszawa 2003
Karski J. B., Postępy promocji zdrowia – przegląd międzynarodowy, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
Łuczyńska A., Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?, Wyd. GWP,
Gdańsk 2004
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik dla studentów, Wyd. PWN, Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca:
Bogucki J., Tuszyńska–Bogucka V., Styl życia a zdrowie- wybrane zagadnienia, Wyd. Czelej, Lublin 2005
Gordon T., Pacjent jako partner, Wyd. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1999
Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Wyd. CeDeWu, Płock 2004
Korpowicz V., Promocja zdrowi. Kształtowanie przyszłości, Wyd. SGH, Warszawa 2008
Kowalski M., Gaweł A., Zdrowie – wartość – edukacja, Wyd. Impuls, Kraków 2007 Makinia
A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, Wyd. Impuls, Kraków 2004
Wrona – Polańska H., Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem, Wyd. Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2003

VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02
w zakresie
umiejętności

definiuje podstawowe zagadnienia związane z
edukacją zdrowotną oraz związane ze
zdrowiem; wyjaśnia i uzasadnia miejsce
edukacji w trosce o zdrowie; posiada
podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia i
zdrowego odżywiania się niezbędną do
wykonywania zawodu; posiada podstawową
wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów
zdrowia;
potrafi udzielić porad w zakresie stylu życia,
podstaw żywienia i aktywności fizycznej,
sprzyjających poprawie kondycji ciała;
wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk
podstawowych;

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W17
K_W18
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_U01
K_U08;
K_U09
K_U10

Odniesienie do
efektów
obszarowych

P6S_WG
P7S_UW

P6S_UW

03
w zakresie
kompetencji
społecznych

kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe K_K01;
w celu stałego uaktualniania wiedzy i K_K03;
umiejętności zawodowych;
K_K07;
przestrzega zasad etyki zawodowej,

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

P1 – zaliczenie pisemne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1, Wk2, Wp3, Wk4, Wp5,
02
03

Wp6, Wp7, Wp8
Wk4, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8
Wp3, Wp5, Wp6, Wp7, Wp8

Sposób oceny

P1
P1
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach ..................................................................................................10h
- konsultacje ..................................................................................................................1h
RAZEM: 11h
2.

Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie do zaliczenia pisemnego .....................................................................6h
- przygotowanie do wykładów .......................................................................................3h
- studiowanie literatury ...................................................................................................5h
RAZEM: 14h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,4 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,6 punktów ECTS.

3. Zajęcia praktyczne 0 ECTS

X. Autor programu: dr hab. Jerzy Urniaż, prof. OSW;
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Elementy fizjoterapii i masażu
PUNKTY ECTS 3
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
30/30
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: anatomia
człowieka, BHP i ergonomia
pracy

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z zasadami oraz metodyką stosowania w kosmetologii zabiegów
z zakresu fizjoterapii. Zapoznanie z zasadami wykonywania wybranych zabiegów z zakresu fizykoterapii oraz
ich wpływem na organizm. Zapoznanie z metodyką oraz technikami wykonywania masażu poszczególnych
części ciała.
Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu kinezyterapii Zapoznanie z zasadami diagnostyki
kinezyterapeutycznej.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia praktyczne (P)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk4
Wk5
Wk6

Temat wykładu

Zapoznanie z zakresem materiału i zasadami zaliczenia przedmiotu. Organizacja
pracy masażysty. Higiena i bezpieczeństwo pracy. Dokumentacja masażu.
Klasyfikacja masażu. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy masażu.
Ogólne zasady stosowania masażu. Wskazania i przeciwwskazania do masażu.
Rola medycyny fizykalnej w fizjoterapii i kosmetologii. Czynniki fizyczne,
mechanizm ich działania na organizm.
Rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych stosowanych w kosmetologii.
Leczenie uzdrowiskowe.
Budowa narządu ruchu człowieka. Systematyka kinezyterapii. Wpływ ruchu na
organizm człowieka.
Wybrane metody fizjoterapeutyczne w czynnościowych zaburzeniach narządu
ruchu.

Wk7
Wk8

Nr
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Zapoznanie z zakresem materiału i zasadami zaliczenia przedmiotu. Organizacja
pracy masażysty. Higiena i bezpieczeństwo pracy. Dokumentacja masażu.
Klasyfikacja masażu. Anatomiczno-fizjologiczne podstawy masażu.
Temat ćwiczenia
Zapoznanie z materiałem oraz warunkami zaliczenia ćwiczeń. Przygotowanie do
zabiegu masażu – pozycje złożeniowe.
Techniki wykonywania masażu.
Metodyka masażu klasycznego. Masaż grzbietu.
Masaż klatki piersiowej. Masaż brzucha.
Masaż głowy i szyi. Masaż twarzy.
Masaż kończyny górnej (obręczy kończyny górnej, ramienia, przedramienia,
ręki).
Masaż kończyny dolnej (masaż pośladków, uda, podudzia, stopy).
Masaż w środowisku wodnym.
Masaż przyrządowy.
Masaż w wybranych schorzeniach narządu ruchu.
Podstawy drenażu limfatycznego.
Masaż relaksacyjny i masaż antycelulitowy.
Leczenie ciepłem i zimnem. Wpływ ciepła i zimna na organizm. Metodyka
zabiegów w saunie i kriokomorze – wskazania i przeciwwskazania.
Światłolecznictwo i laseroterapia. Działanie biologiczne, wskazania i
przeciwwskazania. Metodyka wybranych zabiegów.
Elektrolecznictwo. Działanie biologiczne oraz metodyka wybranych zabiegów z
zakresu elektroterapii.
Ultradźwięki – działanie biologiczne oraz metodyka zabiegów.
Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii. Znaczenie wywiadu.
Projektowanie dokumentacji medycznej. Karta wywiadu oraz badania.
Prezentacja metod kinezyterapeutycznych w wybranych jednostkach
chorobowych.
Kinezyterapia w wodzie – cel i metodyka prowadzonych ćwiczeń.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, Wyd. PZWL, Warszawa 2006
Prochowicz Z., Podstawy masażu leczniczego, Wyd. PZWL, Warszawa 2003
Zborowski A., Masaż klasyczny, Wyd. AZ, Kraków 2008
Zembaty A. (red.), Kinezyterapia t. I i II., Wyd. Kasper, Kraków 2002
Literatura uzupełniająca:
Chaitow L., Fritz S., Masaż leczniczy: bóle dolnego odcinka kręgosłupa i miednicy, Wyd. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2009
Mikołajewska E., Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011
Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa
2008
Zborowski A., Drenaż limfatyczny, Wyd. AZ, Kraków 2008
Zborowski A., Masaż w wybranych jednostkach chorobowych cz. I, II i III, Wyd. AZ, Kraków 2010
czasopisma : Acta Balneologica
Balneologia Polska
Fizjoterapia
Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja

VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03

04
w zakresie
umiejętności

05

06
w zakresie
kompetencji
społecznych

07

opisuje budowę i funkcjonowanie organizmu
ludzkiego
zna zmiany patologiczne w różnych
zaburzeniach strukturalnych wywołanych
chorobą czy urazem

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01
K_W02
K_W25

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P7S_UW

prawidłowo przedstawia oraz wykonuje
podstawowe ćwiczenia, zabiegi
fizjoterapeutyczne
posługuje się specjalistyczną aparaturą
fizjoterapeutyczną
potrafi przeprowadzić wywiad dotyczący stanu
zdrowia i potrzeb klientów oraz sporządzić
dokumentację klienta
potrafi wykonać podstawowe rodzaje masażu

K_U01
K_U02

P6S_UW

K_U02
K_U06
K_U14

P6S_UW

K_U06

P6S_UW

rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej
wiedzy

K_K04

P6S_KK

P6S_UW

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F3 – sprawdzian praktyczny
P1 – zaliczenie pisemne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
Sposób oceny
01
Wk2, Wk4, Wk7, P20
F1, P1
02
Wk8, P19
F1, P1
03
Wk1, Wk5, P1, P13, P20
F1, F3, P1
04
P14-P17
F1, F3, P1
05
Wk1, P17, P18
P1
06
Wk3, P1-P12
F1, F3, P1
07
Wk6, Wk8, P19
F1, F3

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach ………………………………………………………….........……............. 15h
−
udział w ćwiczeniach……………………………...........................................................................30h
−
konsultacje .............................................................................................. ......................................... 1h
RAZEM: 46 h
2. Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń .................................................................................................... ......... 10h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych............................................................................. 8h
– przygotowanie do zaliczenia pisemnego: materiał wykładowy stanowi integralną część zagadnień realizowanych podczas
ćwiczeń i zaliczany jest równolegle w trakcie podsumowującego zaliczenia pisemnego ................ 11h

RAZEM:

29h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS =3
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,8 punkty ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 1,2 punktu ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 2,6 punktu ECTS
−
udział w ćwiczeniach……………………………...........................................................................45h
− przygotowanie do sprawdzianu praktycznego............................................................................... 20h

X. Autor programu: dr Dariusz Czaprowski, mgr Justyna Leszczewska modyfikacja: dr Ewa
Rydzewska, mgr Jakub Waś
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Etyka zawodowa
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: Kosmetologia
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: BHP i
ergonomia pracy.

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: wyposażenia studentów w wiedzę niezbędną do trafnego identyfikowania i
rozwiązywania dylematów moralnych z jakimi przyjdzie im zetknąć się w przyszłej pracy zawodowej.
II. III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wp1

Wp2

Wp3

Wp4

Temat wykładu

Etyka jako nauka o moralności.
Wartości i normy moralne.
Istota konfliktu moralnego.
Pojęcie zawodu zaufania
publicznego. – Etyka
zawodowa.
- Czy kosmetolog potrzebuje kodeksu etycznego?
- Predyspozycje do zawodu kosmetologa
- Wiedza, umiejętności i porządane cechy psychologiczne
Ogólne zasady etyki kosmetologa:
- Zasada dobroczynności, nieszkodzenia, autonomii pacjenta i solidarności.
- Błąd oraz ryzyko diagnostyczne i terapeutyczne
-Sposoby radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach
Szczegółowe prawa pacjenta.
-Obowiązki kosmetologa względem pacjenta.
-Godność zawodowa kosmetologa.
-Działanie kosmetologa a promocja zdrowia

Wp5

Dobre obyczaje w praktyce prywatnej.
-Kreowanie pozytywnego wizerunku
-Granice konkurencji zawodowej.
-Reklama a manipulacja.
ZALICZENIE PRZEDMIOTU - test

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Brzeziński T., Etyka lekarska, Wyd. PZWL, Warszawa 2002
Gillon R., Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, Wyd. PZWL, Warszawa 1997
Gubiński A., Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz, Wyd. NIL, Warszawa 1995
Hołówka J., Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 Olejnik
S., Etyka lekarska, Wyd. Unia, Katowice 1995
Literatura uzupełniająca:
Cabrić M., Pokrywka L., Piękno ciała, Wyd. PWN, Warszawa 2010
Rużyłło E., Etyka i medycyna, Wyd. Oficyna wydawnicza ,,Stopka”, Łomża 1999
Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Wyd. KiW, Warszawa 2000
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1, Wyd. PWN, Warszawa 2009
Tulibacki W., Etyka i nauki biologiczne, Wyd. ART, Olsztyn 1994
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

w zakresie
wiedzy

01
02
03

w zakresie
umiejętności

04
05

w zakresie
kompetencji
społecznych

06

opisuje wartości oraz normy moralne
odnoszące się do życia i zdrowia człowieka
zna uwarunkowania umożliwiające
prowadzenie własnej działalności gospodarczej
potrafi wskazać i wyjaśniać zasady etyczne
obowiązujące w pracy z pacjentem
potrafi komunikować się z zachowaniem zasad
etykiety w kontaktach międzyludzkich
jest świadom konsekwencji wynikających z
podjętych działań i decyzji
dba o podnoszenie swojej wiedzy i
umiejętności

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F5 – udział w dyskusji
P7/inne – praca pisemna (esej)
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1, Wk2, Wk4
02
Wk5
03
Wk2, Wk4, Wk5
04
Wk3
05
Wk4, Wk5,
06
Wk2, Wk3, Wk4

Sposób oceny

F5
F1
F1, P7
F5, P7
F1, P7
F5

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W29

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

K_W19

P6S_WG

K_U19

P6S_UO

K_U19

P6S_UO

K_K11

P6S_KO

K_K01
K_K02

P6S_KK

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach ............................................................................................................................ 10h
- konsultacje ............................................................................................ ................................................. 1h
RAZEM 11h
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie pracy pisemnej ............................................................................................................. 9h
- przygotowanie do wykładów ............................................................................................................... 5h
RAZEM: 14h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS 1 punkt ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,4 punktu ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,6 punktu ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 0,4 ECTS
− - przygotowanie pracy pisemnej …………………………………9h

X. Autor programu: dr Bogusław Pliszka (modyfikacja mgr Marta Hura)
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Fizjologia i patofizjologia
PUNKTY ECTS 4
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
30/30
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
30/30
Forma zaliczenia
egzamin

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
anatomia człowieka,
podstawy biochemii

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: tematyka przedmiotu obejmuje podstawy wybranych zagadnień z fizjologii i
patofizjologii człowieka. Treści wykładów i ćwiczeń ukierunkowane są na omówienie podstawowych praw
rządzących organizmem człowieka w warunkach środowiska zewnętrznego oraz wybranych zagadnień z
patofizjologii człowieka.
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na
praktyczne poznanie metod i technik badawczych stosowanych do oceny wybranych funkcji organizmu.
Zdobycie umiejętności samodzielnego wykonania wybranych testów diagnostycznych oraz interpretacji
uzyskanych wyników.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1

Wk2

Temat wykładu

WPROWADZENIE DO FIZJOLOGII
Środowisko biologiczne organizmu. Przestrzenie płynów ustrojowych.
Homeostaza. Czynność komórki. Budowa i czynności błony komórkowej.
Mechanizm działania na komórkę substancji biologicznie czynnych. Receptory
błonowe i wewnątrzkomórkowe. Molekularne podstawy mechanizmu aktywacji
receptorów. Regulacja receptorów. Układy przekaźników
wewnątrzkomórkowych. Transport jonów przez błonę komórkową. Pompy
jonowe dla jonów sodu, potasu, wapnia i chloru. Regulacja transportu przez
błony biologiczne. Metabolizm.
Zasady regulacji procesów fizjologicznych na poziomie komórek, narządów i

Wk3

Wk4

całego organizmu. Samoregulacja metabolizmu wewnątrzkomórkowego. Cykl
komórkowy i śmierć komórki. Odbieranie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji. Komunikacja pomiędzy komórkami. Sprzężenie zwrotne ujemne i
dodatnie.
Ogólny pogląd na zdrowie i chorobę w ujęciu holistycznym.
Zdrowie, choroba, śmierć wzajemne uwarunkowania. Definicja zdrowia wg
WHO. Definicja zdrowia w aspekcie homeostazy. Wykładniki homeostazy.
Adaptacja czynnościowa i morfologiczna. Mechanizmy regulacyjne w
warunkach zdrowia na poziomie komórkowym, tkankowym, narządowym i
układowym. Mechanizm regulacji na przykładzie przepływu wieńcowego w
warunkach zwiększonego zapotrzebowania na tlen – oparty na zasadzie
ujemnego sprzężenia zwrotnego. Układ renina, angiotensyna, aldosteron.
Choroba jako zaburzenie regulacji funkcji ustroju. Rola dodatniego sprzężenia
zwrotnego w generowaniu błędnego koła regulacyjnego prowadzącego do
progresywnej destabilizacji regulowanego układu na przykładzie miernej utraty
krwi (1000ml) i utraty około 40% objętości krwi.
Umieranie: progresywne upośledzenie sprawności układów krążenia, oddychania i
centralnego układu nerwowego prowadzące do hipoksji. Niedobór tlenu na poziomie
komórki, tkanki, narządu, ustroju – konsekwencje. Hipoksja, a ATP. Niedobór ATP, a
funkcje Na+- K+, ATP-azy, Ca²+- Mg²+ ATP-azy, K+- H+- ATP-azy.
Tolerancja różnych tkanek na niedotlenienie.
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Wk6

Wk7

Wk8

Wk9

Etiologia – nauka o przyczynach i uwarunkowaniach chorób. Choroba pierwotna
i wtórna. Czynniki chorobotwórcze wewnętrzne, zewnętrzne. Choroby
psychosomatyczne. Choroba organiczna i czynnościowa. Pojęcie normy
medycznej. Przebieg i zejście choroby.
Pojęcie układu sercowo-naczyniowego z krótkim omówieniem poszczególnych
jego składowych. Serce czynność bioelektryczna, mechaniczna, wyrzut serca,
krążenie wieńcowe. Zbiornik tętniczy duży. Rola naczyń oporowych. Zbiornik
żylny duży. Krążenie krwi w naczyniach włosowatych. Ośrodki kontrolujące
krążenie krwi, ośrodek sercowy i naczynioruchowy. Regulacja ciśnienie
tętniczego krwi z uwzględnieniem dwóch efektorów, tj. mięśnia sercowego
kontrolującego dopływ krwi do zbiornika tętniczego dużego i mięśni gładkich
naczyń tętniczych oporowych kontrolujących odpływ krwi ze zbiornika
tętniczego dużego.
Krew – rola w organizmie. Centralne i obwodowe narządy hematopoetyczne.
Rola szpiku kostnego w powstawaniu morfotycznych składników krwi. Rola
erytrocytów. Leukocyty, limfocyty, biosynteza immunoglobulin. Pierwotna i
wtórna odpowiedź immunologiczna. Rola limfocytów, granulocytów,
monocytów w procesach alergicznych. Płytki krwi.
UKŁAD NERWOWY CZYNNOŚĆ KOMÓREK NERWOWYCH
Komórka nerwowa(budowa). Synapsy. Pobudliwość i pobudzenie. Potencjał
spoczynkowy i czynnościowy błony komórkowej. Przewodzenie pobudzenia w
aksonach i dendrytach. Postsynaptyczny potencjał pobudzający i hamujący.
Hamowanie presynaptyczne. Mechanizmy uwalniania neuroprzekaźników z
neuronów. Neurotransmitery ośrodkowego układu nerwowego hamujące i
pobudzające. Hiperpolaryzacja, hipopolaryzacja.
Kontrola środowiska wewnętrznego. Czynność gruczołów dokrewnych
Istota równowagi homeostatycznej ustroju człowieka z uwzględnieniem
autonomicznego układu nerwowego i układu endokrynnego. Autonomiczny
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Wk11

Wk12

Wk13

Wk14

Wk15

układ nerwowy. Trzewne łuki odruchowe i ich efektory Transmitery, w układzie
autonomicznym. Rola układu nerwowego w regulacji funkcji hormonalnych.
Ogólny pogląd na budowę układu neuroendokrynnego ze szczególnym
uwzględnieniem roli przysadki mózgowej. Charakterystyka i kontrola
wydzielania wewnętrznego. Biosynteza i uwalnianie hormonów. Mechanizm
działania hormonów. Hormony podwzgórzowe. Hormony przedniego płata
przysadki, części pośredniej i tylnego płata przysadki. Hormony gruczołów
przytarczycznych.
Czynność gruczołów wydz. Wew. cz. II
Czynności trzustki (wysp trzustkowych).Hormony kory nadnerczyglikokortykoidy, mineralokortykoidy, androgeny. Hormony rdzenia nadnerczy.
Gruczoł tarczowy: rola hormonów gruczołu tarczowego i przytarczyc, hormon
wzrostu.
ODDYCHANIE
Struktura układu oddechowego. Oddychanie zewnętrzne. Mechanika
oddychania. Wentylacja płuc. Dyfuzja gazów oddechowych w płucach i
tkankach. Wpływ sprawności oddychania na regulację równowagi kwasowozasadowej krwi. Oddychanie wewnętrzne. Przemiana materii. Podstawowa
przemiana materii. Czynniki wpływające na przemianę materii. Regulacja
oddychania.
UKŁAD TRAWIENNY
Odżywianie: przyjmowanie pokarmów, trawienie pokarmów, wchłanianie
składników pokarmowych i wody, przyswajanie składników pokarmowych.
Neurohormonalna regulacja przyjmowania pokarmu, motoryki przewodu
pokarmowego i wydzielania soków trawiennych. Ośrodkowa regulacja głodu i
sytości. Równowaga energetyczna. Motoryka przewodu pokarmowego w tym
dróg żółciowych. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych. Funkcje
trzustki w procesach trawienia.
Budowa i czynność wątroby – funkcja filtrująca, zewnątrzwydzielnicza,
wewnątrzwydzielnicza, magazynująca. Regulacja przepływu krwi w układzie
pokarmowym ze szczególnym uwzględnieniem krążenia zwrotnego. Regulacja
powstawania żółci. Krótki przegląd czynników hepatotolsycznych- wirusowych,
lekowych, pokarmowych. Długofalowy wpływ alkoholu na czynności wątroby.
Wysiłek fizyczny a przepływy krwi przez wątrobę. Marskość wątroby i jej
następstwa dla organizmu człowieka.
Zawartość wody w ustroju. Elektrolity. Bilans wodno-elektrolitowy. Czynność
nerek. Nerki jako najważniejszy element regulacji gospodarki wodnoelektrolitowej. Funkcje nefronu. Krążenie krwi w nerkach. Filtracja
kłębuszkowa. Regulacja ukrwienia nerek i filtracji kłębuszkowej. Resorpcja i
sekrecja kanalikowa. Transport kanalikowy wody, jonów i mocznika. Zagęszczanie i
rozcieńczanie moczu. Regulacja bilansu wodno – elektrolitowego organizmu.
Regulacja przyjmowania i wydalania wody i soli. Ośrodek pragnienia. Regulacja
tworzenia moczu. Czynniki wpływające na zagęszczenie moczu. Regulacja
wydzielania reniny i angiotensyn. Regulacja wydzielania i działanie aldosteronu. Rola
układu renina-angiotensynaaldosteron (RAA) w regulacji ciśnienia tętniczego i bilansu
wodno-elektrolitowego.
Odwodnienie organizmu. Czynności wewnątrzwydzielnicze nerek. Renina.
Erytropoetyna. Vit D3 (1,25 2(OH) cholekolcyfenol. Wydalanie moczu
FIZJOLOGIA ROZRODU

Determinacja płci. Rozród u płci męskiej. Regulacja wydzielania i mechanizm
działania hormonów płciowych u mężczyzn. Spermatogeneza. Rozród u płci żeńskiej.
Regulacja wydzielania i mechanizm działania hormonów płciowych u kobiet. Cykl
płciowy żeński (cykl miesiączkowy). Zapłodnienie i zagnieżdżenie. Rozwój łożyska i
wymiana matka-płód. Rozwój płodu. Zmiany w organizmie kobiety ciężarnej.
Wydzielanie hormonów podczas ciąży. Poród.
Połóg. Laktacja. Pokwitanie. Menopauza. Niepłodność żeńska, niepłodność męska.

Nr
L1

L2

L3

L4

L5

Temat ćwiczenia
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Cele i zadania realizowane na ćwiczeniach. Przekazanie i omówienie programu
ćwiczeń i piśmiennictwa. Kryteria zaliczenia ćwiczeń i wykładów.
Ogólny pogląd na budowę układu nerwowego człowieka. Pojęcie receptora,
efektora, drogi wstępującej i zstępującej. Definicja odruchu i łuku
odruchowego. Elementy łuku odruchowego . odruchy wrodzone i nabyte.
Odruch monosynaptyczny i polisynaptyczny. Definicja czucia i percepcji.
Czucie teleceptywne, eksteroceptywne, prioprioceptywne, interoceptywne –
krótkie omówienie.
Wywołanie odruchu kolanowego z mięśnia czworogłowego uda, odruchu
zginania z mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgna Achillesa oraz odruchów
obronnych: podeszwowego i z błon śluzowych. Choroby demielinizacyjne
centralnego układu nerwowego. Zbiorczy pogląd na patogenezę zaburzeń
ruchu: miopatie, zaburzenia złącza nerwowo-mięśniowego, zespół dolnego
neuronu ruchowego, zespół górnego neuronu ruchowego.
FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO CZ. II
Rola drogi rdzeniowo – wzgórzowej bocznej w przewodzeniu impulsów czucia
eksteroceptywnego. Korowa reprezentacja czucia. Korowa reprezentacja ruchu.
Droga impulsów dla ruchów dowolnych – korowo – rdzeniowa boczna i
przednia. Rola układu pozapiramidowego w generowaniu ruchów dowolnych.
Uszkodzenie struktur układu ruchowego podkorowego - parkinsonizm.
Otępienie typu Alzheimera.
Badania czucia skórnego. Pojęcie jednostki czucia. Czucie bólu.
Badanie narządu równowagi – próba Romberga. Rola i znaczenie odruchu
Babińskiego. Udary mózgu krwotoczne i niedokrwienne.
Fizjologia komórki mięśniowej. Mięśnie poprzecznie prążkowane, gładkie i
mięsień sercowy. Ogólny pogląd na makro i mikrostrukturę mięśni. Skurcze
mięśni izometryczne i izotoniczne. Energetyka skurczu mięśnia. Jednostka
motoryczna. Synapsa nerwowo – mięśniowa. Choroby złącza nerwowo –
mięśniowego na przykładzie miastenii gravis.
Czynnościowe aspekty stanu zapalnego: odpowiedź ogólna, odpowiedź
miejscowa (zapalenie, omówienie patogenezy poszczególnych) cech zapalenia
- podwyższenie ciepłoty tkanek, zaczerwienienia, obrzmienia, bólu,
upośledzenia czynności tkanek.
Krótkie omówienie etiologii tych zaburzeń (rola czynników uszkadzających).
Rola leukocytów (m. in. granulocytów obojętnochłonnych) w procesie
zapalenia. Mediatory pochodzenia komórkowego (cytokiny), mediatory
pochodzenia lipidowego, histamina, serotonina, enzymy lizosomalne.
Omówienie przeciwzapalnego mechanizmu działania NLPZ i sterydów. Ból w
przebiegu zapalenia.
Ogólna odpowiedź ustroju na zakażenie. Istota zakażenia, odczyn ostrej fazy za
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szczególnym uwzględnieniem gorączki. Ogólny pogląd na stałocieplność.
Mechanizmy powstawania i rozwoju gorączki (pyrogen zewnętrzny, pyrogen
wewnętrzny). Rola makrofagów wątroby, X, podwzgórza i prostaglandyn w
patogenezie gorączki. Omówienie przeciwgorączkowo mechanizmu działania
NLPZ. Wpływ gorączki na przemiany białkowe, węglowodanowe i tłuszczowe.
Wpływ gorączki na układ sercowo – naczyniowy, centralny układ nerwowy.
Nadciśnienie tętnicze jako choroba cywilizacyjna. Kryteria rozpoznania
nadciśnienia tętniczego. Etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie
(niefarmakologiczne, farmakologiczne), powikłania. Pomiary RR z użyciem
ciśnieniomierza. Wykazanie zależności pomiędzy wysiłkiem fizycznym, częstością
akcji serca, a wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. Choroba wieńcowa: definicja,
etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie, powikłania. Koronarografia, koronaroplastyka,
BY-PASS. Zawał mięśnia sercowego – objawy. Pierwsza pomoc. Ból wieńcowy, ból
rzutowany, cukrzyca - a choroba wieńcowa. Sposoby pomiaru tętna. Tętno miarowe,
niemiarowe. Rola profilaktyki w chorobie nadciśnieniowej i chorobie wieńcowej.

L7

L8

L9

L10
L11

L12

L13

Niedokrwistość i jej następstwa. Ogólny podział niedokrwistości.
Niedokrwistość z niedoboru żelaza, vit. B12 , kw. foliowego. Niedokrwistość
pokrwotoczna, hemolityczna. Białaczki: ostra i przewlekła szpikowa, ostra i
przewlekła limfatyczna. Krótkie omówienie skaz krwotocznych – osoczowych,
naczyniowych i płytkowych.
Wyspy trzustkowe, insulina, glukagon. Rola tych hormonów w regulacji
gospodarki cukrowej ustroju człowieka. Zaburzenia gospodarki cukrowej na
przykładzie cukrzycy typu I i II. Podstawowe objawy, przyczyny, leczenie.
Powikłania mikroangiopatia, makroangiopatia i polineuropatia, ze szczególnym
ukierunkowaniem na hipoglikemię. Karłowatość przysadkowa, gigantyzm i
akromegalia. Niedoczynność gruczołu tarczowego, nadczynność gruczołu
tarczowego. Nadmiar i niedobór glikokortykosterydów.
Etiologia i patogeneza procesu nowotworowego. Próba definicji choroby
nowotworowej. Powstanie nowotworów (czynniki fizyczne, chemiczne, wirusy
onkogenne, palenie tytoniu). Znaczenie czynników hormonalnych. Zmiany
miejscowe i zmiany ogólne w przebiegu choroby nowotworowej. Nowotwory
tytoniozależne. Profilaktyka chorób nowotworowych. Jakie objawy powinny
budzić niepokój onkologiczny?
Sinica, duszność, kaszel. Dychawica oskrzelowa, zapalenie płuc, niewydolność
oddechowa. Palenie tytoniu a choroby układu oddechowego. Rak płuca.
Obliczanie wskaźników masy ciała: wskaźnik Queteleta, wskaźnik Queteleta II
(BMI). Normy BMI. Nadwaga i otyłość. Ocena zagrożeń dla zdrowia
wynikających z nieprawidłowych proporcji komponentów tkankowych ciała.
Związki między otyłością a cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. Zgaga,
nudności, wymioty. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Biegunka,
zaparcia.
Wielomocz, małomocz, bezmocz, białkomocz. Przewlekła niewydolność nerek i
jej wpływ na układ krwiotwórczy, układ kostny, centralny układ nerwowy, układ
pokarmowy. Ostra niewydolność nerek, kamica nerkowa, zapalenie układu
moczowego.
Immunologiczne mechanizmy patogenetyczne. Mechanizmy odporności:
odporność dziedziczna i nabyta. Układ antygenów zgodności tkankowej. Pojęcie
antygenu i haptenu. Odczyny alergiczne, odczyn typu I, II, III i IV. Choroby z
autoimmunizacji.

L14
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Omówienie niektórych zewnątrzpochodnych czynników chorobotwórczych.
- uraz mechaniczny, działanie miejscowe podwyższonej temperatury, działanie
miejscowe obniżonej temperatury, promieniowania świetlnego widzialnego,
podczerwonego i nadfioletowego promieniowania jonizującego i energii
elektrycznej.
Patofizjologia chorób skóry: zanik skóry związany z wiekiem, wyłysienie
nabyte, odleżyny, torbiel naskórkowa, zaskórniki, potówki, kłykciny kończyste,
brodawka pospolita. Opryszczka pospolita, trądzik pospolity. Czyrak, znamię
barwnikowe, czerniak, rak płaskonabłonkowy i podstawnokomórkowy skóry.

V. Literatura
Literatura podstawowa:

Ganong W. F., Fizjologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2007
Konturek S., Fizjologia człowieka. Układ krążenia. Tom II, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2003
Traczyk W. Z., Fizjologia człowieka w zarysie, Wyd. PZWL, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
Halicka-Ambroziak D., Jusiak R., Martyn A., Opaszowski B., Szarska I., Tyszkiewicz M., Wit B.,
Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego, Wyd. AWF, Warszawa 2001
Hansen J. T., Koeppen B.M., Atlas fizjologii człowieka Nettera, Wyd.Urban & Partner , Wrocław 2005
Guzek. J.W., Patofizjologia człowieka w zarysie, Wyd. PZWL, Warszawa 2007 Kruś
S., Patologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2003
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

w zakresie
wiedzy

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

opisuje budowę i funkcjonowanie organizmu
ludzkiego w warunkach zdrowia i choroby

02

wyjaśnia zmiany patologiczne w różnych
schorzeniach ustroju człowieka
zna podstawowe zagadnienia z zakresu
patofizjologii układu immunologicznego
człowieka
wykazuje znajomość podstawowych procesów
regulacyjnych na poziomie komórkowym,
tkankowym, narządowym i układowym w
warunkach zdrowia i choroby
zna niektóre schorzenia w zakresie niezbędnym
dla swojego kierunku
rozróżnia i identyfikuje problemy zdrowotne o
znaczeniu społecznym
potrafi
współpracować
z
lekarzami
(dermatologiem,
alergologiem,
endokrynologiem)
umie wykorzystać wiedzę z zakresu
patofizjologii do codziennej praktyki
zawodowej
rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej
wiedzy z zakresu fizjologii i patologii
człowieka niezbędnej do pracy

03

04

05
06
07
w zakresie
umiejętności
08

w zakresie
kompetencji
społecznych

09

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01
K_W02
K_W03
K_W02

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_W04

P6S_WG

K_W02
K_W07

P6S_WG

K_W12

P6S_WG

K_U02

P6S_UW

K_U18

P6S_UO

K_U10

P6S_UW

K_K01
K_K03

P6S_KK

P6S_WG

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

F3- sprawdzian praktyczny
F4- kolokwium F5udział w dyskusji
F6 – prezentacja
P1- egzamin pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
Sposób oceny
01
L1, L2, L6, L7, L8, Wk5, Wk6, F4, F5, F6, P1

02
03
04
05
06
07
08
09

Wk8, Wk10,Wk11, Wk12,
WK14
L9, L10, L12, Wk4, Wk5,
Wk9,Wk13
L4, L5, Wk7
L2, L3, L4, L5, Wk1, Wk2,
Wk3, Wk4
L4, L13, L15
L6, L8, L10, L11, Wk6, Wk12
L4, L5, L6, L8, L9, L10, L14,
L15
L14, L15, Wk6, Wk7
L1-L15, Wk1-Wk15

F4, F5, F6, P1
F4, F5, F6, P1
F3, F4, F5, F6, P1
F4, F5, F6, P1
F3, F6, P1
F4, F5, F6, P1
F3, F4, F5, F6, P1
F5, F6

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach .................................................................................. ................................. 30h
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ............................................................................................ 30h
konsultacje ...................................................................................................................................... 2h
egzamin pisemny …………………………………………………………………………………. 2h
RAZEM: 64h
2.
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń ........................................................................................................... 10h
przygotowanie do kolokwium ........................................................................................... .......... 5h
przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………………………………6h
przygotowanie do egzaminu pisemnego przedmiotu: …………………………………………. 15h
RAZEM: 36h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta
OGÓŁEM:
100h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 4
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 2,6 punktów ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,4 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 1,5 punktów ECTS
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ......................................................................................... 30h
przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………………………………6h

X. Autor programu: dr n. med. Sławomir Piotrowski, dr Tomasz Boraczyński
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Histologia
PUNKTY ECTS 2
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
Podstawy biologii i genetyki,
Anatomia człowieka

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
I.
II. Cele i zadania przedmiotu:zapoznanie z budową i czynnościami życiowymi na poziomie
komórkowym oraz tkankowym.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8

Nr
L1
L2

Temat wykładu

Tkanka nabłonkowa
Tkanka łączna.
Tkanki mięśniowa.
Ultrastruktura skóry, jej przydatków i gruczołu mlecznego
Tkanka nerwowa.
Procesy patologiczne w obrębie struktur tkankowych organizmu.
Patomorfologia zmian skórnych, nowotwory złośliwe skóry
Możliwości regeneracyjne tkanek
Elementy medycyny regeneracyjnej i możliwości ich praktycznego
wykorzystania.
Skóra- zmiany zachodzące w jej strukturze wraz z wiekiem
Temat ćwiczenia
Budowa tkankowa organizmu człowieka - obserwacje mikroskopowe tkanki
nabłonkowej i mięśniowej.
Budowa tkankowa organizmu człowieka - obserwacje mikroskopowe tkanki i

L3
L4
L5
L6
L7
L8

nerwowej i łącznej.
Histologiczna budowa układu pokarmowego.
Histologiczna budowa męskiego i żeńskiego układu rozrodczego, gruczoły
dokrewne.
Histologiczna budowa układu naczyniowego, oddechowego i moczowego.
Anatomia mikroskopowa skóry i jej przydatków.
Zmiany patomorfologiczne w obrębie skóry i przydatków.
Rozpoznawanie tkanek na podstawie oceny mikroskopowej preparatów
histologicznych.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Myśliwski A., Trzonkowski P., Okrój M., Dobrzańska Z., Atlas histologiczny, Wyd. Operon, Gdańsk 2002
Sawicki W., Malejczyk J., Histologia, Wyd. PZWL, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
Zabel M. (red.), Histologia, podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Wyd. Elsevier Urban&
Partner, Wrocław 2006

Cichocki T., Litwin J., Mirecka J., Kompendium histologii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2016
Young B., Lowe J.S., Stevens A., Heath J.W., Wheater. Histologia podręcznik i atlas, red. wydania polskiego
Malejczyk J., Wyd. ElsevierUrban&Partner, Wrocław 2010
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

w zakresie
wiedzy

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

zna budowę mikroskopową oraz właściwości i
funkcje tkanek i narządów człowieka

02

zna mechanizm procesów zachodzących w
skórze oraz biologicznego starzenia się skóry

03
w zakresie
umiejętności
w zakresie
kompetencji
społecznych

04
05

charakteryzuje zmiany patologiczne w
tkankach będące wynikiem różnych schorzeń
potrafi zastosować w praktyce zawodowej
wiedzę z zakresu histologii
rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej
wiedzy z zakresu nauk o człowieku

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F2 – sprawdzian pisemny
F3 – sprawdzian praktyczny
F5 – udział w dyskusji
F6 - prezentacja
P1 – zaliczenie pisemne- SSQ.
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1-Wk8, L1-L7
02
Wk4-Wk8, L3, L4, L5, L7

Sposób oceny

F1, F2, F3, P1
F1, F2, F3, P1

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01
K_W03
K_W01
K_W02
K-W03
K_W10
K_W22
K_U01
K_K01
K_K04

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P6S_WG
P6S_WG
P6S_UW
P6S_KK

03
04
05

Wk5, Wk6, Wk7, L7
Wk4-Wk8, L1-L7
Wk4-Wk8, L1-L7

F1, F2, F3, P1
F1, F2, F3, P1
F1, F3, F5, F6

IX.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
−udział w wykładach ........................................................................................................................15h
−udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ...........................................................................................15h
−konsultacje ........................................................................................................................................1h
RAZEM: 31h
2.
Samodzielna praca studenta
−przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 6h
−przygotowanie do sprawdzianów: pisemnego i praktycznego ...................................................
5h
−zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji ppt ..................................................................... 5h
−przygotowanie do zaliczenie pisemnego …………………………………………………………. 3h
RAZEM: 19h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS: 2
w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,3
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,7
3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne – 0,9
−udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ...........................................................................................15h
−zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji ppt ..................................................................... 5h
−przygotowanie do sprawdzianu praktycznego ............................................................................... 2h

X. Autor programu: dr n. med. Janusz Godlewski,lek. med. Michał Grabysa
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Język obcy- angielski
PUNKTY ECTS rok I 5
rok II 5

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1,2

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
40/40 – Irok
35/35 - IIrok
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
znajomość języka na
poziomie szkoły średniej

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: Nauczyć podstaw języka angielskiego ogólnego oraz wybranych

zagadnień i słownictwa z zakresu zdrowia publicznego, kosmetyki oraz żywienia człowieka Student
potrafi korzystać z piśmiennictwa fachowego w języku angielskim oraz komunikować się w języku
angielskim dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
III. Forma zajęć: konwersatoria (Kw), warsztaty (W)

IV. Treści programowe:
Nr
Temat ćwiczenia
W1
Przedstawianie się. Zaimki. Liczby 1 -20. Dni tygodnia.
W2
Czasownik być – odmiana przez osoby. Kraje i narodowości. Liczby 20 – 1000
W3
Zaimki dzierżawcze. Podawanie danych personalnych. Alfabet.
W4
Przedimek określony i nieokreślony. Rzeczowniki. Liczba mnoga
rzeczowników.
W5
Czas teraźniejszy prosty – zdania twierdzące i przeczące. Nieregularna liczba
mnoga rzeczowników.
Kw6 Typowe codzienne czynności. Czas teraźniejszy prosty – pytania i krótkie
odpowiedzi. Części ciała - głowa - słownictwo specjalistyczne.
Kw7 Praca – zawody.
W8
Rodzina. Dopełniacz saksoński.
W9
Umiejętności – czasownik umieć.

Kw10 W hotelu – dialogi sytuacyjne. E-mail nieformalny.
W11 Opisywanie wyglądu zewnętrznego – przymiotniki – Słownictwo
specjalistyczne.
Kw12 Części ciała – tułów – słownictwo specjalistyczne
W13 Opisywanie typowych zajęć weekendowych i w wolnym czasie. Podawanie
czasu.
Kw 14 Przysłówki częstotliwości.
W15 Części ciała - stopy – słownictwo specjalistyczne.
W16 W kawiarni – zamawianie. Przyimki czasu. Podawanie dat.
W17 Preferencje – czasowniki uwielbiać, lubić, nie znosić – Konstrukcja Gerund.
Kw18 W sklepie – kupowanie – dialogi sytuacyjne.
W19 Budowa i funkcje skóry – słownictwo specjalistyczne
W20 Przyimki w dopełniaczu – Object pronouns.
W21 Possessive adjectives – mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
W22 Czas przeszły prosty – odmiana czasownika być. Słowotwórstwo – zawody.
Kw23 Czas przeszły prosty – czasowniki regularne. Określenia czasu. Czas przeszły
prosty – czasowniki nieregularne.
W24 Czas przeszły prosty – zdania twierdzące, przeczące i pytania.
Kw25 Zmiany chorobowe skóry – słownictwo specjalistyczne
W26 Dom – pomieszczenia. Konstrukcja – there is/there are.
W27 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Some / any.
W28 W sklepie spożywczym – dialogi sytuacyjne. How much / How many.
W29 Określenia ilości – a lot / some / enough / a little / a few/.
Kw30 Mięśnie twarzy – słownictwo specjalistyczne
II ROK
W1
Stopniowanie przymiotników – stopień wyższy.
W2
Stopniowanie przymiotników – stopień najwyższy.
W3
Wyrażanie przyszłości – Konstrukcja be going to.
Kw4 Zasady bezpieczeństwa w odnowie biologicznej – słownictwo specjalistyczne.
W5
Przysłówki.
W6
Na dworcu / lotnisku – dialogi sytuacyjne.
W7
Czas teraźniejszy ciągły – zdania twierdzące.
W8
Czas teraźniejszy ciągły – przeczenia.
W9
Czas teraźniejszy ciągły – pytania.
Kw10 Mięśnie twarzy, tułowia – słownictwo specjalistyczne
W11 Porównanie czasu teraźniejszego prostego i ciągłego.
W12 Przyimki.
Kw13 Techniki masażu– słownictwo specjalistyczne.
Kw14 U lekarza – dialogi sytuacyjne – słownictwo specjalistyczne.
W15 Wyrażanie przyszłości – konstrukcja be going to.- zdania twierdzące.
W16 Be going to – przeczenia.
W17 Be going to – pytania.
Kw18 Kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe - słownictwo specjalistyczne.
W19 Konstrukcja – too / enough.
W20 Wyrażanie przyszłości – will – zdania twierdzące.
W21 Will – przeczenia.
W22 Will – pytania.
W23 Porównanie konstrukcji be going to i will.

Gabinet kosmetyczny – słownictwo specjalistyczne.
Czas teraźniejszy – Perfect – zdania twierdzące.
Czas teraźniejszy – Perfect – przeczenia i pytania.
Określenia czasu stosowane w czasie Present Perfect.
Uprawianie sportu jako element zdrowego stylu życia– słownictwo
specjalistyczne.
Kw29 Podstawowe zabiegi kosmetyczne – słownictwo specjalistyczne.
Kw30 Higiena w gabinetach kosmetycznych– słownictwo specjalistyczne
Kw24
W25
W26
W27
Kw28

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Mann R., , Newbrook J., New Cutting Edge Starter, Wyd. Longman, 1999
Oxenden C., Latham-Koenig Ch., New English File,Wyd. Oxford University Press, Oxford 1997
Literatura uzupełniająca:
Misztal M., Tests in English. Thematic Vocabulary, Wyd. WSiP, Warszawa 1994 Peters I.
B., Kosmetyka, Wyd. REA, Warszawa 2002
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy
02
03
w zakresie
umiejętności
04

w zakresie
kompetencji
społecznych

05

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
nazywa części ciała, opisuje budowę i funkcje skóry, K_W01
mięśni twarzy oraz stóp w języku angielskim
K_W22
posiada elementarną znajomość terminologii z
zakresu studiowanego kierunku;
potrafi wypowiedzieć się na temat zabiegów
K_U23
stosowanych w odnowie biologicznej i kosmetyce w
języku angielskim.
opanował język obcy w stopniu umożliwiającym
K_U24
korzystanie z piśmiennictwa i podstawowej
komunikacji dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu
Opisu Kształcenia Językowego
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i
wystąpień publicznych w języku angielskim
K_U25
dotyczących zagadnień z zakresu zdrowia
publicznego,
kosmetyki
z
wykorzystaniem
podstawowych źródeł
rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej
K_K01
wiedzy z zakresu nauk podstawowych

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F2 – sprawdziany pisemne, testy
F4 – kolokwium
F6 - prezentacja
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
Sposób oceny
01
Rok I- Kw6, W11, Kw12,W15, F2, F4

W19, Kw25, Kw30
Rok II- Kw4, Kw10, Kw13,
Kw14, Kw18, Kw24, Kw28,

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P6S_UK
P6S_UK

P6S_UK

P6S_KK

02

03
04

05

Kw29, Kw30
Rok I- W11, W19, Kw25
Rok II- Kw4, Kw10, Kw13,
Kw18, Kw24, Kw29, Kw30
Rok I- W1- Kw30 Rok II- W1Kw30
Rok I- Kw6, W11, Kw12,W15,
W19, Kw25, Kw30
Rok II- Kw4, Kw10, Kw13,
Kw14, Kw18, Kw24, Kw28,
Kw29, Kw30
Rok I- W1- Kw30 Rok II- W1Kw30

F5

F1, F6
F2, F4

F1, F5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/ niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w konwersatoriach i warsztatach................................................................................... 40h+ 35h
− konsultacje ..................................................................................................................................5h + 5h
RAZEM:
45h + 40h
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do konwersatoriów i warsztatów ..................................................................30h + 35h
− przygotowanie do sprawdzianów i kolokwiów ….................................................................20h + 15h
− przygotowanie prezentacji ………..…………......................................................................10h + 10h
− przygotowanie do testu......................................................................................................... 20h + 25h
RAZEM:
80h + 85h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 125h +125h
1 punkt ECTS = 25 h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS:

5+5
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,8 +1,6
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 3,2 + 3,4
3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 2 + 1,8
− udział w konwersatoriach i warsztatach ....................................................... 40h+ 35h przygotowanie prezentacji ………..…………...............................................10h + 10h

X. Autor programu: mgr Ewa Sieradzka
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Wychowanie fizyczne
PUNKTY ECTS 0
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1,2

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
60
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu:
1.Zapoznanie się z różnymi formami aktywnego wypoczynku.
2.Przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka i sposobów
podtrzymywania zdrowia i sprawności fizycznej.
3.Podniesinie ogólnej sprawności fizycznej.
4. Poznanie interesujących miejsc najbliższej okolicy.

5. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych, sprzętu sportowego oraz
asekuracji siebie oraz współćwiczących podczas wykonywania ćwiczeń.
III. Forma zajęć: ćwiczenia treningowe (T)

IV. Treści programowe:
Nr
Temat ćwiczenia
T1
Marszobieg terenowy
T2
Doskonalenie wybranych elementów z gimnastyki
T3
Gry rekreacyjne – tenis stołowy, badminton, bule
T4
Zajęcia na siłowni/kształtowanie wybranych grup mięśniowych i wytrzymałości
T5
Squash/zasady gry i technika/
T6
Nordic Walking – aktywny wypoczynek
T7
Piłka siatkowa- ćwiczenie wybranych elementów technicznych, przepisy gry
T8
Piłka ręczna – ćwiczenie wybranych elementów technicznych, przepisy gry

T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

Koszykówka – ćwiczenie wybranych elementów technicznych, przepisy gry
Turystyka piesza – poznanie szlaków pieszych w Lesie Warmińskim
Ocena poziomu zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych
Poznajemy wybrane techniki relaksacji
Gibkość – kształtowanie gibkości i ocena jej poziomu
Bezpieczne i aktywne spędzanie wolnego czasu podczas ferii oraz wakacji. BHP
i zasady ćwiczeń na obiektach sportowych.
Fitness/Tabata/Trening funkcjonalny przy muzyce z przyborami i bez

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Bondarowicz M., Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych, Wyd. Sport i Turystyka,
Warszawa 1983
Borka Z, Gabryś T., Lekkoatletyka, Wyd. AWF, Warszawa 2007
Huciński T., Vademecum koszykówki, Wyd. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 1996
Kałużny K., Unihokej Zabawy i gry ruchowe, Wyd. AWF, Wrocław 2011
Strugarek J., Plenerowe i halowe gry rekreacyjne, Wyd. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009
Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa1989
Walczak L., Piłka ręczna, Wyd. ZPRP, Warszawa 2005 Wróblewski P.,
Piłka siatkowa, Wyd. WSiP, Warszawa 2005
Santana C., Trening funkcjonalny. Ćwiczenia, zasady planowania
treningu i programy treningowe, Wyd. DB Publishing 2017
Gmitrzak D., Trening relaksacji – jak uwolnić się od stresu. Wyd. Samo
sedno 2017
Literatura uzupełniająca:
Zakrzewski S., Siła Sprawność Piękno, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1974 Karpay E.
Fitness, zdrowie, uroda, Wyd. Helion, Gliwice 2007
Staniszewski T., Mielniczuk M., Stare i nowe gry drużynowe. Wyd. Telbit 1999
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

W zakresie
wiedzy

w zakresie
umiejętności

02
03

w zakresie
kompetencji
społecznych

objaśnia podstawowe zasady bezpiecznej
organizacji zajęć ruchowych oraz zabaw i gier
rekreacyjnych
wyjaśnia potrzebę ruchu i aktywności fizycznej
w promowaniu zdrowia

potrafi objaśnić sens i potrzebę uczestnictwa w
czynnym wypoczynku
dba o własne zdrowie oraz estetykę wyglądu,
zachowując zdrowy tryb życia, troszcząc się o
poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla
wykonywanego zawodu oraz podejmuje
działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W22
K_W20

Odniesienie do
efektów
obszarowych

P6S_WG

K_U26

P6S_UU

K_K17
P6S_KR

F3- sprawdzian praktyczny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,

02

03

T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,
T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,
T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15

Sposób oceny
F3

F3

F3

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
− udział w ćwiczeniach treningowych ............................................................................... 60 h
− sprawdzian praktyczny ………………………………………………………………... 1 h
RAZEM: 61 h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do sprawdzianu praktycznego……………………………………………4h
RAZEM:
4h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 65 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS: 0
-

w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0

3. Liczba punktów za zajęcia praktyczne 0
− udział w ćwiczeniach treningowych ..............................................................................20 h
− sprawdzian praktyczny
………………………………………………………………...1 h −
przygotowanie do sprawdzianu praktycznego…………………………………………4 h

X. Autor programu: mgr Piotr Stasiewicz
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Mikrobiologia
PUNKTY ECTS 2
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
podstawy higieny/podstawy
zdrowia środowiskowego,
podstawy
biologii i genetyki

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi:

budowy i fizjologii mikroorganizmów: wirusów, bakterii i grzybów oraz ich roli w patogenezie
chorób człowieka. Poznanie podstawowych grup chorobotwórczych drobnoustrojów i metod
związanych z ich identyfikacją. Poznanie epidemiologicznych podstaw szerzenia się chorób
zakaźnych i metod ograniczających ich występowanie. Przyswojenie zasad związanych z
antyseptyką, dezynfekcją i sterylizacją stosowaną w gabinetach kosmetycznych.
III. Forma zajęć: wykład problemowy (Wp), ćwiczenia praktyczne (P)

IV. Treści programowe:
Nr
Wp1
Wp2
Wp3
Wp4
Wp5

Temat wykładu

Mikrobiologia jako nauka; mikrobiologia w historii ludzkości, podstawowe
kierunki badań mikrobiologicznych
Metodyka badań mikrobiologicznych. Ultrastruktura komórki bakteryjnej;
metabolizm bakterii; dziedziczenie i zmienność mikroorganizmów.
Systemy klasyfikacji bakterii; właściwości chorobotwórcze, podstawowe grupy
systematyczne bakterii chorobotwórczych. Cz.1
Właściwości chorobotwórcze bakterii, podstawowe grupy systematyczne
bakterii chorobotwórczych. Cz.2
Wirusy – filogeneza, budowa, replikacja, klasyfikacja i metody ich wykrywania

Wp6
Wk7
Wk8

Nr
P1
P2
P3
P4
P5
P6

P7
P8

P9

Wirusy i ich znaczenie w patogenezie chorób ludzi
Grzyby i ich znaczenie w patogenezie chorób ludzi.
Epidemiologia mikrobiologiczna i metody ograniczania występowania chorób
zakaźnych.
Temat ćwiczenia
Przepisy BHP i organizacja pracy, wyposażenie laboratorium
mikrobiologicznego; mikroskop i mikroskopowanie
Sporządzanie preparatów mikroskopowych i zasady rozróżniania bakterii
Podstawowe typy podłóż i ich zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej,
techniki izolacji bakterii i grzybów.
Różnicowanie bakterii na podstawie cech fizjologicznych i biochemicznych;
identyfikacja bakterii
Współczesne technologie mikrobiologiczne – serodiagnostyka, badania
molekularne.
Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje; metody
sterylizacji i dezynfekcji; urządzenia do sterylizacji. Kontrola czystości
mikrobiologicznej sprzętu, urządzeń i materiałów kosmetycznych
Mikrobiota naturalna człowieka; bakterie komensale i oportunistyczne
Zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach kosmetycznych - współczesne
polskie i europejskie przepisy normatywne związane z kontrolą
mikrobiologiczną gabinetów kosmetycznych
Zanieczyszczenia surowców i materiałów kosmetologicznych

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Irving W., Boswell T., Ala’Aldeen D., Mikrobiologia medyczna. Krótkie wykłady, Wyd. PWN, Warszawa 2008
Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R., Krótkie wykłady: Mikrobiologia, Wyd. PWN, Warszawa 2007
Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, Wyd. PWN, Warszawa 2000
Zaremba L., Borowski J. Mikrobiologia lekarska, Wyd. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019
Literatura uzupełniająca:
czasopisma:
Polish Journal of Cometology
Postępy kosmetologii
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
w zakresie
umiejętności
w zakresie
kompetencji
społecznych

04
05

posiada podstawową wiedzę z zakresu
mikrobiologii oraz w zakresie chorób
zakaźnych
zna przepisy prawne i wymagania w zakresie
BHP, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W09
K_W11
K_W31

potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki K_U08
chorób zakaźnych
potrafi zastosować aparaturę oraz metody
K_U07
dezynfekcji i sterylizacji;
potrafi zasugerować klientowi potrzebę
K_K15
konsultacji medycznej

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F3- sprawdzian praktyczny

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P7S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_KR

F4- kolokwium
F5- udział w dyskusji
F6- prezentacja
P1- test pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wp1, Wp2, Wp3, Wp4, Wp5,

02
03
04
05

Wp6, Wp7, Wp6, P1,P2, P3,
P4,P5, P7
Wp8, P1, P6, P8, P9
Wp3, Wp4, Wp6, Wp7, P7
Wp2, Wp5, Wp7, P6, P7
Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp7,
Wp8, P7

Sposób oceny

F3, F4, F5, F6, P1

F4, F5, P1
F4, F5, F6, P1
F4, F5, P1
F3, F5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
3.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .............................................................................................................15h
− udział w ćwiczeniach praktycznych ....................................................................................15h − konsultacje ...........................................................................................................................1h
RAZEM: 31h
4.
Samodzielna praca studenta
- przygotowanie do ćwiczeń …...............................................................................4h
- opracowanie prezentacji........................................................................................5h
- przygotowanie do kolokwium ..............................................................................2h
- przygotowanie do sprawdzianów praktycznych ……………………………......5h
- przygotowanie do testu pisemnego ................................................................. 3h
RAZEM: 19h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM 50h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS : 2
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,2 punkty ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,8 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 1 punktów ECTS
udział w ćwiczeniach praktycznych ..................................................................15h
− opracowanie prezentacji........................................................................................5h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………….....5h

X. Autor programu: prof. dr hab. Aleksander Świątecki, dr n. med. Sławomir Piotrowski, mgr Ewa
Hołownia-Puczel
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Ochrona własności intelektualnej
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: Kosmetologia
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zapoznanie z problematyką ochrony własności intelektualnej, poznanie
głównych kategorii własności intelektualnej, podstawowych zasad prawnej ochrony własności intelektualnej
oraz struktury prawnej ochrony w prawie polskim
III. III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wp1
Wp2

Wp3

Wp4

Wp5

Temat wykładu

Podstawowe akty prawne ustanawiające ochronę własności intelektualnej i
prawnomiędzynarodowe zasady tej ochrony.
Główne kategorie własności intelektualnej: wynalazek, wzór użytkowy, wzór
przemysłowy, topografia układu scalonego, nowa odmiana rośliny, projekt
racjonalizatorski, nazwa handlowa, znak towarowy, oznaczenie geograficzne,
utwór.
Przedmiot ochrony prawa autorskiego (utwór, zbiór dzieł, dzieło zbiorowe,
opracowanie cudzego utworu), podmiot prawa autorskiego (twórca,
współtwórca, producent / wydawca, pracodawca / instytucja naukowa) oraz treść
prawa autorskiego.
Środki prawnej ochrony i prawnokarne aspekty prawa autorskiego. Dozwolony
użytek chronionych utworów (licencje ustawowe: dozwolony użytek osobisty i
pojęcie "prywatnego kopiowania" oraz dozwolony użytek publiczny i pojęcie
"prawa cytatu").
Internet a prawo autorskie - wybrane zagadnienia.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1998
Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013
Poźniak-Niedzielska M. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Wyd. BRANTA,
Bydgoszcz 2006
Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631)
Ustawa z 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117).
Literatura uzupełniająca:
Kotarba W. (red.), Ochrona wiedzy a kapitał organizacji, Wyd. PWE, Warszawa 2006 Pfeffer
J., Sutton R. I., Wiedza i działanie, Wyd. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

w zakresie
umiejętności

w zakresie
kompetencji
społecznych

03

Charakteryzuje i rozumie podstawowe aspekty
i instytucje polskiego prawa autorskiego, zna
uwarunkowania prawne zawodu oraz
podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i
pracownika w zakresie ochrony własności
intelektualnej, zna ekonomiczno-prawne
uwarunkowania podejmowania i prowadzenia
własnej działalności badawczej i zawodowej
nabył umiejętności samodzielnego
posługiwania się normami prawa dotyczącymi
ochrony własności intelektualnej oraz nabył
umiejętności samodzielnego redagowania
raportów, prezentacji, wystąpień publicznych i
artykułów naukowych w języku polskim i w
języku obcym dotyczących zagadnień z
dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu
publicznym z wykorzystaniem podstawowych
źródeł i technik prezentacji wedle
obowiązujących norm i zasad
odrzuca zachowania nieetyczne i sprzeczne z
obowiązującym prawem w dziedzinie
zawodowej i życiu prywatnym.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W29
K_W33

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

K_U19

P6S_UO

K_K10

P6S_KO

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
P1 - zaliczenie pisemne: test sprawdzający + praca pisemna (casus prawny – opis stanu faktycznego +
subsumpcja normy prawnej + wskazanie środków prawnych)
P2 - zaliczenie ustne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1-Wk5
02
Wk1-Wk5
03
Wk1-Wk5

Sposób oceny

P1, P2
P1, P2
P1, P2

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
5.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .............................................................................................................10h
konsultacje .............................................................................................................................1h
zaliczenie pisemne ………………………………………………………………………….1 h
RAZEM: 12h
6.
-

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do zaliczenia ustnego i pisemnego (testu): .................................................................5h
przygotowanie pracy pisemnej ………………………………………………………………………8h
RAZEM: 13h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM 25h

1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS : 1
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,5 punkty ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,5 punktów ECTS.

3. Zajęcia praktyczne 0,3 ECTS
przygotowanie pracy pisemnej (casus prawny) ……………………………………………………8h

X. Autor programu: dr Edwin M. Naruszewicz
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Pierwsza pomoc
PUNKTY ECTS 2
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
Anatomia człowieka

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zapoznanie studenta z zasadami organizacji zintegrowanego systemu
ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie; zapoznanie studenta z zasadami udzielania osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania
ich personelowi podmiotów leczniczych; nabycie przez studenta umiejętności rozpoznania stanu zagrożenia
zdrowia i życia poszkodowanych w różnym wieku i udzielenia pierwszej pomocy z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa własnego i osoby poszkodowanej.

I.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), wykład problemowy (Wp), warsztaty (W), ćwiczenia
treningowe (T)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wp3
Wp4
Wp5
Wp6

Temat wykładu

Organizacja zintegrowanego systemu ratownictwa w Polsce i na świecie.
Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. Klasyfikacja pojęć – zdarzenie:
pojedyncze, mnogie, masowe, złota godzina, segregacja, katastrofa.
Procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych, katastrofach i
sytuacjach szczególnych, tj. skażenia biologicznego, chemicznego, radiacyjnego.
Ocena stanu poszkodowanego - ocena miejsca zdarzenia, ocena wstępna,
bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia.
Fazy akcji ratunkowej.
Czynności wykonywane na miejscu zdarzenia, zasady transportu

Wk7
Wk8

Nr
W1
W2
T3
T4
T5
W6
W7

poszkodowanego w zależności od rodzaju i ciężkości urazu. Ewakuacja ze strefy
zagrożenia.
Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
Temat ćwiczenia
Zarys anatomii i fizjologii człowieka w aspekcie udzielania pierwszej pomocy –
BLS, ALS i AED.
Resuscytacja krążeniowo oddechowa i postępowanie ratunkowe u dorosłych i
dzieci.
Postępowanie doraźne w urazach, krwotokach i złamaniach.
Postępowanie ratunkowe w zatruciach.
Postępowanie doraźne w wybranych zagrożeniach środowiskowych.
Opracowanie i prezentacja wybranej procedury medycznej dot. czynności
ratunkowej.
Zaliczenie umiejętności praktycznych.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Campbell J. E., International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach, Wyd.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2015

Guła P., Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach, Wyd. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2009
Wyatt J., Illingworth R., Clancy M., Murno P., Robertson C., Podręcznik doraźnej pomocy
medycznej, Wyd. PZWL, Warszawa 2003
Akty prawne i wytyczne
Literatura uzupełniająca:

Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T., Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Wyd.
PZWL, Warszawa 2005
Jakubaszko J. (red.), Medycyna ratunkowa, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008 Zawadzki
A., Medycyna ratunkowa i katastrof, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03

04
w zakresie
umiejętności

05

zna zasady udzielania pierwszej pomocy oraz
zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie
udzielania pomocy
potrafi wymienić i ocenić podstawowe
parametry życiowe człowieka, opisać objawy
podstawowych stanów zagrożenia życia lub
zdrowia pochodzenia internistycznego
opisuje urazy izolowane układu kostno –
stawowego i obrażenia izolowane, rozpoznaje
objawy urazu wielonarządowego oraz objawy
nagłego zatrzymania krążenia
wykorzystuje podstawowe metody i techniki
pomiaru parametrów życiowych w celu
rozpoznania stanu pacjenta
potrafi udzielić pomocy przedmedycznej w
stanie zagrożenia życia

Odniesienie do
efektów
kierunkowych

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_W21

K_W01
K_W03

P6S_WG
P6S_WG

K_W01
P6S_UW
K_U15
K_U15

P6S_UW

06
w zakresie
kompetencji
społecznych

bierze odpowiedzialność za podejmowane
decyzje i własne działania, samodzielnie
wykonuje zadanie, stawiając dobro pacjenta na
pierwszym miejscu

K_K03
K_K11

P6S_KK
P6S_KO

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F3 – sprawdzian praktyczny
F5 – udział w dyskusji
F6 – prezentacja multimedialna
P1 – test pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1, Wk2, Wp3, Wp4, Wp5,
02
03
04
05
06

Wp6, Wk7, Wp8
W1, T3, T4, T5
W1, W2, T3
W2, T3, T4, T5, W6, W7
W2, T3, T4, T5, W6, W7
Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp8,
W1, W2, T3, T4, T5, W6, W7

Sposób oceny

F3, P1
F3, F5, F6, P1
F3, F5, F6, P1
F3, F5, F6, P1
F3, F5, F6, P1
F3,F5, F6, P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ...................................................................................................................….15h
− udział w ćwiczeniach (warsztaty i ćwiczenia treningowe)……………….................................... 15h
− konsultacje ........................................................................................................................................1h
RAZEM: 31h
2. Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do warsztatów i ćwiczeń treningowych...................................................................5h
− przygotowanie prezentacji multimedialnej........................................................................................5h
− przygotowanie do zaliczenia pisemnego……………………………………………………………4 h
− przygotowanie do zaliczenia praktycznego………………...............................................................5h
RAZEM: 19h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta
OGÓŁEM: 50h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 2
w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,2
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,8
3. Zajęcia praktyczne 1 punktów ECTS
− udział w ćwiczeniach (warsztaty i ćwiczenia treningowe)……………… ................................... 15h
− przygotowanie prezentacji multimedialnej........................................................................................5h
− przygotowanie do zaliczenia praktycznego…………….. ................................................................5h

X. Autor programu: dr n. med. Ewa Kupcewicz, mgr Paulina Sadowska, mgr Piotr Śmigiel
XI. Pieczęć i podpis Dziekana

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy biochemii
PUNKTY ECTS 3
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
znajomość chemii i biologii na
poziomie
szkoły średniej, biologia
medyczna

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zrozumienie podstaw energetycznego i biochemicznego funkcjonowania
organizmu człowieka, poprzez poznanie integracji szlaków metabolicznych, ich regulacji, działania i funkcji
enzymów.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Nr

Temat wykładu
Główne cele biochemii. Kataboliczne i anaboliczne szlaki metaboliczne służące
wyprodukowaniu energii z pokarmów i syntezie związków budulcowych organizmu człowieka.
Enzymy, koenzymy, kofaktory i witaminy.
Węglowodany. Znaczenie biomedyczne. Charakterystyka szlaków katabolicznych i
anabolicznych węglowodanów (glikogenoliza, glukoneogeneza, glikogeneza). Cykl Corich.
Lipidy. Znaczenie biomedyczne. Charakterystyka szlaków katabolicznych i anabolicznych
lipidów. Utlenianie kwasów tłuszczowych. Synteza, transport i wydalanie cholesterolu.
Aminokwasy i białka. Katabolizm białek. Biosynteza aminokwasów. Przeciwciała. Mięśnie –
biochemia skurczu.
Kwasy nukleinowe. Struktura i funkcje kwasów nukleinowych. Organizacja i replikacja DNA.
Regulacja metabolizmu: enzymatyczna, za pomocą sygnałów metabolicznych, kanałów
jonowych, hormonów.
Rola wody, buforów i wolnych rodników w organizmie człowieka.
Temat ćwiczenia

W1
(2h)
S1 (3h)
S2 (3h)
S3 (3h)
S4 (3h)
S5 (1h)

Warsztaty „Metody badawcze stosowane w laboratorium biochemicznym
chromatograficzne, elektroforeza w nośnikach, metody spektralne)”.
Ćwiczenie seminaryjne - biochemia węglowodanów.
Ćwiczenie seminaryjne - biochemia lipidów.
Ćwiczenie seminaryjne - biochemia aminokwasów i białek.
Ćwiczenie seminaryjne – charakterystyka budowy i działania enzymów.
Ćwiczenie seminaryjne – résumé przed zaliczeniowe.

(techniki

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Kączkowski J. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa 2015.
Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W. Biochemia Harpera ilustrowana. PZWL, Warszawa 2015.

Pasternak K. Biochemia Podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich. PZWL,
Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca:
Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M. H. (red.), Biochemia kliniczna, Wyd. PERSEUSZ, Sopot 2007
Gaw A., Murphy M. J., Cowan R. A., O’ Reilly D., St., J., Steward M., J., Shephared J., Clinical
Biochemistry. Elsevier, Wyd. Churchill Livingstone, 2008
Kłyszejko-Stefanowicz L., Ćwiczenia z biochemii, Wyd. PWN, Warszawa 1999
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

w zakresie
wiedzy

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

zna molekularne podstawy życia na Ziemi.

02

charakteryzuje kataboliczne i anaboliczne
szlaki metaboliczne i opisuje podstawowe
mechanizmy regulacji metabolizmu
komórkowego.

03
w zakresie
umiejętności

w zakresie
kompetencji
społecznych

04

05

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01
K_W04
K_W03

potrafi wykorzystać podstawowy sprzęt
K_U02
laboratoryjny, niezbędny do wykonania
doświadczeń z zakresu biochemii.
samodzielnie, w odpowiedzialny sposób K_U04
wykonuje obserwacje laboratoryjne, właściwie
organizuje pracę własną. Przestrzega zasad
BHP.
rozumie rolę najnowszej wiedzy z zakresu
K_K03
biochemii w naukach medycznych i o zdrowiu

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F2 – sprawdzian pisemny
F3 – sprawdzian praktyczny
F5 – udział w dyskusji
P1 – zaliczenie pisemne

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG
P7S_UW
P6S_UW
P6S_UK

P6S_UK

VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1
02
Wk2-Wk8, L1, L2, L3, L4, L5
03
L1, L2, L3
04
L1, L2, L3
05
L4, L5

Sposób oceny

F1, F2, F5, P1
F1, F2, P1
F3
F3
F2, P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
3.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach……………………………………………………….. 15h −
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych .........................................................15h −
konsultacje .................................................................................................. 2h
RAZEM: 32h
4.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń .............................................................................15h
− przygotowanie do sprawdzianów pisemnych .................................................5h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………… 13h
− przygotowanie do zaliczenia ......................................................................... 10h
RAZEM: 43h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 3
-

w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,3
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,7

3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne – 1,1
- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ...................15h
- przygotowanie do sprawdzianów praktycznych … 13h

X. Autor programu: dr Dorota Ogrodowska
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy biologii i genetyki
PUNKTY ECTS 3
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
znajomość biologii na
poziomie szkoły średniej

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: : zapoznanie z budową i czynnościami życiowymi na poziomie

komórkowym oraz organizmalnym.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk 6
Wk 7
Wk8

Nr
L1

Temat wykładu

Komórka – podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka. Budowa
i funkcje organelli komórkowych.
Właściwości i funkcje tkanek oraz narządów człowieka.
Czynności życiowe na poziomie komórkowym oraz całego organizmu –
odżywianie, oddychanie, wzrost.
Kariokinezy i ich rola biologiczna. Kontrola cyklu komórkowego.
Starzenie się ustroju. Programowana śmierć komórki – apoptoza. Nekroza.
Podstawy genetyki molekularnej - etapy realizacji informacji genetycznej w
komórce.
Mechanizmy mutacji genowych, chromosomowych, genomowych.
Prawa dziedziczenia. Wybrane problemy z zakresu genetyki człowieka.
Temat ćwiczenia
Zapoznanie z celem i programem przedmiotu, warunkami zaliczenia. Metody
badań biologicznych. Technika obserwacji mikroskopowych.

L2
L3

L4
L5

L6
L7
L8
L9

Różnorodność budowy komórek, tkanek – obserwacje mikroskopowe.
Podstawowe czynności życiowe na poziomie komórkowym i całego organizmu.
Zasady transportu błonowego. Procesy transportu przez błony cytoplazmatyczne
(dyfuzja prosta, transport bierny, transport aktywny) i ich rola w czynnościach
życiowych.
Transport z udziałem błon cytoplazmatycznych (transport pęcherzykowy) jako
podstawowy mechanizm wchłaniania i wydzielania.
Cykl życiowy komórki - fazy cyklu komórkowego, podziały komórkowe i ich
biologiczna rola. Molekularny mechanizm zatrzymania cyklu komórkowego w
wyniku uszkodzenia DNA.
Proces starzenia się ustroju. Zjawisko apoptozy i nekrozy.
Molekularne podstawy dziedziczenia. Etapy realizacji informacji genetycznej na
poziomie komórkowym.
Prawa dziedziczenia. Podstawy genetyki człowieka - powstawanie i
dziedziczenie wybranych wad genetycznych człowieka.
Rola badań cytogenetycznych w kosmetologii - komórki macierzyste, strategia
klonowania terapeutycznego, wykorzystanie komórek macierzystych naskórka i
mieszków włosowych, nowe trendy w inżynierii tkankowej.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Alberts B. (red.), Podstawy biologii komórki, Wyd. PWN, Warszawa 2009
Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C., Genetyka. Krótkie wykłady, Wyd. PWN, Warszawa 2010
Jarygin W., Biologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Wyd. PZWL, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
Jaworek J., Czupryna A. (red.), Biologia medyczna a zdrowie człowieka, Wyd. Uniwersyteckie Wydawnictwo
Medyczne Vesalius, Kraków 2007
Konieczny L., Roterman I., Spólnik P., Biologia systemów: strategia działania organizmu żywego, Wyd.
PWN, Warszawa 2010
Passarge E. (red.), Genetyka: ilustrowany przewodnik, Wyd. PZWL, Warszawa 2004
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
w zakresie
umiejętności

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
wykazuje znajomość budowy, funkcjonowania K_W 01
i czynności organizmu ludzkiego na poziomie
komórkowym, tkankowym i
ogólnoustrojowym, ze szczególnym
uwzględnieniem budowy skóry
wykazuje znajomość podstawowych procesów K_W 02
fizyko-chemicznych i biologicznych na
K_W03
poziomie komórkowym oraz całego organizmu
/ zna podstawowe procesy metaboliczne na
poziomie komórkowym, narządowym,
ustrojowym, w tym zjawiska regulacji
hormonalnej, procesów starzenia się

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

zna podstawy dziedziczenia cech oraz
wskazuje na przyczyny powstawania i skutki
zaburzeń genetycznych.

P6S_WG

K_W04

P6S_WG

04

05
w zakresie
kompetencji
społecznych

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nauk
K_U 01
podstawowych do wyjaśnienia związku między
budową i podstawowymi czynnościami
zachodzącymi na poziomie komórkowym i
organizmalnym.
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K01
oraz potrzebę rozwoju osobistego i
zawodowego

P6S_UW

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F2 – sprawdzian praktyczny
F5 – udział w dyskusji
F6 – prezentacja
P1 – zaliczenie pisemne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
Sposób oceny
01
Wk1, Wk2, Wk3, L1, L2
F1, F2, P1
02
Wk2, Wk3, Wk4, Wk5, L2, L3, F1, F2, P1
03
04
05

L4, L5, L6
Wk6, Wk7,Wk8,L7, L8, L9
Wk7, Wk8, L8, L9
L9

F1, F2, P1
F5, F6, P1
F5, F6

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .......................................................................................................... ..............15h
− udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ............................................................................................15h
− konsultacje ................................................................................................................. ....................... 3h
RAZEM: 33h
2. Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń ............................................................................................................. 10h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych ............................................................................ 20h
− zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji ppt ..................................................................... 12h
RAZEM:

42h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 3
-

w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,3
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,7

3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne – 2
udział w ćwiczeniach laboratoryjnych ……………………………………………………………. 15h
− zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji ppt ..................................................................... 15h

− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych ............................................................................ 15h

X. Autor programu: dr B. Juśkiewicz-Swaczyna,(modyfikacja dr U. Mioduszewska-Czyczyn)
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy chemii ogólnej
PUNKTY ECTS 3
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

Polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
znajomość chemii na
poziomie LO , profil
biologicznochemiczny

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych
zagadnień z chemii ogólnej , stanowiących bazę do zrozumienia podłoża zjawisk wykorzystywanych w
kosmetologii. Zajęcia laboratoryjne mają nauczyć studentów stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
rozwiązywania problemów poprzez planowanie eksperymentów oraz pracy zespołowej.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk) ćwiczenia audytoryjne (A), seminarium (S)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8

Nr
A1
A2

Temat wykładu

Teorie kwasów i zasad.
Dysocjacja elektrolityczna, stopień i stała dysocjacji.
Iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH).
Stężenia roztworów. Roztwory buforowe.
Reakcje zobojętniania, hydroliza soli.
Roztwory rzeczywiste, roztwory koloidowe.
Procesy utleniania i redukcji. Wolne rodniki.
Zaliczenie treści wykładowych.
Temat ćwiczenia
Podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz zasady BHP obowiązujące w pracowni
chemicznej. Strącanie osadów.
Roztwory o stężeniu procentowym i molowym. Stężenia roztworów –

A3
S4

S5
S6
S7
A8

obliczenia.
Wskaźniki pH, sporządzanie roztworów kwasów i zasad o określonym pH –
obliczenia.
Znaczenie wody w przemyśle kosmetycznym, metody uzdatniania i
oczyszczania wody do celów kosmetycznych i laboratoryjnych. Oznaczanie
twardości wody.
Praktyczne zastosowanie reakcji zobojętniania i hydrolizy.
Dekantacja, krystalizacja, sączenie, ekstrakcja, destylacja.
Mydła, emulsje, równowaga kwasowo-zasadowa skóry.
Zaliczenie treści ćwiczeń.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Atkins P., Jones L., Chemia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa 2009
Buniak W., Jagiełło E., Chemia ogólna – działy wybrane i ćwiczenia, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego,
Wrocław 2009
Iwan M.,Podstawy chemii w ćwiczeniach, Wyd. UMSC, Lublin 2006
Kołek T., Osipowicz B., Chemia ogólna z elementami chemii analitycznej, Wyd. Uniwersytetu
Przyrodniczego, Wrocław 2011
Literatura uzupełniająca:
Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej, praca zbiorowa, Wyd. SGGW, Warszawa 2004
Drapała T., Chemia ogólna, Wyd. PWN, Warszawa 2010
Drapała T., Podstawy obliczeń chemicznych , Wyd. PWN, Warszawa 2006
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
w zakresie
umiejętności

04

05
w zakresie
kompetencji
społecznych

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01
K_W06
K_W01
K_W02
K_W03
K_U10

definiuje oraz wykazuje praktyczne znaczenie
omawianych pojęć i procesów chemicznych
definiuje pojęcie wolnych rodników i
wykazuje, które czynniki środowiskowe
sprzyjają ich powstawaniu
potrafi przewidywać przebieg procesów
chemicznych, zapisywać reakcje strącania
osadów, zobojętniania oraz hydrolizy soli w
formie cząsteczkowej oraz jonowej
na podstawie samodzielnych obliczeń potrafi K_U10
sporządzić roztwór o określonym stężeniu
procentowym i molowym oraz założonym pH
ćwiczenia wykonuje samodzielnie lub w
K_K08
zespołach 2-4 osobowych zdobywając
kwalifikacje w pracy zespołowej

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F3- sprawdzian praktyczny
F5- seminarium i udział w dyskusji
F7 - ocena pracy członków zespołu
P1- sprawdzian pisemny

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_UW

P6S_UW

P6S_KO

VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1-Wk8, A1-A3, A8, S4-S7
02
Wk7
03
Wk5, A1, S5
04
Wk3, Wk4, A2, A3
05
A1- A3, S4-S7

Sposób oceny

F3, P1, F5
P1
F3,F7, P1
F3,P1
F7, F5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ...................................................................................15h
− udział w ćwiczeniach laboratoryjnych........................................................15h
− konsultacje, ………………………………………………………………2 h
RAZEM: 33h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń praktycznych........................................................................................ .............15h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………………………………………..15h
− przygotowanie do sprawdzianu pisemnego i odpowiedzi ustnych ..............................................................12h
RAZEM:
42h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75h
1 punkt ECTS = 25 h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 3
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,3 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta –1,7 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 1,2 punktów ECTS
− udział w ćwiczeniach praktycznych.............................................................................................................15h
− przygotowanie do sprawdzianów praktycznych …………………………………………………………..15h

X. Autor programu: dr inż. Grzegorz Dąbrowski
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zdobycie przez studenta wiedzy na temat podstawowych pojęć,

zagadnień i problemów ekonomii i wybranej ekonomiki szczegółowej
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2

Wk3

Wk4

Wk5

Temat wykładu

Wprowadzenie do ekonomii: rys historyczny, przyczyny rozwoju, podstawowe
ujęcia definicyjne i ich uwarunkowania.
Podział nauk ekonomicznych z uwzględnieniem ekonomii i ekonomik
branżowych (szczegółowych). Najważniejsze części składowe ekonomii.
Szczególna rola ekonomiki zdrowia w ekonomikach branżowych: przyczyny
wyodrębnienia, rozwój, podstawowy aparat pojęciowy i zakres zainteresowań
związany ze stanem zdrowia populacji.
Immanentne cechy ekonomii: rzadkość (ograniczoność) zasobów i jej
konsekwencje, dylematy wyborów. Gospodarowanie a racjonalność. Problem
racjonalności decyzji ekonomicznych.
Podstawowe kategorie rynku. Czynniki wpływające na popyt i podaż. Cena i jej
elementy. Pojęcie rynku doskonałego. Cechy rynku idealnego. Różnice między
rynkiem idealnym a rynkiem ochrony zdrowia. Ekonomiczne cechy i
osobliwości ochrony zdrowia.
Cena równowagi. Definicja i charakterystyka mechanizmu rynkowego. Pojęcie
równowagi gospodarczej. Schemat postępowania ewaluacyjnego i podstawowe
techniki ewaluacji ekonomicznej.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Czarny B., Podstawy ekonomii, Wyd. PWE, Warszawa 2011
Krześniak K.: Podstawy ekonomii, Wyd. Format AB, Warszawa 2015
Nojszewska E., Podstawy ekonomii, Wyd. WsiP, Warszawa 2010
Kwiatkowski E., Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
Indulski J.A., Matulewicz M., Bryła M., Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowi, Wyd.
Instytut Medcycyna Pracy, Łódź 1994
Maniecka-Bryła I., Bryła M., Epidemiologiczne aspekty zdrowia publicznego, [w:] Zagrożenia zdrowia
publicznego. Zdrowie człowieka a środowisko, red. Denys A., Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015 Mierzej
Skrzypek M., Skrzypek S., Podstawy ekonomii. Cz. I. Mikroekonomia, Wyd. Fosze, Rzeszów 2014
Skrzypek M., Skrzypek S., Podstawy ekonomii,. Cz. II. Mikroekonomia, Wyd. Fosze, Rzeszów 2015
Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010 Urbaniak P.,
Podstawy ekonomii. Mikro- i makroekonomia, Wyd. eMPi2, Warszawa 2009
ewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Wyd. Difin, Warszawa 2009
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
w zakresie
umiejętności

w zakresie
kompetencji
społecznych

04

zna i rozumie uwarunkowania środowiskowe,
ekonomiczne wpływające na stan zdrowia
populacji
zna i rozumie uwarunkowania ekonomiczne,
organizacyjne i prawne w ochronie zdrowia

ma umiejętność planowania i organizowania
działań w zakresie promocji zdrowia, poprawy
i utrzymania zdrowia fizycznego i
psychicznego oraz utrwalania poczucia
bezpieczeństwa jednostek lub grup
społecznych w odniesieniu do polityki
zdrowotnej państwa
potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy z wykorzystaniem
uwarunkowań ekonomiczno-prawnych

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
P1- test pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1, Wk2, Wk4
02
Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5
03
Wk2, Wk3, Wk4
04
Wk3, Wk4, Wk5

Sposób oceny

P1
P1
P1
P1

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W19

K_W19
K_W35

K_U10

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

P6S_WG
P7S_UW
P6S_UW

K_K12
P6S_KO

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .......................................................................................................... ............... 10h
− konsultacje ...................................................................................................................................... 1h
RAZEM: 11h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do zaliczenia pisemnego przedmiotu: .................................................................... 14h
RAZEM: 14h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25h
1 punkt ECTS = 25 h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,4 punktów ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,6 punktów ECTS.

X. Autor programu: mgr Jerzy Kawa
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy epidemiologii
PUNKTY ECTS 2
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1,2

Wykłady – liczba godzin
30/30
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
BHP i ergonomia pracy, edukacja
zdrowotna/promocja
zdrowia

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: poprzez uczestnictwo w zajęciach Studenci zdobędą wiedzę oraz

odpowiednie umiejętności z zakresu podstawowych metod, które są wykorzystywane w epidemiologii.
Nabyta wiedza wykorzystana zostanie w późniejszym okresie do monitorowania oraz oceny stanu
zdrowia populacji, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych problemów zdrowotnych
w Polsce i na Świecie w zakresie chorób zakaźnych oraz niezakaźnych. Poprzez sposób prowadzenia
zajęć wykorzystujący metody ćwiczeniowe Studenci nabywają umiejętności dokonywania obliczeń,
interpretacji oraz porównywania mierników stanu zdrowia w odniesieniu do populacji, zwłaszcza
społeczności lokalnych oraz pracy zespołowej w opracowaniu diagnozy epidemiologicznej.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5

Temat wykładu

Zapoznanie z pojęciem epidemiologii, jej celami oraz działami.
Rys historyczny- „Dawniej i dziś”.
Stan zdrowia populacji, jego uwarunkowanie, struktura, czynniki genetyczne,
i środowiskowe w jakość opieki zdrowotnej.
Metodologia bezpośredniego pomiaru stanu zdrowia zbiorowości - określenie
stanu zdrowia poszczególnych członków populacji.
Ustawa z dnia 5grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
Znaczenie oraz rola badań przesiewowych podczas prowadzenia działań

Wk6
Wk7
Wk8
Wk9
Wk10
Wk11
Wk12
Wk13
Wk14
Wk15

podejmowanych w celu zapobieżenia wystąpieniu chorób zakaźnych oraz
niezakaźnych
Badania przesiewowe, ich rola oraz znaczenie w walce z chorobami zakaźnymi
i niezakaźnymi.
Dystrybuanty zdrowia oraz wprowadzenie profilaktyki w walce z chorobami
zakaźnymi oraz niezakaźnymi.
Zasady stosowania mierników pozytywnych i negatywnych do oceny stanu
zdrowia populacji.
Metodologia badań epidemiologicznych oraz sposoby analizy wyników tych
badań.
Znaczenie badań obserwacyjnych, długofalowych oraz eksperymentalnych do
opracowania skutecznych metod profilaktycznych i terapeutycznych.
Obliczanie i interpretowanie wskaźników dotyczących częstości występowaniu
chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz zgonów przez nie wywoływanych.
Zwrócenie uwagi na źródło informacji o wystąpieniu ogniska chorób zakaźnych
i niezakaźnych.
Elementy łańcucha epidemicznego, drogi oraz czynniki wpływające
na przenoszenie się drobnoustrojów (wrota zakażenia).
Analiza danych statystycznych, doniesień literaturowych dotyczących zmian
w stanie zdrowia w danej populacji ludzkiej.
Zadania zawodowe realizowane zgodnie z wymogami określającymi specyfikę
i charakter danej placówki.

V. Literatura
Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 5grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A. (red), Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wyd. PZWL,
Warszawa 2010
Maniecka-Bryła I, Martini-Fiwek J. (red), Epidemiologia z elementami biostatystyki, Wyd. UM w
Łodzi, Łódź 2005
Literatura uzupełniająca:

Artykuły wskazane przez prowadzącego zajęcia z następujących czasopism:
Hygeia – Public Health
Problemy Higieny i Epidemiologii
Przegląd Epidemiologiczny
Wiadomości Lekarskie
Zakażenia XXI Wieku
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

definiuje podstawowe terminy i przepisy z
zakresu epidemiologii oraz Ustawy o
chorobach zakaźnych
definiuje podstawowe mierniki stanu zdrowia
(dystrybuanty zdrowia) oraz wskazuje metody
zapobiegania chorobom zakaźnym i
niezakaźnym

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W23
K_W25
K_W26
K_W34
K_W22

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_W23

P7S_UW

P7S_UW
P6S_WG

03
w zakresie
umiejętności
04
w zakresie
kompetencji
społecznych

potrafi dokonać oceny stanu zdrowia, wskazać
na działania profilaktyczne zmierzające do
redukcji zachorowalności i umieralności
wywoływanych przez wystąpienie choroby
zakaźnej oraz niezakaźnej
świadomie aktualizuje swoją wiedzę w celu
profesjonalnego wykonywania powierzonych
obowiązków. Zadania zawodowe realizuje
zgodnie z wymogami określającymi specyfikę i
charakter danej placówki.

K_U08
K_U10

P6S_KK

K_U28

P6S_UW
P6S_KK

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05
K_K20

P6S_KR

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

P1 – test pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1-Wk15
02
Wk1, Wk2, Wk5, Wk6, Wk8,
03
04

Wk9, Wk10, Wk11
Wk2, Wk4, Wk8, Wk9, Wk10,
Wk11, Wk12, Wk13, Wk14
Wk1-Wk15

Sposób oceny

P1
P1
P1
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
−

1.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach ......................................................................................................... ............... 30h

−

konsultacje........................................................................................................................................

1h

RAZEM 31h
2.
Samodzielna praca studenta
- przygotowanie do testu pisemnego................................................................................................... .. 19h
RAZEM

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta

19h

OGÓŁEM: 50h

1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 2
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,2 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,8 punktów ECTS.

X. Autor programu: dr hab. n. med. Irena Maniecka-Bryła, dr Elżbieta Brandt, mgr inż. Piotr Śmigiel
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy higieny
PUNKTY ECTS 4
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
30/30
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
30/30
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: : zapoznanie studentów z zagadnieniami ergonomii, bezpieczeństwa i
higieny pracy w obszarze kosmetologii; zapoznanie studentów z problematyką zakażeń, chorób zakaźnych i
niezakaźnych o znaczeniu społecznym; kształtowanie i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie
przestrzegania procesów dekontaminacji i procedur higienicznych na stanowisku kosmetologa; kształtowanie
umiejętności pracy z klientem.

III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), wykład problemowy (Wp), ćwiczenia audytoryjne (A)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wp5
Wp6
Wk7

Nr
A1
A2

Temat wykładu

Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym.
Środowiskowe uwarunkowania zdrowia.
Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie.
Choroby zakaźne i niezakaźne o znaczeniu społecznym – problemy zdrowotne
Bezpieczeństwo i higiena pracy w kosmetologii.
Zagrożenia epidemiologiczne i rozwój profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych.
Mikrobiologia środowiska pracy. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w
kosmetologii.
Temat ćwiczenia
Higieniczne aspekty środowiska pracy.
Podstawy ergonomii i fizjologii pracy.

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Zagrożenia w środowisku pracy i na stanowisku kosmetologa.
Skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka-biologicznych,
psychospołecznych, chemicznych i fizycznych.
Profilaktyka chorób zakaźnych, niezakaźnych o znaczeniu społecznym.
Epidemiologia zakażeń w ochronie zdrowia: czynniki etiologiczne zakażeń,
źródła i rezerwuary drobnoustrojów, drogi szerzenia się zakażeń.
Metody dekontaminacji stosowane w obszarze kosmetologii.
Dezynfekcja – metody, dobór i zasady bezpiecznego stosowania środków
dezynfekcyjnych.
Sterylizacja – metody, przygotowanie narzędzi i materiałów do sterylizacji.
Procedury higieniczne mające zastosowanie w kosmetologii.
Higiena pracy – obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika
Higiena komunalna, postępowanie z odpadami wytwarzanymi w środowisku
pracy.
Metody oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe.
Jakość usług świadczonych w obszarze kosmetologii .
Metody pracy z klientem – porady, konsultacje itp.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Marcinkowski J. T. (red), Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych, Wyd. Dział Wydawnictw
Akademia
Medyczna w Poznaniu, Poznań 2002
Jethon Z., Grzybowski A. (red), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, Wyd. PZWL, Warszawa 2000
Karczewski K. J. (red), Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Wyd. Czelej, Lublin 2002
Jabłoński L., Karwat I. D. ( red. ), Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych,
Wyd. Czelej, Lublin 2002
Literatura uzupełniająca:
Jethon Z. (red), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, Wyd. PZWL, Warszawa 2000
Marcinkowski J. T. (red), Podstawy Higieny, Wyd. Volumed, Wrocław 1997
Heczko B. P., Wójkowska – Mach J. (red.), Zakażenia szpitalne, Wyd. PZWL, Warszawa 2009

VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
04

w zakresie
umiejętności

05

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
higieny i mikrobiologii w obszarze
kosmetologii
zna podstawowe pojęcia zdrowia i choroby
oraz problemy zdrowotne w zakresie chorób
zakaźnych i nie zakaźnych o znaczeniu
społecznym
określa swoiste zagrożenia w środowisku pracy
oraz posiada wiedzę zakresu ergonomii i BHP
omawia przepisy i wymagania w zakresie
nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na
stanowiskach kosmetologa
opracowuje projekty działań w zakresie
profilaktyki chorób zakaźnych, niezakaźnych o
znaczeniu społecznym w praktyce zawodowej

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W09

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_W11
P6S_WG
K_W40
K_W22

P6S_WG

K_W13

P6S_WG

K_W23
K_U19

P6S_UO

06
07

08
w zakresie
kompetencji
społecznych

09

010

stosuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych K_U23
w praktyce kosmetologa
bezpiecznie
przeprowadza
procedury K_U24
dekontaminacji oraz stosuje wybrane metody
kontroli jakości kosmetyków
systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i K_K01
kształtuje umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu

P6S_UK

rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone
obowiązki zawodowe na stanowisku
kosmetologa
jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej
i klienta oraz współdziała w zespole

K_K10

P6S_KO

K_K16

P6S_KR

P6S_UK

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F5 – udział w dyskusji
F6 – prezentacja
P1 – test pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wp5, Wp6, Wk7, A1, A6,
02
03
04
05
06
07
08
09
010

A11,A12
Wp4, Wp6, A5
Wp5, A1, A2, A3,A4
Wp6, Wk7, A3, A11, A12
Wk1, Wk2, Wk3, Wp4, A4, A5
Wk1, A2
Wp6, Wk7, A5, A6, A7, A8,
A9, A10, A13, A14
Wk1, Wk2, Wk3, Wp4, Wp5,
Wp6, Wk7, A1-A15
Wk1, Wk2, Wk3, Wp4, Wp5,
Wp6, Wk7, A1-A15
Wk1, Wk2, Wk3, Wp4, Wp5,
Wp6, Wk7, A1-A15

Sposób oceny

F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1, F6
F5, P1, F6
F5, P1
F5, P1
F5
F5
F5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach ......................................................................................................................30h
− udział w ćwiczeniach audytoryjnych .......................................................................................... 30h
− konsultacje ....................................................................................................................................1h
RAZEM: 61h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń ......................................................................................... ...........3h
− przygotowanie prezentacji multimedialnej............................................................................ 8h
− przygotowanie do testu pisemnego..........................................................................................5h
Praca studentów w kole naukowym:

-

przygotowanie studenckiego projektu badawczego………………………………………………………………5h
realizacja projektu badawczego i przygotowanie prezentacji wyników badań na seminarium kół naukowych…5h
udział w konferencjach studenckich………………………………………………………………………………5h
przygotowanie publikacji…………………………………………………………………………………………8h
RAZEM: 39h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta
OGÓŁEM: 100h

1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS: 4
w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 2,4
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,6
3. Zajęcia praktyczne 1,5 punktu ECTS
przygotowanie prezentacji multimedialnej....................................................................................................... ..... 8h
przygotowanie studenckiego projektu badawczego………………………………………………………………10h
realizacja projektu badawczego i przygotowanie prezentacji wyników badań na seminarium kół naukowych…10h
przygotowanie publikacji…………………………………………………………………………………………10h

X. Autor programu: dr n. med. Ewa Kupcewicz, dr Michał Boraczyński, mgr Paulina Łączkowska
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
PUNKTY ECTS 2
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1,2

Wykłady – liczba godzin
30/30
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
BHP i ergonomia pracy
edukacja zdrowotna/
promocja
zdrowia

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zdobycie wiedzy z zakresu zadań wynikających z działalności Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz nadzoru nad właściwymi warunkami, które muszą spełniać zakłady kosmetyczne
oraz gabinety odnowy kosmetycznej ze szczególnym uwzględnieniem warunków sanitarnoepidemilogicznych. Nabyta przez Studentów wiedza pozwoli na właściwą ochronę zdrowia oraz życia
ludzkiego, a także zapobiegnie wystąpienie chorób zakaźnych oraz zawodowych. Dzięki przeprowadzonym
zajęciom Studenci poznają na czym polega zapobiegawczy nadzór sanitarny oraz z czego wynika prowadzenie
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska, a także na czym polega prowadzenie działalności oświatowozdrowotnej.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5

Temat wykładu
Geneza i współczesny kształt systemu sanitarno-epidemiolgicznego w Polsce.
Ustawa z dnia 14 mara 1985r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wymagania sanitarno-epidemiologiczne jakie powinny spełniać gabinety kosmetyczne,
gabinety odnowy biologicznej oraz tatuażu.
Wymagania sanitarno-epidemiologiczne jakie powinny spełniać salony fryzjerskie.
Zapoznanie Studentów z Procedurą Kontroli oraz jej etapami, które związane są z
obowiązującymi Procedurami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na protokoły kontroli dotyczących zarówno
gabinetów kosmetycznych, salonów tatuaży oraz odnowy biologicznej.
Wk4
Schemat postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję
Sanitarną, mandatowanie oraz wnioski pokontrolne (Protokół Pokontrolny).
Wk5
Szczegółowe omówienie wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
które dotyczą zakładów kosmetycznych, salonów tatuażu
oraz gabinetów odnowy biologicznej.
Wk6
Omówienie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 października 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Wk7
Dokumentacja jaką należy prowadzić na bieżąco podczas oferowania usług
kosmetycznych oraz wykonywaniu zawodu kosmetologa.
Wk8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.Stan prawny aktualny na dzień: 12.11.2020,
Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wk9
Zapoznanie Studentów z rodzajami środków dezynfekcyjnych (o szerokim spektrum
działania) przeznaczonych odpowiednio do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry
(rąk, stóp) oraz urządzeń sanitarnych. Omówienie procesu dezynfekcji oraz sterylizacji
ze szczególnym uwzględnieniem:
• zasad stosowania sprzętu poddawanego dezynfekcji, sterylizacji,
• sposoby higienicznego mycia i dezynfekcji skóry oraz błon śluzowych,
dekontaminacja pomieszczeń i urządzeń (czyszczenie, dezynfekcja).
Wk10 Omówienie instrukcji postępowania z odpadami medycznymi oraz o wytycznych
dotyczących ich utylizacji.
WK11 Podstawy prawne wykonywania zawodów paramedycznych oraz ich odpowiedniki w
etyce oraz odpowiedzialność wynikająca z tytułu wykonywanego zawodu.
Wk12 Dokumentacja jaką należy przygotować celem otwarcia gabinetu kosmetycznego, salon
tatuażu,czy też gabinetu odnowy biologicznej z uwzględnieniem aktualnie
obowiązujących aktów prawnych.
Wk13 Współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej –w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te
organy.
Wk14 Opracowanie i prezentacja wybranej przez siebie procedury dotyczącej postępowania z
materiałem zakaźnym.
Wk15 Sprawdzenie umiejętności teoretycznych oraz sposobu analizowania Ustaw,
Rozporządzeń oraz Procedur.
V. Literatura
Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 14marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1866 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Literatura uzupełniająca:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
Przegląd Epidemiologiczny- „Epidemiological Review” - kwartalnik wydawany od 1920 r. przez Państwowy
Zakład Higieny, a od 1958 r. wspólnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych
Artykuły zamieszczane na bieżąco w czasopismach epidemiologicznych.
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

02

03
w zakresie
umiejętności
04
w zakresie
kompetencji
społecznych

definiuje podstawowe terminy oraz przepisy z
zakresu epidemiologii oraz nadzoru sanitarnoepidemiologicznego dotyczące prowadzenia
gabinetu kosmetycznego, salonu tatuażu lub
gabinetu odnowy biologicznej.
definiuje podstawowe mierniki stanu zdrowia
oraz wskazuje metody zapobiegania chorobom
zakaźnym i niezakaźnym.
potrafi dokonać oceny stanu zdrowia, wskazać
na działania profilaktyczno-edukacyjne
zmierzające do redukcji zachorowalności,
umieralności oraz przeciwdziałania
wystąpienia chorób zakaźnych.
świadomie aktualizuje swoją wiedzę w celu
profesjonalnego wykonywania powierzonych
obowiązków, dążenia do spełnienia
zamierzonych planów oraz samorealizacji.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W05
K_W19
K_W29
K_W31
K_W32
K_W08
K_W22
K_W23
K_W24
K_U07
K_U08
K_U20
K_U26

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

K_K01
K_K02
K_K03
K_K07
K_K09
K_K15

P6S_KK

P7S_UW

P6S_WG
P7S_UW
P6S_UW
P6S_UO
P6S_UU

P6S_KO
P6S_KR

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

P1 – test pisemny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1-Wk15
02
Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5,

03
04

Wk6, Wk10, Wk11, Wk14,
Wk15
Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5,
Wk6, Wk10, Wk11, Wk13
Wk1-Wk15

Sposób oceny

P1
P1

P1
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:

Studia stacjonarne/niestacjonarne
−

1.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach ........................................................................................................................ 30 h

−

konsultacje.................................................................................................................. ......................

1h

RAZEM 33h
2.
Samodzielna praca studenta
- przygotowanie do testu pisemnego.....................................................................................................

17h

RAZEM
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta

17h

OGÓŁEM: 50h

1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 2
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,3 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,7 punktów ECTS.

X. Autor programu: mgr Piotr Śmigiel
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy prawa
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
podstawowe informacje z
zakresu wiedzy o
społeczeństwie ze szkoły
średniej

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami z zakresu prawa,
źródłami prawa, zasadami uniwersalnymi oraz systemem organów tworzących, stosujących i kontrolujących
prawo. Zwrócenie uwagi na prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych i związaną z tym kwestię
odpowiedzialności prawnej, a także na prawo do ochrony zdrowia i prawa pacjenta w szerszym kontekście
praw człowieka

III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7
Wk8
Wk9

Temat wykładu

Prawo jako zjawisko społeczne. Podstawowe kategorie prawne.
Uniwersalne zasady prawa. Prawo a inne regulatory zachowań.
Rodzaje norm prawnych i przepisów
Systematyka prawa

System źródeł prawa krajowego i unijnego
Stosowanie prawa i system organów tworzących i stosujących prawo

Wykładnia prawa
Prawa i wolności człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do
ochrony zdrowia i praw pacjenta.
Podstawy prawne i formy wykonywania zawodów medycznych.

Wk10

Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne i zakładów opieki
zdrowotnej.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Chauvin T. , Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017
Karkowska D., Prawa pacjenta, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2004
Karkowska D, T.A. Karkowski, Zatrudnianie w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017,
Nestorowicz M., Prawo medyczne, Wyd. TNOiK, Toruń 20017
Zimna T., Zawieranie umów na świadczenia medyczne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
Muras M., Podstawy prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2019
Poździoch S. Prawo zdrowia publicznego – zarys problematyki, Wyd. Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2004
Sieńko A., Prawo ochrony zdrowia, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zm.).
Zielińska E. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

W zakresie
wiedzy

02
w zakresie
umiejętności
03

zna podstawy prawa, procedurę ustawodawczą
oraz hierarchię źródeł prawa; ma wiedzę
odnoszącą się do państwa prawa i jego
instytucji, rozumie kwestie prawnej
odpowiedzialności z tytułu wykonywanego
zawodu
potrafi rozróżniać akty prawne i z nich
korzystać oraz posłużyć się zdobytą wiedzą w
zawodowym doświadczeniu. Potrafi wskazać
uniwersalne zasady prawa oraz inne niż prawo
regulatory zachowań.
rozumie potrzebę poszanowania porządku
prawnego oraz uwzględniania uwarunkowań
prawnych podczas realizacji zarówno zadań
indywidualnych, jak i zespołowych

w zakresie
kompetencji
społecznych

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
P2- odpowiedź ustna

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W19
K_W29
K_W32
K_W35

Odniesienie do
efektów
obszarowych

K_U10
K_U19
K_U20
K_U22

P6S_UO
P6S_UW

K_K07
K_K08
K_K09
K_K01
K_K12
K_K13

P6S_WG
P7S_UW

P6S_KK
P6S-KO

VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1, Wk2, Wk7, Wk9,
02
Wk4, Wk6, Wk8,W10
03
Wk3, Wk5, Wk6

Sposób oceny

P2
P2
P2

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .................................................................................................................10h
− konsultacje .................................................................................................................................1h
RAZEM: 11h
2.
Samodzielna praca studenta
− samodzielne studiowanie literatury ……………………………………………........………...7h
przygotowanie do zaliczenia ustnego przedmiotu:.................................................................... 7h
RAZEM:
14h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25 h
1 punkt ECTS = 25 h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1
-w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,4 punktów ECTS,
-w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,6 punktów ECTS.

X. Autor programu: dr Mirosław Borkowski
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy socjologii z elementami socjologii
PUNKTY ECTS 2

zdrowia
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
15/15
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: edukacja
zdrowotna/promocja zdrowia

polski
I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: zapoznanie studentów w podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii i
socjologii zdrowia. Omówienie podstawowych koncepcji teoretycznych w socjologii. Zapoznanie z pojęciami
socjologicznymi. Wskazanie na procesy społeczne i ich związki z funkcjonowaniem człowieka w obszarach
zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Przedstawienie społeczno – kulturowych wyznaczników zachowań w
zdrowiu i chorobie.

III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia audytoryjne (A)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1
Wk2
Wk3
Wk4
Wk5
Wk6
Wk7

Nr
A1

Temat wykładu

Powstanie socjologii jako nauki. Wiedza potoczna a wiedza naukowa
Człowiek w społeczeństwie: typy interakcji, pozycje i role społeczne
Grupa społeczna jako przedmiot zainteresowania socjologii. Rodzaje grup
społecznych
Kultura jako atrybut człowieka. Wzory zachowań, normy i wartości
Socjalizacja i jej czynniki
Socjologiczne teorie zdrowia i choroby
Zdrowie jako dobrostan biopsychospołeczny
Temat ćwiczenia
Życie społeczne człowieka z perspektywy socjobiologicznej

A2
A3
A4

A5
A6
A7

Typy i funkcje rodziny
Zróżnicowanie społeczno – zawodowe: zawód jako czynnik zróżnicowania,
prestiż zawodów
Funkcje rodziny i ich zmiany, rodzaje rodzin, rodzina we współczesnym
świecie. Wsparcie rodzinno – społeczne jako czynnik wspierający proces
zdrowienia.
Zmiany kanonu piękna w kontekście kultury i przemian społeczno –
ekonomicznych.
Rola społeczna – rola zawodowa kosmetyczki w kontekście relacji z klientem
Zdrowie i zachowania estetyczne jako wartość w kontekście kulturowym,
społecznym i ekonomicznym.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008
Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Wyd. Impuls, Kraków 2010
Piątkowski W., Titkow A.(red), W stronę socjologii zdrowia, Wyd. UMCS, Lublin 2002
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002
Literatura uzupełniająca:
Ostrowska A. , Styl życia a zdrowie, Wyd. WFiS PAN, Warszawa 1999
Sokołowska M., Socjologia medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 1986
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

w zakresie
wiedzy

w zakresie
umiejętności
w zakresie
kompetencji
społecznych

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W27

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

01

zna podstawy socjologii i socjologii zdrowia

02

rozróżnia konteksty społeczne, kulturowe i
obyczajowe zachowania osób korzystających z
zabiegów kosmetycznych

K_W28

P7S_UW

03

potrafi wykorzystywać wiedzę i umiejętności
psychologiczno-socjologiczne w kontaktach z
klientami
okazuje tolerancję dla postaw i zachowań
wynikających z odmiennych uwarunkowań
społecznych, kulturowych i wieku

K_U17

P6S_UO

K_K13

P6S_KO

04

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F5- udział w dyskusji
P7/inne – pisemna praca zaliczeniowa
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1,Wk 2, Wk5, A1, A7
02
Wk4,Wk6, A2
03
Wk2,Wk3, A3,A6
04
Wk4, A4,A5

Sposób oceny

F5, P7
F5, P7
F5, P7
F5, P7

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne /niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .......................................................................... ............................... ........15h
− udział w ćwiczeniach …………………………... ....................................................................15h
− konsultacje ....................................................................................................................... ...........1h
RAZEM: 31h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń ...............................................................................................................7h
− przygotowanie zaliczeniowej pracy pisemnej na zadany temat: …………………………………12h
RAZEM: 19h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM 50h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 2
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,2 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,8 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 0,5 ECTS
− - przygotowanie zaliczeniowej pracy pisemnej na zadany temat: …………………………………12h

X. Autor programu: dr hab. Agnieszka Zduniak,
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Podstawy psychologii
PUNKTY ECTS 2
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
Polski

Ćwiczenia – liczba godzin
15/15
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

Praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: studentka/student kończący zajęcia powinna/powinien posiadać

ogólną wiedzę z zakresu psychologii naukowej, dotyczącą w szczególności koncepcji zdrowia
psychicznego w różnych ujęciach psychologii stosowanej i teoretycznej. Znajomość różnic
indywidualnych, etapów i prawidłowości rozwoju psychicznego, wiedza na temat stadiów
rozwoju myślenia w koncepcji Margaret Donaldson/JeanaPiaget oraz wiedza na temat
inteligencji i rozwoju zdolności empatii i psychologii komunikacji pozwoli wzmacniać
umiejętności:
• komunikacji międzyludzkiej
• rozwijania świadomości własnej osobowości i uwarunkowań temperamentalnych oraz
innych osób
• rozwijania świadomości własnych zainteresowań, zdolności, umiejętności stylu uczenia
się, stylu poznawania i rozumienia świata, stylu narracji, krytycznego myślenia.
Studentka bądź student powinna/powinien umieć:
• podać zagadnienia z obszaru różnic indywidualnych, z uwzględnieniem wpływu
czynników środowiskowych i genetycznych na rozwój ontogenetyczny człowieka
• rozróżniać cechy temperamentalne od osobowościowych
• rozróżnić wiedzę naukową z zakresu psychologii od wiedzy popularnonaukowej nie
popartej danymi empirycznymi
• umieć analizować podstawowe dane badań psychologicznych
• komunikować swoje potrzeby i emocje w zrozumiały sposób oraz uważnie i z empatią
reagować na komunikaty innych osób
•

projektować działania społeczne w zespole specjalistów

•
•
•
•

podejmować próby prowadzenia zespołu, grupy osób

•

definiować przedmiot, metodę i cel psychologii naukowej

dokonać wstępnej diagnozy kondycji psycho-społecznej podopiecznego
sprawnie komunikować się z zespołem współpracowników

rozróżniać zachowania z normy zdrowia psychicznego od zachowań świadczących o
zaburzeniach (w szczególności zaburzenia odżywiania)

III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia audytoryjne (A)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1

Wk2
Wk3

Wk4

Wk5
Wk4
Wk5
Wk6

Wk7
Wk8

Wk9
Wk10

Nr
A1

A2

A3

Temat wykładu

Psychologia jako nauka empiryczna – pytania jakie stawia psychologia jako
nauka, sposób badania świata, cele poznania naukowego a cele poznania
popularnonaukowego i pseudonaukowego oraz konsekwencje.
Metody stosowane w praktyce badań psychologicznych. Eksperyment.
Psychoanaliza a psychologia humanistyczna i psychologia narracji: geneza,
istota i znaczenie nurtu dla rozwoju psychologii. W centrum nieświadomości
człowieka czy w centrum opowieści o osobie?
Psychologia behawioralna i poznawcza: geneza, istota i znaczenie nurtu dla
rozwoju badań nad psychiką człowieka oraz myśleniem. Jesteśmy po to, żeby
doświadczać.
Psychologia społeczna : człowiek w grupie. Komunikacja.Manipulacja

Koncepcja wellbeing i zdrowia psychicznego – psychoterapia poznawczobehawioralna i psychoterapia systemowa w obliczu zaburzeń odżywiania.
Temperament: koncepcja Jana Strelaua.
Osobowość: badania lingwistyczne nad osobowością, regulacyjna teoria
osobowości J. Reykowskiego, teoria dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego
i inne teorie osobowości.
Emocje i potrzeby –Bogdan de Barbaro, J.Kozielecki – transcendencja a bunt,
wolność a miłość.
Inteligencja a umiejętność korzystania z niej : charakterystyka zagadnienia,
znaczenie czynników biologicznych i środowiskowych dla rozwoju ludzkiego
intelektu a teoria flow Csikszentmihalyi oraz procesów twórczych
Teorie Inteligencji: J. Guilforda, teoria rozwoju inteligencji J. Piageta, koncepcja
inteligencji emocjonalnej D. Golemana.
Ponad dualizm języka - Teoria schematów Kelly’ego oraz terapia
skoncentrowana na rozwiązaniach – skuteczna komunikacja w obliczu
konfliktów.
Temat ćwiczenia
Przedmiot, metoda i cel psychologii jako nauki empirycznej oraz metody
stosowane w praktyce badań psychologicznych.– pogłębienie informacji
zawartych w wykładach, praktyczna nauka wywiadu psychologicznego oraz
założenia rzetelnych badań psychologicznych, eksperyment.
Psychologia zachowania: praktyczne wskazówki w uczeniu zachowania i
wychowaniu dzieci – style uczenia się. Dziecko w sieci – zmysły a proces
uczenia się.
Znaczenie metafory człowieka – komputera dla zrozumienia i badania ludzkich
jednostek. Redukcjonizm, konstruktywizm, informacja a zrozumienie czym są
procesy poznawcze.

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Humanizm w psychologii, próba odnalezienia autentycznej relacji w pracy z
klientem. Uważne słuchanie i mówienie. Rozmowa jako metafora ludzkości.
Temperament a zmiana – diagnoza temperamentu.
Zmiana - ruch i ciało a emocje i samopoznanie – psychologia humanistyczna a
teoria Lowena.
Rozwój i dynamika osobowości a zmiany – badania, wybrane koncepcje i
metody badania i rozwoju osobowości.
Koncepcje cech osobowości Costa i Mc Crea- test
Inteligencja emocjonalna a empatia i asertywność.
Odważne pytania – konflikt, konsensus, kompromis – trudne sytuacje w rozwoju
relacji i procesu grupowego.
Potęga empatii a emocje – wstyd, duma – emocje samoświadomościowe.
Potęga empatii a emocje - teoria umysłu.
Potęga empatii a emocje – budowanie relacji – style więzi.
Komunikacja autentyczna – NVC, analiza transakcyjna.
Zdrowie psychiczne a zburzenia odżywiania – rodzina a jednostka, grupa a
jednostka. Presja społeczna. Zdrowie jako kontinuum.

V. Literatura
Literatura podstawowa:

Doliński, D., Strelau, J., (red), Psychologia. Podręcznik akademicki (I,II,III) , Wyd. GWP, Gdańsk
2008
Mietzel, G. Wprowadzenie do psychologii. GWP
Bee, H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S-ka.
(2017) 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Lilienfeld, Lynn i inni. Wyd. CiS
(2002) Narracja jako sposób rozumienia świata, red. nauk. Trzebiński, J. GWP
Kozielecki Józef- teoria transgresji w Obuchowski, K. (2000) Galaktyka potrzeb. Psychologia
dążeń ludzkich. Zysk i S-ka.

Literatura uzupełniająca:

Brown, B. (2018) Z odwagą w nieznane. Laurum
(2016) Człowiek i medium. Terapia – rozwój –(auto)narracja. Red.nauk. Ogonowska, A.,
Wydawnictwo Edukacyjne
Markova, D. , (1996) . Twoje dziecko jest inteligentne. Książka i Wiedza
Doliński, D., Mandal, E., (2016) Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych.
PWN
Doliński, D. Gamian-Wilk, M. (2017) Przestrzenie manipulacji społecznej. PWN
Pisula, A. (2013) Wszystko o uzależnieniu od gier komputerowych. Colorful Media
Maruszewski, T., Doliński D., Łukaszewski, W. (2009) Manipulacja. Wyd. SawSmakSłowa
Christakis, N. , Fowler J. (2011) W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie.
Wydawnictwo SmakSłowa
Hanson, R., (2016) Szczęśliwy mózg. Wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić
swoje życie. GWP
Berendt, J., Sendor, M. (2013) Dogadać się z dzieckiem. Porozumienie bez przemocy w
relacjach z dziećmi. CoJaNaTo
Markova, D., McArthur. (2015) Collaborative intelligence. Spiegel & Grau , New York.
(2003) Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. red.
Górniak, Józefik

Feltham, C., Horton, I. (2013) Psychoterapia i poradnictwo. GWP tom 1 i 2
Milner,J., O’Byrne, P. (2007). Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania. Zysk i Ska.
Gabor, M. , Gordon N. (2020) Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów?
Wydawnictwo Galaktyka
https://www.youtube.com/watch?v=_3ZdX4XzHA0
https://www.youtube.com/watch?v=z7S35q6CdFA&t=518s
https://www.youtube.com/watch?v=Y1wKJcjOkyE
https://www.youtube.com/watch?v=DVD8YRgA-ck
https://www.researchgate.net/publication/318825650_Play_and_flow_Children's_culture_and_ad
ults'_role
https://www.mdpi.com/2076-328X/3/3/459/htm
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W18

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P6S_WG

1

zna choroby związane z żywnością,
żywieniem i odżywianiem

2

wyjaśnia potrzebę ruchu i aktywności
fizycznej w promowaniu zdrowia

K_W20

P6S_WG

3

zna podstawową terminologię oraz
koncepcje dotyczące zdrowia i jego
determinantów

K_W22

P6S_WG

4

wskazuje i objaśnia podstawy edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia

K_W23

P6S_WG

5

zna społeczne i środowiskowe
uwarunkowania zdrowia i znaczenie jego
ochrony

K_W24

P7S_UW

6

zna elementarne zasady metodologii badań
naukowych oraz możliwość wykorzystania
podstawowych metod statystycznych w
naukach o zdrowiu

K_W34

P7S_UW

7

posiada wiedzę psychologiczną niezbędną w K_W30
pracy zawodowej kosmetologa

P7S_UW

W zakresie
wiedzy

w zakresie
umiejętności

8

rozróżnia konteksty społeczne, kulturowe i
K_W28
obyczajowe zachowania osób korzystających
z zabiegów kosmetycznych

P7S_UW

9

potrafi komunikować się z klientką/klientem
w celu określenia potrzeb oraz oczekiwań w
stosunku do wykonywanej usługi z
uwzględnieniem zasad etyki i etykiety
potrafi wykorzystywać wiedzę i umiejętności
psychologiczno-socjologiczne w kontaktach z
klientami
potrafi samodzielnie planować i realizować
różne formy własnego rozwoju osobistego
rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie oraz potrzebę rozwoju osobistego i
zawodowego
ma świadomość własnych ograniczeń i
potrafi krytycznie ocenić działania własne i
zespołu
potrafi formułować opinie i wyciągać
wnioski dotyczące podmiotu i przedmiotu
badań w pracy naukowej oraz
klienta/pacjenta w praktyce zawodowej
akceptuje opinie klienta/pacjenta, członków
zespołu i innych specjalistów

K_U12

P6S_UW

K_U17

P6S_UO

K_U26

P6S_UU

K_K01

P6S_KK

K_K03

P6S_KK

K_K05

P6S_KK

K_K06

P6S_KK

potrafi określić priorytety i profesjonalnie
wykorzystać wszystkie dostępne środki
służące realizacji zadań
potrafi działać w zespole oraz podejmować
różne zadania

K_K07

P6S_KK

K_K08

P6S_KO

ma świadomość współodpowiedzialności za
zadania realizowane przez dany zespół
okazuje tolerancję dla postaw i zachowań
wynikających z odmiennych uwarunkowań
społecznych, kulturowych i wieku
potrafi taktownie i skutecznie zasugerować
klientowi potrzebę konsultacji medycznej
(dermatologicznej, alergologicznej,
onkologicznej) oraz odmówić wykonania
zabiegu kosmetycznego w przypadku
rozpoznania schorzeń, które stanowią
przeciwwskazanie do jego zastosowania
okazuje szacunek klientowi oraz zapewnia
pełen komfort psychiczny podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych
dba o własne zdrowie oraz estetykę wyglądu,
zachowując zdrowy tryb życia, troszcząc się
o poziom sprawności fizycznej niezbędnej
dla wykonywanego zawodu oraz podejmuje
działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego

K_K11

P6S_KO

K_K13

P6S_KO

K_K15

P6S_KR

K_K16

P6S_KR

K_K17

P6S_KR

10

11
12

13

14

15

16

17
w zakresie
kompetencji
społecznych

18
19

20

21

22

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F5 – udział w dyskusji
P1 – sprawdzian pisemny – test gogle forms

VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
1
Wk4,A15
2
Wk4,A15
3
Wk4,A15
4
Wk4,A15
5
Wk5,Wk6, Wk7, Wk10, A13
6
Wk1,Wk2, A1, A5
7
Wk1-Wk10,A1-A15
8
Wk7, Wk8, A13
9
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
10
Wk1-Wk10,A1-A15
11
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
12
Wk4, Wk6, Wk7, A2, A5A7
13
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
14
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
15
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
16
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
17
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
18
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
19
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
20
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
21
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15
22
Wk4-Wk7, Wk10, A6,A7,A15

Sposób oceny

F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5, P1
F5,P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w wykładach .......................................................................................……… 1 0h
− udział w ćwiczeniach......................................................................................…….… 15h
− konsultacje .................................................................................................................... 1h
RAZEM: 26h
2.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do ćwiczeń ......................................................................................... 20h
− przygotowanie do sprawdzianu pisemnego …………………..……………………… 4h
RAZEM: 24h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS = 2
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 1,04 punktów
ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,96punktów ECTS.

X. Autor programu: mgr psychologii klinicznej Agnieszka Anna Włodarska

XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Praktyka zawodowa rok I
PUNKTY ECTS 6
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
120/120
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
B
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
Podstawy prawa, Podstawy
psychologii, BHP i ergonomia
pracy, Etykieta, Anatomia ogólna,
Fizjologia i patofizjologia,
Podstawy higieny, Etyka
zawodowa, Chemia bioorganiczna,
Elementy fizjoterapii i masażu, ,
Aparatura kosmetyczna, Warsztaty
psychologiczne, Podstawy chemii
ogólnej, Histologia, Mikrobiologia,
Podstawy biochemii

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: umożliwienie studentom poznania podstaw prawnych, zasad funkcjonowania,
zakresu działalności gabinetów kosmetycznych, ośrodków SPA - miejsc wykonywania zabiegów
kosmetycznych, poznanie praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w zakresie planowania,
przygotowania i wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, utrwalenie
nomenklatury zawodowej.
III. Forma zajęć: praktyka (Pr)

IV. Treści programowe:
Nr
Pr1

Pr2

Temat wykładu

Zapoznanie się z przepisami prawnymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w miejscu realizowania
praktyki, a także z zasadami ich stosowania.
Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej placówki,
prowadzenia podstawowej dokumentacji.

Pr3
Pr4

Pogłębienie wiedzy i pobudzenie świadomości odpowiedzialności prawej,
etycznej i zawodowej z racji wykonywania zawodu paramedycznego.
Poznanie sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie gabinetu oraz
zasad jego obsługi.

Pr5

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, etycznych, etykiety w kontaktach z
klientami i współpracownikami.

Pr6

Przeprowadzanie wywiadu z klientem mającym na celu ustalenie wskazań i
przeciwwskazań do wykonywania zabiegów.
Poznanie zasad praktycznego przygotowania klienta oraz stanowiska pracy wraz
z niezbędnym sprzętem i aparaturą do przeprowadzenia zabiegów.
Obserwacja zabiegów z zakresu masażu klasycznego, limfatycznego,
antycellulitowego, w obrębie różnych części ciała.
Obserwacja masażu przyrządowego i masażu w środowisku wodnym.
Zapoznanie się z zasadami dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie: metody, dobór
i zasady bezpiecznego stosowania środków dezynfekcyjnych, przygotowanie
narzędzi i materiałów do sterylizacji.
Obserwacja podstawowych zabiegów kosmetycznych m.in.: pielęgnacja cery nie
zmienionej chorobowo, pielęgnacja okolic oka (w tym farbowanie brwi, rzęs z
regulacja brwi); pielęgnacja kończyny górnej i dolnej (manicure, pedicure,
parafina, masaż, zabiegi SPA).
Praktyczne poznanie metod bezpiecznego, zgodnego z zasadami higieny
uporządkowania stanowiska pracy.

Pr7
Pr8
Pr9
Pr10

Pr 11

Pr12

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Adamski Z., Kaszuba A., Dermatologia dla Kosmetologów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu, Poznań 2008

Furter S., Jasch K.Ch., Dermatologia, Wyd. Elsevir Urban & Partner, Wrocław 2010
Kasprzak W. i Manikowska A., Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, Wyd. PZWL, Warszawa
2010
Krajewskia-Kułak E., Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek, Wyd. Czelej, Lublin 2006
Malinka W., Zarys chemii kosmetycznej, Wyd. VOLUMED , Wrocław 1999 Noszczyk M.,
Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Wyd. PZWL, Warszawa 2010

Peters I. B., Kosmetyka - poradnik do nauki zawodu, Wyd. REA, Warszawa 2002
Sokólska E., Grąbczewski J., Makijaż fotograficzny, Estetyka Press-Expo-Medie Warszawa 2009 ZalewskaJanowska A., Błaszczyk H., Choroby skóry, Wyd. PZWL, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Kuźmińska-Kubarska A., Zarys kosmetyki lekarskiej, Wyd. PZWL, Warszawa 1984 czasopisma:
Beauty Forum - Wyd. Heath and Beauty Media Sp. Z o.o.
Cabines Polska - Wyd. Press & Media

Les Nouvelles - Wyd. Beauty In Sp. Z o.o.
Salon i Elegancja - Wyd. Warsaw Voice S.A.

VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

Odniesienie do
efektów
kierunkowych

Odniesienie do
efektów
obszarowych

w zakresie
wiedzy

01

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
K_W15
nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz rozumie K_W29
potrzebę ich stosowania w praktyce

P6S_WG
P7S_UW

02

zna podstawowe zasady organizacyjne, prawne i
etyczne obowiązujące w miejscu realizacji praktyki.

P7S_UW

03
04

zna wskazania oraz przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów kosmetycznych z zakresu
kosmetologii pielęgnacyjnej.
potrafi dobrać, zaplanować podstawowe zabiegi
kosmetyczne z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej
stosując odpowiednie kosmetyki oraz
specjalistyczną aparaturę kosmetyczną oraz
zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny.

K_W31
K_W32
K_W36
K_W37
K_W12
K_U06
K_U10
K_U12
K_U13
K_U14
K_U17
K_U20

P6S_UW
P6S_UO

05

ma świadomość własnych ograniczeń, rozumie
potrzebę stałego rozwoju zawodowego

K_K03
K_K04

P6S_KK

06

dba o komfort psychiczny oraz okazuje szacunek
klientowi

K_K16

P6S_KR

w zakresie
umiejętności

w zakresie
kompetencji
społecznych

P6S_WG

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F7-A/inne- aktywność i frekwencja w czasie praktyk
F7-Z/inne- systematyczne prowadzenie zapisów z dziennych zajęć podejmowanych przez praktykanta
F7-O/inne- ocena prawidłowości wykonywanych zabiegów
P5-ocena opiekuna praktyk
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Pr1, Pr3, Pr4, Pr6, Pr8,
02
03
04
05
06

Pr9,Pr11
Pr1, Pr2, Pr3, Pr5 , Pr10, Pr12
Pr3, Pr4,Pr5, Pr6, Pr7, Pr8,
Pr10, Pr11
Pr4, Pr5, Pr6, Pr7, Pr8, Pr9,
Pr12
Pr1, Pr3, Pr4, Pr5, Pr6, Pr7,
Pr8, Pr9, Pr 11, Pr12
Pr3, Pr5, Pr6, Pr8

Sposób oceny

F7-A,F7-Z ,F7O,P5
F7-A,F7-Z,F7O,P5
F7-A,F7-Z,F7O,P5
F7-A,F7-Z,F7O,P5
F7-A,F7-Z,F7O,P5
F7-A, F7-O,P5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Godziny kontaktowe z opiekunem praktyk:
- poznanie przepisów prawa obowiązujących w placówce oraz zasad ich stosowania ……………………….…..…. 5 h
− poznanie organizacji placówki oraz zasad jej funkcjonowania, prowadzonej dokumentacji , zakresu usług …….. 2 h
- poznanie wyposażenia gabinetu oraz zasad jego stosowania, nauka posługiwania się nim ……………………... 8 h

- doskonalenie umiejętności interpersonalnych, przeprowadzanie wywiadu, prowadzenie dokumentacji klienta ….5 h
− obserwacja oraz wykonywanie pod nadzorem opiekuna podstawowych zabiegów kosmetycznych ……...……... 90 h −
- omówienie z opiekunem praktyki elementów realizowanej praktyki zawodowej ………. ………………………. 10 h
RAZEM: …………………120 h
− Samodzielna praca studenta
Powtórzenie wiadomości niezbędnych do wykonywania zadań objętych programem praktyki zawodowej:
− przepisy bhp, sanitarno-epidemiologiczne, ergonomia …………………………………………………… 5 h
- rodzaje specjalistycznej aparatury kosmetycznej i jej zastosowanie ………………………………………………10 h
- wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych zabiegów, etapy ich realizacji ………………………………. 5 h
- samodzielne opracowywanie sprawozdań z realizacji praktyki ………………………………...………………... 10 h

RAZEM: …………….….. 30 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: …………... 150 h
1 punkt ECTS =25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 6

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 4,8 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,2 punkty ECTS.

3. Zajęcia praktyczne – 6 punktów ECTS
- poznanie przepisów prawa obowiązujących w placówce oraz zasad ich stosowania ……………………….…..…. 5 h
− poznanie organizacji placówki oraz zasad jej funkcjonowania, prowadzonej dokumentacji , zakresu usług …….. 15 h
- poznanie wyposażenia gabinetu oraz zasad jego stosowania, nauka posługiwania się nim ……………………... 20 h
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych, przeprowadzanie wywiadu, prowadzenie dokumentacji klienta ….10 h
− obserwacja oraz wykonywanie pod nadzorem opiekuna podstawowych zabiegów kosmetycznych ……...……... 90 h
− omówienie z opiekunem praktyki elementów realizowanej praktyki zawodowej ………. ………………………. 10 h

X. Autor programu: Jolanta Wasilewska- kierownik praktyk, mgr Jolanta Łazarczyk
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Promocja zdrowia
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
do wyboru
GRUPA PRZEDMIOTÓW
A
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu:
− przekazywanie wiedzy z zakresu podstaw promocji zdrowia, z uwzględnieniem zdrowia publicznego,
profilaktyki i prewencji chorób, czynników warunkujących zdrowie, zachowań zdrowotnych w stylu życia,
metod i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
− kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu;
− zdobycie umiejętności oddziaływania na świadomość ludzi w odniesieniu do zagadnień promocji zdrowia i
możliwości ochrony zdrowia własnego i innych:
− przygotowanie studentów do opracowywania programów edukacyjno – interwencyjno - promocyjnych
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk),wykład problemowy (Wp)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1

Wk2

Wk3

Temat wykładu

Koncepcje i podstawy teoretyczne promocji zdrowia. Społeczny wymiar
promocji zdrowia: istota promocji zdrowia, promocja zdrowia a profilaktyka
chorób, promocja zdrowia a prozdrowotny styl życia. Zdrowie społeczne oraz
społeczne uwarunkowania zdrowia: interdyscyplinarny charakter, zachowania
zdrowotne, edukacja zdrowotna.
Podejścia i metody działań stosowane w promocji zdrowia. Uwarunkowania
zdrowia i stan zdrowia społeczeństwa polskiego. Promocja zdrowia w
wybranych chorobach cywilizacyjnych.
Wskaźniki oceny stanu zdrowia i promocji zdrowia. Działania nakierowane na

Wk4

Wk5
Wk4

Wp5

dokonywanie zmian w stylu życia, instytucjach (zakład pracy) i społecznościach
lokalnych działających na rzecz zdrowia publicznego.
Promocja zdrowia i jej związki z edukacją zdrowotną oraz profilaktyką. Nowe
strategie i podejścia w promocji jako podstawy koncepcji Narodowego
Programu Zdrowia
Promocja zdrowia w praktyce – teoretyczne założenia i projektowanie ewaluacji
wybranych programów. Rola mediów w promocji zdrowia
Koncepcje i podstawy teoretyczne promocji zdrowia. Społeczny wymiar
promocji zdrowia: istota promocji zdrowia, promocja zdrowia a profilaktyka
chorób, promocja zdrowia a prozdrowotny styl życia. Zdrowie społeczne oraz
społeczne uwarunkowania zdrowia: interdyscyplinarny charakter, zachowania
zdrowotne, edukacja zdrowotna.
Podejścia i metody działań stosowane w promocji zdrowia. Uwarunkowania
zdrowia i stan zdrowia społeczeństwa polskiego. Promocja zdrowia w
wybranych chorobach cywilizacyjnych.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Borzucka–Sitkiewicz K, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Wyd. Impuls, Kraków 2006
Dolińska–Zygmunt G., Podstawy psychologii zdrowia, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001 Gaś Z.,
B., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wyd. UMCS,
Lublin 1998
Gromadzka–Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Wyd. SGGW, Warszawa 2003
Karski J. B., Postępy promocji zdrowia – przegląd międzynarodowy, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
Łuczyńska A., Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?, Wyd. GWP,
Gdańsk 2004
Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik dla studentów, Wyd. PWN, Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca:
Bogucki J., Tuszyńska–Bogucka V., Styl życia a zdrowie- wybrane zagadnienia, Wyd. Czelej, Lublin 2005
Głowacka M., D. (red.), Promocja zdrowia. Konteksty społeczno – kulturowe, Poznań 2000
Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Wyd. CeDeWu, Płock 2004
Korpowicz V., Promocja zdrowi. Kształtowanie przyszłości, Wyd. SGH, Warszawa 2008
Kowalski M., Gaweł A., Zdrowie – wartość – edukacja, Wyd. Impuls, Kraków 2007
Makinia A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, Wyd. Impuls, Kraków 2004
Woynarowska B., Mazur J., Kołoło H., Małkowska A., Zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko
społeczne młodzieży w krajach Unii Europejskiej, Wyd. UW, Warszawa 2005
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy

definiuje podstawowe zagadnienia związane z
promocją zdrowia oraz związane ze zdrowiem;
wyjaśnia i uzasadnia miejsce promocji w trosce
o zdrowie; posiada podstawową wiedzę
dotyczącą zdrowia i zdrowego odżywiania się
niezbędną do wykonywania zawodu; posiada
podstawową wiedzę dotyczącą
psychologicznych aspektów zdrowia;

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W17
K_W18
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25

Odniesienie do
efektów
obszarowych

P6S_WG
P7S_UW

02
w zakresie
umiejętności
03
w zakresie
kompetencji
społecznych

potrafi udzielić porad w zakresie stylu życia, K_U01
podstaw żywienia i aktywności fizycznej, K_U08;
sprzyjających
poprawie
kondycji K_U09
ciała;wykorzystuje wiedzę z
K_U10
zakresu nauk podstawowych;
kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe
K_K01;
w celu stałego uaktualniania wiedzy i
K_K03;
umiejętności zawodowych; przestrzega zasad
K_K07;
etyki zawodowej,

P6S_UW

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):

P1 – zaliczenie pisemne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk1, Wk2, Wp3, Wk4, Wp5,
02
Wk4, Wp5,
03
Wp3, Wp5,

Sposób oceny

P1
P1
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykładach ..................................................................................................10 h
konsultacje ..................................................................................................................1 h
RAZEM 11h
2.
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do zaliczenia pisemnego .....................................................................6 h
przygotowanie do wykładów .......................................................................................3 h
studiowanie literatury ...................................................................................................5 h
RAZEM: 14 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,4 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,6 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 0 ECTS

X. Autor programu: dr hab. Jerzy Urniaż, prof. OSW
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Przedsiębiorczość
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
10/10
Język wykładowy

Ćwiczenia – liczba godzin
-/Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

polski

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających:
Podstawy ekonomii, Etyka
zawodowa

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu: Celem głównym przedmiotu jest przygotowanie studenta do aktywnego i
świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz wykształcenie postawy rzetelnej pracy i
przedsiębiorczości. Drugim celem przedmiotu jest określenie zasad i kryteriów podejmowania decyzji
związanych z prowadzeniem własnej działalności. Trzecim celem jest wskazanie efektywnych sposobów
rozwiązywania problemów towarzyszących prowadzeniu własnego biznesu.
III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk)

IV. Treści programowe:
Nr
Wk1

Wk2

Wk3
Wk4

Wk5

Temat wykładu

Istota i znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej – pojęcie,
uwarunkowania, rodzaje, typy, aspekty przedsiębiorczości i organizacji
przedsiębiorczych.
Przedsiębiorca – cechy, umiejętności, postawy, motywy, rodzaje osób
przedsiębiorczych; funkcje i rola przedsiębiorcy; psychologiczne podstawy
zachowań przedsiębiorczych.
Planowanie przedsięwzięć – pomysł, analiza otoczenia, analiza szans i zagrożeń,
narzędzia planowania przedsięwzięć.
Przedsiębiorstwo – formy i uwarunkowania prowadzenia własnej działalności –
wady i zalety, aspekty ekonomiczne i prawne; sektor małych i średnich
przedsiębiorstw.
Formy finasowania własnej działalności gospodarczej – formy tradycyjne i
niekonwencjonalne wspierania przedsiębiorczości; instytucje finansujące,

Wk4
Wk5
Wk6

Wk7

doradcze i edukacyjne.
Kierowanie rozwojem własnego biznesu – zarządzanie strategiczne, innowacje,
kluczowe czynniki decydujące o sukcesie firmy.
Przedsiębiorczość międzynarodowa – proces globalizacji; usługi, eksport,
import.
Istota i znaczenie przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej – pojęcie,
uwarunkowania, rodzaje, typy, aspekty przedsiębiorczości i organizacji
przedsiębiorczych.
Przedsiębiorca – cechy, umiejętności, postawy, motywy, rodzaje osób
przedsiębiorczych; funkcje i rola przedsiębiorcy; psychologiczne podstawy
zachowań przedsiębiorczych.

V. Literatura
Literatura podstawowa:

Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wyd. Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2010
Glinka B., Gudkowa S., Przedsiębiorczość, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, Wyd.
Bookmarket, Gdańsk 2009
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010.
Targalski J. i, Francik A., (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wyd. C.H.Beck,
Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
Gordon M., Trump D., Przedsiębiorczość, Wyd. Helion, Gliwice 2009
Mellor R., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, Wyd. PWE, Warszawa
2011
Moczydłowska J., Pacewicz J., Przedsiębiorczość, Wyd. FOSZE, Rzeszów 2007
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:
w zakresie
wiedzy

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

02
w zakresie
umiejętności
03
w zakresie
kompetencji
społecznych

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
zna ekonomiczne, prawne oraz administracyjne K_W35
uwarunkowania umożliwiające założenie i
prowadzenie własnej działalności
potrafi ocenić możliwości podjęcia i
K_U26
zorganizowania własnej działalności
gospodarczej lub pracy w zespole
interdyscyplinarnym
zrozumie potrzebę samodzielnego
K_K02
wykonywania powierzonych mu zadań,
K_K04
ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną, K_K12
a także ma świadomość wagi właściwej
organizacji pracy własnej i inicjatyw
przedsiębiorczych

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
P1- test pisemny

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

P6S_UU

P6S_KK
P6S_KO

VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
Wk3, Wk4, Wk5, Wk6, Wk7
02
Wk1, Wk2, Wk4, Wk6
03
Wk1, Wk2, Wk4

Sposób oceny

P1
P1
P1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.Godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego:
− udział w wykładach ......................................................................................................................... 10 h
− konsultacje ................................................................................................................. ..................... 1 h
−
RAZEM: 11 h
2. Samodzielna praca studenta
- przygotowanie do zaliczenia pisemnego przedmiotu ...................................................................... 14 h
RAZEM: 14 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS: 1
w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe – 0,4 punktów ECTS,
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,6 punktów ECTS.

X. Autor programu: mgr Jerzy Kawa
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Przysposobienie biblioteczne
PUNKTY ECTS 0
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
2/2
Forma zaliczenia
zaliczenie

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu:
Przygotowanie studentów do korzystania z uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego.
Przygotowanie studentów do samodzielności w poszukiwaniu wiedzy niezbędnej w procesie studiowania i
pracy zawodowej.
Wskazanie na różnorodność źródeł wiedzy i informacji i zasady korzystania, sposoby wyszukiwania literatury.
Zapoznanie z innymi instytucjami w środowisku lokalnym, udostępniającymi dokumenty piśmiennicze.
III. Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne (P)

IV. Treści programowe:
Nr
P1

P2

Temat wykładu

Regulamin biblioteczny, podstawowe zasady zachowania w bibliotece. Uczenie
się a studiowanie – ukazanie różnic. Zasady wypożyczania książek. Zasady
korzystania ze zbiorów w czytelni. Zasady korzystania z komputerów i
internetu. Inne usługi biblioteki. Podstawowe zasady ochrony własności
intelektualnej.
Warsztat informacyjny – katalogi i kartoteki. Posługiwanie się katalogiem online. Inne instytucje w środowisku lokalnym gromadzące i udostępniające
dokumenty – korzystanie z katalogów on-line innych bibliotek. Elektroniczne
bazy danych. Zapisanie do biblioteki.

V. Literatura

Literatura podstawowa:
Regulamin biblioteki – dokument wewnętrzny
Instrukcja korzystania z katalogu on-line w systemie Libra 2000
Literatura uzupełniająca:
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

w zakresie
wiedzy

01
02

w zakresie
umiejętności

03

04
w zakresie
kompetencji
społecznych

wyjaśnia podstawowe zasady prawa
autorskiego i ochrony własności intelektualnej
opanował obsługę komputera w zakresie
korzystania z katalogów on-line i baz danych
korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy i
informacji dostępnych w bibliotece w języku
polskim i obcym.
rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej
wiedzy i roli literatury fachowej w tym
zakresie.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W33

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

K_U21

P6S_UK

K_U22
K_U25

P6S_UK

K_K03
P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F1 – odpowiedź ustna
F3 – sprawdzian praktyczny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
P1
02
P2
03
P1,P2
04
P1

Sposób oceny

F1
F1, F3
F3
F1

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w ćwiczeniach praktycznych ………… 2h
− konsultacje…………………………………….1h
RAZEM: 3h
2.
Samodzielna praca studenta
− przedmiot kończy się zaliczeniem - przygotowanie do sprawdzianu praktycznego …………………………….2h
− ćwiczenie umiejętności korzystania z elektronicznego katalogu biblioteki i elektronicznych baz danych ……. 10 h
RAZEM:
12 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 15 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 0

w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0punktów
ECTS,
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 1 ECTS
− udział w ćwiczeniach praktycznych ………………………………………………………………………..…….. 2 h
przygotowanie do sprawdzianu praktycznego …………………………………………………………………….10 h
ćwiczenie umiejętności korzystania z elektronicznego katalogu biblioteki i elektronicznych baz danych ……… 12 h

X. Autor programu: mgr E. Budnik

XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Technologia informacyjna
PUNKTY ECTS 1
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/2

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
30/30
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
I.
II. Cele i zadania przedmiotu: przygotowanie studentów do posługiwania się technologią
informacyjną w zakresie korzystania z komputerów i komunikacji oraz do stosowania tej technologii w
poznawaniu innych dziedzin
III. Forma zajęć: ćwiczenia praktyczne (P)
Formuła blended learnig:
kontakt – 5h, tematy: 1- 3, 9
e-learning 25h, tematy: 4-8 (autor: grupa Uczelni Vistula)

IV. Treści programowe:
Temat ćwiczenia
1. Wybrane elementy użytkowania komputera i usług w sieci Internet (zarządzanie plikami i folderami,
narzędzia wspomagających pracę zespołową, w tym pracę zdalną, efektywne wyszukiwanie
informacji w sieci Internet ) – 3h
2. Przetwarzanie tekstów MS Word – formaty, układ strony, style – 5h
3. Przetwarzanie tekstów MS Word – tworzenie spisu, przypisy – 5h
4. Arkusze kalkulacyjny MS Excel – budowa formuł, funkcje, format komórek – 5h
5. Arkusze kalkulacyjny MS Excel – funkcje, wykresy i tabele przestawne – 5h
6. Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint i wiadomości elektronicznej – 5h
7. Zaliczenie. – 2h
V. Literatura
Literatura podstawowa:
1. Węglarz W, Żarowska-Mazur A,. ECDL BASE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. Systemy pomocy do oprogramowania
Literatura uzupełniająca:
3. Szkolenia Microsoft [w:] http://office.microsoft.com/pl-pl/support
4. Wasiołka S, Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2007, Gdańsk 2011, [w:]
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/RQOalFm6BHCJa/3/vA2b2qeVPovkzBuGu1ZFMEo7cwaZ
Aeno/Arkusze_kalkulacyjne_podrecznik.pdf
5.
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu

w zakresie
wiedzy

W1

w zakresie
umiejętności

U1

U2

w zakresie
kompetencji
społecznych

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W37

ma podstawową wiedzę z zakresu obsługi
komputera, korzystania z usług w sieci
internet oraz obsługi pakietu biurowego w
zakresie przetwarzania tekstów, arkusza
kalkulacyjnego i tworzenia prezentacji
potrafi efektywnie wyszukiwać informacje K_U21
w sieci Internet oraz korzystać z narzędzi
wspomagających pracę zespołową, w tym
pracę zdalną
K_U21
potrafi przetwarzać teksty w edytorze
tekstów MS Word w zakresie
formatowania, doboru układu strony,
tworzenia styli, tworzenia spisów treści i
przypisów

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7S_UW

P6S_UK

P6S_UK

U3

przeprowadza obliczenia w arkuszu
kalkulacyjnym z użyciem formuł i funkcji,
przeprowadza analizy z zastosowaniem tabel
przestawnych

K_U21

P6S_UK

K1

rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy z
zakresu TI oraz podnoszenia kompetencji
cyfrowych przez całe życie zawodowe

K_K01

P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
Testy, zadania praktyczne w środowisku symulacyjnym, zadania praktyczne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
ocena z efektywności pracy na ćwiczeniach i wykonania prac praktycznych
IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w zajęciach laboratoryjnych ……………............................................................... ...........30 h
RAZEM: 30 h
2.Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do sprawdzianu praktycznego............................................................................... ..2 h
RAZEM: 32 h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 32 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1
w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,8 punktów ECTS,

w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,2 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 1 punktów ECTS
− udział w zajęciach laboratoryjnych ……………...........................................................................30 h
− przygotowanie do sprawdzianu praktycznego.................................................................................2 h

X. Autor programu: dr Anna Michalczyk
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Warsztaty psychologiczne – umiejętności
PUNKTY ECTS 1

interpersonalnych
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: FORMA STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
10/10
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
C
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu:
1. Edukacja zdolności komunikacyjnych:
ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu głębszego wglądu w siebie i integracji grupy; doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej skuteczności w
sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnej samooceny;
poznanie swoich predyspozycji w relacjach interpersonalnych wymagającej umiejętności efektywnego
funkcjonowania w sytuacjach społecznych,
poznanie swoich kompetencji niezbędnych do łatwiejszego motywowania siebie i swoich
podopiecznych do funkcjonowania w sytuacjach społecznych.
2. Nabycie umiejętności - praca nad empatią i umiejętnością udzielania informacji zwrotnych.
3. Nabycie umiejętności nawiązania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych.
III. Forma zajęć: warsztaty (W)

IV. Treści programowe:
Nr
Temat ćwiczenia
W1
Integracja grupy, poczucie własnej wartości, ocena samego siebie, moje zalety i
wady, wgląd w siebie.
W2
Prezentacja pojęć (kompetencje społeczne, umiejętności komunikacyjne,
kompetencje miękkie).Zdolności i umiejętności, pewność siebie, budowanie
autorytetu, asertywność, umiejętność prowadzenia grupy.
W3
Komunikacja interpersonalna (umiejętności komunikacyjne -aktywne słuchanie,

W4
W5
W6
W7
W8

W9
W10

komunikacja niewerbalna; empatia; bariery komunikacyjne).
Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przy pomocy metod aktywnych.
Symulacja sytuacji, nabywanie nowych doświadczeń i reakcji w sytuacjach
ćwiczeniowych. Dostarczanie informacji zwrotnych.
Nakłanianie do wypróbowania umiejętności grania roli przez ćwiczących z
uwzględnieniem uzyskanych informacji zwrotnych.
Rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji (test) – ćwiczenia w małych
grupach.
Symulacja realnych zdarzeń z jakimi mogą spotkać się studenci w pracy
zawodowej (sztuka nawiązania kontaktu, budowanie klimatu rozmowy,
ćwiczenie umiejętności bycia stanowczym).
Czynniki zakłócające prawidłową komunikację i ich źródła.
Autorefleksja, ukierunkowanie do dalszego rozwoju.

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Bocheńska-Włostowska K., Akademia umiejętności interpersonalnych, Wyd. Impuls, Kraków 2009 Hartley
P., Komunikacja w grupie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002
Majewska-Gałęziak A.,(red.), Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, Wyd.
Śląsk, Katowice 1998
Smółka. P., Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne, (w):Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel
(red.), Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, Wyd. UMCS, Lublin2006
Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998 Thorsten B., Zabawy
ułatwiające nawiązywanie kontaktów, Wyd. Jedność, Kielce 2002
Literatura uzupełniająca:
Jakubowska U., Wokół pojęcia „kompetencja społeczna”- ujęcie komunikacyjne, Przegląd Psychologiczny, 39,
29-40.
Strelau J, Psychologia różnic indywidualnych, Wyd. Scholar, Warszawa 2002
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

w zakresie
wiedzy
02
w zakresie
umiejętności

03
04

w zakresie
kompetencji
społecznych

05

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W30
K_W36

definiuje mechanizmy wywołujące sytuacje trudne
w relacjach międzyludzkich, opisuje zachowania
innych, umie adekwatnie do sytuacji reagować,
nazywa emocje towarzyszące sytuacjom
problemowym,
stosuje zasady konstruktywnego dialogu w grupie,
K_U17
potrafi aktywnie słuchać
dąży do rozwoju swoich umiejętności i kompetencji K_U26
aby lepiej współdziałać z innymi
rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe
K_K01
życie.

Wykazuje tolerancyjną postawę wobec różnych K_K13
potrzeb i zachowań klientów

Odniesienie do
efektów
obszarowych
P7_UW

P6S_UO
P6_UU
P6S_KK

P6S_KO

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F5- udział w dyskusji
P7 - inne/informacje zwrotne
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
W1, W2, W3,W5, W6, W8
02
W1, W3,W4, W8, W9
03
W2, W3, W4, W7, W10
04
W9, W10
05
W9, W10

Sposób oceny

F5,P7
F5,P7
F5,P7
F5
F5

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne/niestacjonarne
1.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
− udział w warsztatach……………………………………………………………………………...10h
RAZEM: 10 h
2.
Samodzielna praca studenta
- przygotowanie do warsztatów ..............................................................................................................15h
RAZEM: 15h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 25 h
1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS = 1
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0,4 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0,6 punktów ECTS.
3. Zajęcia praktyczne 0,4 punktów ECTS
- udział w warsztatach……………………………………………………………………………….10h

X. Autor programu: mgr Henryka Kołaszewska
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
Wydział Nauk o Zdrowiu
PRZEDMIOT: Wychowanie fizyczne

KOD ECTS 161-106-10-O5

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

PUNKTY ECTS 0

SPECJALNOŚĆ: -

STATUS PRZEDMIOTU
obligatoryjny
GRUPA PRZEDMIOTÓW
O
OBSZAR KSZTAŁCENIA
M1
PROFIL KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIÓW: stacjonarne
POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia
ROK/SEMESTR: I/1,2

Wykłady – liczba godzin
-/Język wykładowy
polski

Ćwiczenia – liczba godzin
60
Forma zaliczenia
Zaliczenie z oceną

praktyczny
Wymagania wstępne/
zaliczenie przedmiotów
poprzedzających: brak

I. Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk o Zdrowiu
II. Cele i zadania przedmiotu:
1.Zapoznanie się z różnymi formami aktywnego wypoczynku.
2.Przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka i sposobów.
podtrzymywania zdrowia i sprawności fizycznej.
3.Podniesinie ogólnej sprawności fizycznej. 4. Poznanie interesujących miejsc najbliższej okolicy.

III. Forma zajęć: ćwiczenia treningowe (T)

IV. Treści programowe:
Nr
Temat ćwiczenia
T1
Marszobieg terenowy
T2
Doskonalenie wybranych elementów z gimnastyki
T3
Gry rekreacyjne – tenis stołowy, badminton, bule
T4
Zajęcia na siłowni/kształtowanie wybranych grup mięśniowych i wytrzymałości
T5
Squash/zasady gry i technika/
T6
Nordic Walking – aktywny wypoczynek
T7
Piłka siatkowa- ćwiczenie wybranych elementów technicznych, przepisy gry
T8
Piłka ręczna – ćwiczenie wybranych elementów technicznych, przepisy gry
T9
Koszykówka – ćwiczenie wybranych elementów technicznych, przepisy gry
T10
Turystyka rowerowa – poznanie szlaków pieszych w Lesie Warmińskim

V. Literatura
Literatura podstawowa:
Bondarowicz M., Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych, Wyd. Sport i Turystyka,
Warszawa 1983
Borka Z, Gabryś T., Lekkoatletyka, Wyd. AWF, Warszawa 2007
Huciński T., Vademecum koszykówki, Wyd. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 1996
Kałużny K., Unihokej Zabawy i gry ruchowe, Wyd. AWF, Wrocław 2011
Strugarek J., Plenerowe i halowe gry rekreacyjne, Wyd. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009
Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa1989
Walczak L., Piłka ręczna, Wyd. ZPRP, Warszawa 2005 Wróblewski P.,
Piłka siatkowa, Wyd. WSiP, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
Zakrzewski S., Siła Sprawność Piękno, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1974 Karpay E.
Fitness, zdrowie, uroda, Wyd. Helion, Gliwice 2007
VI. Efekty uczenia się:
Efekt
uczenia się:
W zakresie
wiedzy
w zakresie
umiejętności
w zakresie
kompetencji
społecznych

Nr
Student, który zaliczył przedmiot:
efektu
01

02
03

objaśnia podstawowe zasady bezpiecznej
organizacji zajęć ruchowych oraz zabaw i gier
rekreacyjnych
potrafi objaśnić sens i potrzebę uczestnictwa w
czynnym wypoczynku
rozwija własne upodobania sportowe

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W20
K_W22

Odniesienie do
efektów
obszarowych

K_U26

P6S_UU

P6S_WG

K_K02
P6S_KK

VII. Sposoby oceny (F- formująca, P – podsumowująca):
F3- sprawdzian praktyczny
VIII. Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Nr efektu Formy zajęć
01
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,
02
03

T9, T10
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,
T9, T10
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8,
T9, T10

Sposób oceny
F3
F3
F3

IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
Studia stacjonarne
3.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
− udział w ćwiczeniach treningowych ............................................................................... 60 h
− sprawdzian praktyczny ………………………………………………………………... 1 h
RAZEM: 21 h
4.
Samodzielna praca studenta
− przygotowanie do sprawdzianu praktycznego……………………………………………4h
RAZEM:
4h
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 65 h

1 punkt ECTS = 25h pracy przeciętnego studenta, liczba
punktów ECTS: 0
-

w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego – 0
w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 0

3. Liczba punktów za zajęcia praktyczne 0
− udział w ćwiczeniach treningowych ..............................................................................20 h
− sprawdzian praktyczny
………………………………………………………………...1 h −
przygotowanie do sprawdzianu praktycznego…………………………………………4 h

X. Autor programu: mgr Piotr Stasiewicz
XI. Pieczęć i podpis Dziekana:

