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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2021/22 

Wydział Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów pielęgniarstwo  

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
dziedzina nauk o zdrowiu 

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

praktyczny 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
II 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

stacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
zaliczenie  

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

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego (NZD) 

Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib 

INFORMACJA NAUKOWA 
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Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 
Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

Prowadzący zajęcia 
1. Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk 

2. Lek. Dominik Wawrzuta 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 
Rok II, semestr 3 

Liczba punktów 
ECTS 

2.00 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

wykład (W) 15 0.5 

seminarium (S) 15 0.5 

ćwiczenia (C)   

e-learning (e-L)   

zajęcia praktyczne (ZP)   

praktyka zawodowa (PZ)   

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 25 1.0 

 

3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 

Celem nauczania w zakresie przedmiotu „Informacja naukowa” jest kształtowanie umiejętności pozyskiwania wiedzy i 

informacji naukowej oraz krytycznej ich oceny, a także poznanie zasad upowszechniania wyników prowadzonych badań 

naukowych w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany 

informacji w zakresie swojej specjalności. 
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4. STANDARD KSZTAŁCENIA – SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ (dotyczy kierunków regulowanych ujętych w Rozporządzeniu 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019; pozostałych kierunków nie dotyczy) 

Symbol 

i numer efektu 

uczenia się 

zgodnie ze 

standardami 

uczenia się 
(zgodnie z 

załącznikiem do 

Rozporządzenia 

Ministra NiSW  

z 26 lipca 2019) 

Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie: 

C.W6 źródła naukowej informacji medycznej 

C.W7 sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach danych 

Umiejętności – Absolwent* potrafi: 

C.U6 korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz informacji i 

danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie 

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

 

5. POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe) 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 

W1 - 

Umiejętności – Absolwent potrafi: 

U1 - 

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do: 

K1 - 
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6. ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe 
Efekty 

uczenia się 

e-zajęcia 

Seminaria i wykłady: 

1. Źródła naukowej informacji medycznej 

2. Korzystanie ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej 

3. Wyszukiwanie informacji naukowej 

4. Zarządzanie zasobami piśmiennictwa naukowego 

Wszystkie zajęcia prowadzone asynchroniczne przez platformę Moodle:  

https://e-learning.wum.edu.pl/ 

C.W6 

C.W7 

C.U6 

 

7. LITERATURA 

Obowiązkowa 

Materiały z wykładu on-line oraz kursu e-learningowego. 

Uzupełniająca 

1. Paweł Kawalec, Piotr Lipski, Rafał Wodzisz. Elementy informacji naukowej. Lublin Wydawnictwo KUL 2011: 

https://www.researchgate.net/publication/259148646_Elementy_informacji_naukowej  

2. Zenderowski R. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom: poradnik, Warszawa CeDeWu 2015. 

 

8. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

C.W6 

C.W7 

C.U6 

Elektroniczne kolokwium testowe <51% – 2,0 (ndst) 

51-60% - 3,0 (dost) 

61-70% - 3,5 (ddb) 

71-80% - 4,0 (db) 

81-90% - 4,5 (pdb) 

>90% - 5,0 (bdb) 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym)  

Kontakt: 

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Żwirki i Wigury 81, budynek ZIAM, pokój nr 9, parter 

tel. (22) 57 20 490 

fax: (22) 57 20 491 

e-mail: zakladdydaktyki@wum.edu.pl   

www.nzd.wum.edu.pl 
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