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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
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Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pozna aktualne możliwości leczenia znikomo inwazyjnego w urologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zasady kwaliﬁkacji do podstawowych zabiegów
operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostycznoleczniczych, zasady ich wykonywania i najczęstsze
powikłania

F.W3

zaliczenie ustne

W2

sposoby postępowania diagnostycznego
i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów
chorobowych

O.W3

zaliczenie ustne

W3

objawy i przebieg chorób

O.W2

zaliczenie ustne

W4

problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych, w szczególności: 1) symptomatologię
radiologiczną podstawowych chorób, 2) metody
instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane
do wykonywania zabiegów leczniczych, 3) wskazania,
przeciwwskazania i przygotowanie pacjenta
do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz
przeciwwskazania do stosowania środków
kontrastujących

F.W10

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować postępowanie diagnostyczne
i zinterpretować jego wyniki

O.U3

zaliczenie ustne

U2

wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie
terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki

O.U4

zaliczenie ustne

U3

planować własną aktywność edukacyjną i stale
dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

O.U5

zaliczenie ustne

U4

komunikować się ze współpracownikami w zespole
i dzielić się wiedzą

O.U8

zaliczenie ustne

U5

asystować przy typowych procedurach urologicznych
(endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej układu
moczowego, litotrypsji, punkcji prostaty)

F.U24

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K7

zaliczenie ustne

K2

wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego
i współpracy w zespole specjalistów, w tym
z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
także w środowisku wielokulturowym
i wielonarodowościowym

O.K9

zaliczenie ustne

K3

przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

O.K3

zaliczenie ustne

K4

kierowania się dobrem pacjenta

O.K2

zaliczenie ustne

K5

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń
oraz dokonywania samooceny deﬁcytów i potrzeb
edukacyjnych

O.K5

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
seminarium

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
10
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ćwiczenia

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Minimalnie inwazyjne techniki w urologii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

seminarium

2.

obserwacja zabiegów operacyjnych w sali operacyjnej
lub podczas transmisji na żywo z sali operacyjnej

U5

ćwiczenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Ćwiczenia, Dyskusja, Film dydaktyczny, Pokaz, Seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne przez prowadzącego moduł. Dopuszczenie na podstawie
zaliczenia seminariów (na podstawie listy obecności).

ćwiczenia

zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne przez prowadzącego moduł. Dopuszczenie na podstawie
zaliczenia ćwiczeń (na podstawie listy obecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie: anatomii, ﬁzjologii, patologii Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1. John Reynard, Simon Brewster, Suzanne Biers. Oxford Handbook of Urology 3rd Edition. Oxford University Press, 2013
2. Alan W. Partin, Craig A. Peters, Louis R. Kavoussi, Roger R. Dmochowski, Alan J. Wein. Campbell-Walsh Urology, 12th
Edition, Elsevier 2020
Dodatkowa
1. Joseph A. Smith, Stuart S. Howards, Glenn M. Preminger, Roger R. Dmochowski- Hinman's Atlas of Urologic Surgery, 4th
Edition. Elsevier 2016
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Standard kształcenia - efekty uczenia się
Kod

Treść

F.U24

asystować przy typowych procedurach urologicznych (endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej układu
moczowego, litotrypsji, punkcji prostaty)

F.W3

zasady kwaliﬁkacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych,
zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania

problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności: 1) symptomatologię
radiologiczną podstawowych chorób, 2) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do
F.W10
wykonywania zabiegów leczniczych, 3) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjenta do poszczególnych
rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących
O.K2

kierowania się dobrem pacjenta

O.K3

przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta

O.K5

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deﬁcytów i potrzeb
edukacyjnych

O.K7

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

O.K9

wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych
zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

O.U3

zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki

O.U4

wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki

O.U5

planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

O.U8

komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą

O.W2

objawy i przebieg chorób

O.W3

sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych

4/4

