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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych 
 

Nazwa Wydziału Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Wydział Lekarski UJ CM, Katedra i Klinika Urologii 

Nazwa modułu Nagłe zagrożenia urologiczne 

Klasyfikacja ISCED 0914 Technologie związane z diagnostyką i leczeniem 

Język kształcenia Polski 

Cele kształcenia 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami diagnostycznymi i 
terapeutycznymi stosowanymi w urologii. Przedstawione zostaną sposoby 
postępowania w nagłych zagrożeniach urologicznych. 

Efekty kształcenia dla modułu 

W zakresie wiedzy: 
K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych 
stanach klinicznych 
K_W22 przedstawi specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne 
stosowane w urologii 
W zakresie umiejętności: 

K_U02 przeprowadzi wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), 

świadkiem zdarzenia 

K_U03 udzieli pacjentowi informacji na temat istoty jego dolegliwości i o 
sposobie dalszego postępowania 
K_U08 oceni stan pacjenta w celu ustalenia postępowania 
K_U33 założy cewnik do pęcherza moczowego 

K_U62 dokona wstępnej diagnozy w celu ustalenia interwencji 
W zakresie kompetencji społecznych: 
K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej 
K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu 
K_K10 przestrzega praw pacjenta 

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów 
kształcenia uzyskanych przez studentów 

W zakresie wiedzy: 
K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku 
K_W22 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej 
W zakresie umiejętności: 
K_U03 odpowiedź ustna, studium przypadku 
K_U33 pokaz czynności 
K_U48 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji 
pacjenta 
W zakresie kompetencji społecznych: 
K_K06 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu 
terapeutycznego), samoocena 
K_K08 samoocena 
K_K10 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu 
terapeutycznego), samoocena 

Typ modułu F - Fakultatywny ograniczonego wyboru (Or) 

Rok studiów III 

Semestr VI 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Imię i nazwisko koordynatora modułu i/lub 
osoby/osób prowadzących moduł 

Prof. Piotr Chłosta 
Dr Wacław Lipczyński 

Imię i nazwisko osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących bądź 
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie 
jest to osoba prowadząca dany moduł 

 

Sposób realizacji 
Wykłady 
Zajęcia praktyczne 

Wymagania wstępne i dodatkowe Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych 
wymagających bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego i studentów, gdy 
w danym module przewidziane są takie 
zajęcia 

Wykłady  15 godzin dydaktycznych 
Zajęcia praktyczne 10 godzin dydaktycznych 



Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 2 pkt 

Bilans punktów ECTS 

Godziny kontaktowe: 
Wykłady:  15 godz. 
Zajęcia praktyczne:  10 godz. 
 
Praca własna studenta: 
Przygotowanie się studenta do zajęć:  10 godz. 
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu:  10 godz. 
 
Razem obciążenie: 45 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.) 

Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, multimedialny 
Pokaz 
Omawianie przypadków 

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym 
zasady dopuszczenia do egzaminu, 
zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia 
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres 
danego modułu 

Ocenianie ciągłe w trakcie zajęć praktycznych 
Zaliczenie na ocenę semestr VI 

Treści modułu (z podziałem na formy realizacji 
zajęć) 

Treści kształcenia: 
Wykłady: 
- Rola ratownika przy udzielaniu pomocy w chorobach urologicznych. 

Symptomatologia chorób urologicznych. Diagnostyka obrazowa w urologii. 
Instrumentarium urologiczne. Podstawowe zabiegi urologiczne. 

- Nagłe przypadki urologiczne. Urazy narządów układu moczowego u obu płci i 
narządów płciowych męskich. 

- Kamica układu moczowego.  
- Choroby męskich narządów płciowych. Choroby gruczołu krokowego. 
Zajęcia praktyczne: 
- Przeprowadzenie urologicznego badania podmiotowego i przedmiotowego 

chorego oraz interpretacji wyników badań. 
- Ustalenie strategii postępowania diagnostycznego. 
- Podstawy badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. 
- Postawienie wstępnego rozpoznania klinicznego na podstawie badania 

podmiotowego, przedmiotowego i badań dodatkowych oraz zaplanowania 
leczenia. 

- Znajomość zasad działania i sposobów podawania leków stosowanych 
w urologii. 

- Prawidłowe założenie cewnika do pęcherza moczowego. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, 
obowiązującej do zaliczenia danego modułu 

Borkowski A. „Urologia” - podręcznik dla studentów; Wydanie 2, PZWL 2015. 

 


