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Nazwa pola 

 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu (w 

języku polskim oraz 

angielskim) 

 
PROMOCJA ZDROWIA  

Health Promotion 
Jednostka oferująca 

przedmiot 
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU   

Jednostka, dla której 

przedmiot jest oferowany 
 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

FIZJOTERAPIA 
STUDIA I STOPNIA - /STACJONARNY NIESTACJONARNE   

Kod przedmiotu  1800-F1-PZ-1KRK 

1800-F1-PZ-N1KRK 
Kod ERASMUS 
 

 

12900 

Liczba punktów ECTS 2 ECTS 
Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną  

Język wykładowy POLSKI 
Określenie, czy przedmiot 

może być wielokrotnie 

zaliczany 

 

nie dotyczy 

Przynależność przedmiotu 

do grupy przedmiotów  
 Moduł VI: Przedmioty do wyboru I 

Całkowity nakład pracy 

studenta/słuchacza studiów 

podyplomowych/uczestnika 

kursów dokształcających 

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 

Wykład 15 godzin  

Razem: 1 ECTS 

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 

1.  Zebranie i  czytanie odpowiednich materiałów    15 godzin; 

2. Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin; 

Razem: 1 ECTS 

 
Efekty kształcenia – wiedza 
 

K_W24 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu edukacji  

zdrowotnej, promocji zdrowia oraz profilaktyki 

niepełnosprawności 

K_W18 wyjaśnia wpływ środowiska na organizm człowieka 

K_W21objaśnia podstawowe pojęcia i mechanizmy 

psychospołeczne związane  ze zdrowiem 

 
Efekty kształcenia – 

umiejętności 
K_U10 podejmuje działania ukierunkowane na edukację 

zdrowotną i promocję zdrowia 

K_U30 rozpoznaje stany zagrożenia zdrowotnego 
 

Efekty kształcenia – 

kompetencje społeczne 
K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

K_K13 utrzymuje sprawność fizyczną na odpowiednio 

wysokim poziomie –niezbędnym w zawodzie fizjoterapeuty 

 
Metody dydaktyczne WYKŁAD 

 wykład informacyjny 

 dyskusja dydaktyczna 

 

Wymagania wstępne  BRAK  
Skrócony opis przedmiotu Przedmiot dostarcza wiedzę o zdrowiu i czynnikach je 

warunkujących, określa i analizuje problemy  zdrowotne 

jednostki, grupy i  społeczności z uwzględnieniem osób 
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niepełnosprawnych oraz umiejętności niezbędne do 

kształtowania zdrowego stylu życia. 
Pełny opis przedmiotu Wykłady są wprowadzeniem w zagadnienia przedmiotu i  swoją 

tematyką obejmują: 

1. Założenie i cele promocji zdrowia.  

2. Uwarunkowania zdrowia. Czynniki determinujace stan 

zdrowia społeczeństwa. 

3. Edukacja zdrowotna jako narzędzie promocji zdrowia.Rola 

i zadania fizjoterapeuty. 

4. Modeli edukacji zdrowotnej: zorientowanego na chorobę, 

zorientowanego na czynniki ryzyka i zorientowanego na       

zdrowie w rozumieniu holistycznym. Znaczenie 

holistycznego podejścia do zdrowia,   problem kształtowania 

umiejętności osobistego wyboru i podejmowania decyzji. 

5. Problem uzależnień w Polsce. Znaczenie aktywności 

fizycznej w  zapobieganiu  i ograniczaniu uzależnień. 

6. Promocja zdrowia psychicznego. 

Literatura  Literatura podstawowa 

1. Andruszkiewicz A. Banaszkiewicz M.: Promocja Zdrowia, 

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008 

2. Wojnarowska B. (red.): Edukacja zdrowotna, 

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007 

 

Metody i kryteria oceniania Egzamin pisemny - K_W24, K_W18, K_W21, 

K_U30, K_U10 

Ocena 360 stopni ( prowadzący, grupa, samoocena)- K_K01, 

K_K13,  
 

 

Praktyki zawodowe w 

ramach przedmiotu 

  

nie dotyczy 

B) Opis przedmiotu cyklu  

 
Nazwa pola Komentarz 

Cykl dydaktyczny, w którym 

przedmiot jest realizowany 
 2014/2015 

Sposób zaliczenia przedmiotu w 

cyklu 
Zaliczenie z oceną  

Forma(y) i liczba godzin zajęć 

oraz sposoby ich zaliczenia 
Wykład - 15 godzin  

  
Imię i nazwisko 

koordynatora/ów przedmiotu 

cyklu 

dr hab. Aldona Kubica  

Imię i nazwisko osób 

prowadzących grupy zajęciowe 

przedmiotu 

WYKŁAD 

dr hab. Aldona Kubica  

dr Anna Andruszkiewicz  
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Atrybut (charakter) przedmiotu 
 

 

Do wyboru  

Grupy zajęciowe z opisem i 

limitem miejsc w grupach 
WYKŁAD -  cały rocznik 

Terminy i miejsca odbywania 

zajęć 
Sale wykładowe CM w terminach zaplanowanych przez Dział 

Dydaktyki - wykład 
Efekty kształcenia, zdefiniowane 

dla danej formy zajęć w ramach 

przedmiotu 
 

 Wykład:  K_W24 K_W18 K_W21 K_U10 K_U30 

K_K01 K_K13 

 

Metody i kryteria oceniania danej 

formy zajęć w ramach 

przedmiotu 

 Warunkiem zaliczenia wykładu jest 100 % obecność 

 Przedmiot kończy zaliczeniem z oceną (test – 20 pytań, 

zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem 

zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 65 % 

poprawnych odpowiedzi.  

-  niedostateczny > 12 pkt. 

- dostateczny (14– 13 pkt); 

- dostateczny plus (15 pkt.); 

- dobry (17 – 16 pkt); 

- dobry plus (18 pkt); 

- bardzo dobry (19 – 20 pkt)  

 
Zakres tematów 1. Założenie i cele promocji zdrowia.  

2. Uwarunkowania zdrowia.  

3. Czynniki determinujace stan zdrowia społeczeństwa. 

4. Edukacja zdrowotna jako narzędzie promocji zdrowia. 

5. Rola i zadania fizjoterapeuty w promowaniu zdrowia. 

6. Modeli edukacji zdrowotnej: zorientowanego na chorobę, 

zorientowanego na czynniki ryzyka i zorientowanego na       

zdrowie.  

7. Znaczenie holistycznego podejścia do zdrowia. 

8. Problem kształtowania umiejętności osobistego wyboru i 

podejmowania decyzji. 

9. Problem uzależnień w Polsce. 

10. Znaczenie aktywności fizycznej w  zapobieganiu  i 

ograniczaniu uzależnień. 

Metody dydaktyczne identycznie jak w części A   

Literatura identycznie jak w części A   
  

 

 

 

 
 


