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Nazwa pola 

 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu (w języku 

polskim oraz angielskim) 
Edukacja terapeutyczna 

Therapeutic Education 
 

Jednostka oferująca przedmiot WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia    
Jednostka, dla której 

przedmiot jest oferowany 
 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 Kierunek: Optometria z podstawami zarządzania 

Kod przedmiotu  1600-Opm12ETER-2 

Kod ERASMUS 
 

 

 
Liczba punktów ECTS 2,5 ECTS 
Sposób zaliczenia ZALICZENIE Z OCENĄ  
Język wykładowy POLSKI 
Określenie, czy przedmiot 

może być wielokrotnie 

zaliczany 

 

Nie  

Przynależność przedmiotu do 

grupy przedmiotów  
Nie dotyczy  

Całkowity nakład pracy 

studenta/słuchacza studiów 

podyplomowych/uczestnika 

kursów dokształcających 

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 

1. wykłady – 6 godzin; 4 godziny wykładu zostaną 

przeprowadzone on-line  

2. ćwiczenia –15 godzin 

Razem: 0,75 ECTS (21 godz.) 

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 

1.  Analiza treści wykładów on-line 6 godzin  

2. Zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć - 14 

godzin; 

3.  Przygotowanie prezentacji multimedialnych – 10 godzin;  

4.  Przygotowanie profilu pacjenta w oparciu o badania 10 godzin  

5. Przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie – 14 godzin 

Razem: 2,5  ECTS (75 godz.) 

 
Efekty kształcenia – wiedza 
 

W1: Omawia zasady prowadzenia edukacji terapeutycznej w 

praktyce  optometry K_W21 

W2: Przedstawia teorię zasobów K_W09. 

W3: Charakteryzuje czynniki (compliance, concordance, adherence) 

warunkujące skuteczność terapii w chorobach przewlekłych 

K_W34 
 

Efekty kształcenia – 

umiejętności 
U1: Dokonuje doboru odpowiednich metod edukacyjnych w 

zależności od sytuacji pacjenta K_U21 

U2: Przygotowuje materiały dla potrzeb edukacji terapeutycznej w 

praktyce optometry K_U32 

U3: Ocenia zasoby pacjenta dla potrzeb edukacji terapeutycznej 

K_U21  
U4: Prowadzi edukację pacjentów ze schorzeniami narządu wzroku 

w oparciu o EBM  K_U21 

Efekty kształcenia – 

kompetencje społeczne 
K1: Wykazuje empatię w kontakcie z pacjentami i członkami 

zespołu terapeutycznego K_K16 

K2: Krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu 

szacunku do różnic światopoglądowych i kulturowych K_K09 

K3: potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz ma poczucie 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z 
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pracą zespołową K_K09 

Metody dydaktyczne WYKŁAD 

 wykład informacyjny 

 wykład problemowy  

ĆWICZENIA 

 analiza przypadków 

 prezentacje multimedialne 

 metody symulacyjne  

 praca w grupie  

Wymagania wstępne Brak  
Skrócony opis przedmiotu Edukacja terapeutyczna stanowi istotny obszar działań 

optometry, przedmiot ten ma na celu zapoznanie studentów z 

zasadami prowadzenia edukacji terapeutycznej ,  dostarczenie 

wiadomości na temat zasobów, które wspomagają 

funkcjonowanie człowieka w obszarze zdrowia  oraz 

kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia 

edukacji terapeutycznej w różnych sytuacjach zdrowotnych i 

zróżnicowanych grupach odbiorców w praktyce optometry. 
Pełny opis przedmiotu W ramach tresci kształcenia na przedmiocie będą realizowane 

nastepujace zagadnienia:.Teoretyczne podstawy edukacji 

terapeutycznej w pracy optometry.Zostaną omówione zasoby: 

poczucie koherencji, umiejscowienie kontroli zdrowia oraz 

poczucie własnej skuteczności, które wpływają na 

funkcjonowanie człowieka w zdrowiu i chorobie. Compliance, 

concordance, adherence w przewlekłej terapii. Umiejętności 

poradnicze w pracy pielegniarki na które składa się: Analiza 

przydatności materiałów edukacyjnych dla potrzeb edukacji 

terapeutycznej. Wykorzystanie Internetu dla potrzeb edukacji 

terapeutycznej. Zasady przygotowywania prezentacji dla 

edukacji terapeutycznej.  Edukacja terapeutyczna w 

wybranych problemach zdrowotnych uwzgledniające : 

Tworzenie profilu pacjenta w chorobie przewlekłej w oparciu 

o badania zasobów: SOC-29, MHLC, GSSE.  Przyczyny złej 

współpracy –pacjent-rodzina w terapii przewlekłej. Specyfika 

współpracy -pacjent. Edukacja  terapeutyczna jako metoda 

poprawy realizacji programu terapeutycznego. 
Literatura  Literatura podstawowa 

1. Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia, 

Wydawnictwo Czelej 2008. 

2. Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić 

sobie ze stresem i nie zachorować. Fundacja IPN, 

Warszawa 1995. 

3. Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w Promocji i Psychologii 

Zdrowia , Pracownia Testów Psychologicznych, PTP 

Warszawa 2001.  

Literatura uzupełniająca 

1. Materiały przygotowane przez Katedrę i Zakład Promocji 

Zdrowia  

2. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo 

PWN Warszawa 2007. 

 

Metody i kryteria oceniania Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną (test – 20 pytań, zadania 

zamknięte, 1 pkt za pytanie). (K_W21; K_W09; K_W34). 

Warunkiem zaliczenia testu jest  
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uzyskanie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi.  

< 60% - ndst.  

60% - 70% - dostateczny (12-14 pkt);  

75% - dostateczny plus (15 pkt.);  

80% - 85% - dobry (16-17 pkt);  

90% - dobry plus (18 pkt);  

95% - 100% - bardzo dobry (19-20 pkt) 

Część ćwiczeniowa jest zaliczana na podstawie obecności studenta 

na zajęciach, aktywnego uczestnictwa i realizacji zadań 

przewidzianych w programie (K_U21; K_U32) 

Ocena 360 stopni ( prowadzący, grupa, samoocena) (K_K16; 
K_K09). 

 

Praktyki zawodowe w ramach 

przedmiotu 

  

Nie dotyczy 

B) Opis przedmiotu cyklu  

 
Nazwa pola Komentarz 

Cykl dydaktyczny, w którym 

przedmiot jest realizowany 
I rok II semestr  

Sposób zaliczenia przedmiotu w 

cyklu 
Zaliczenie  

Forma(y) i liczba godzin zajęć 

oraz sposoby ich zaliczenia 
Wykład - 10 godzin – zaliczenie z oceną  

Ćwiczenia – 15 godzin – zaliczenie bez oceny 

  
Imię i nazwisko koordynatora/ów 

przedmiotu cyklu 
dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK 

Imię i nazwisko osób 

prowadzących grupy zajęciowe 

przedmiotu 

WYKŁAD 

dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK 

dr Anna Andruszkiewicz  

ĆWICZENIA 

dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK 

dr Anna Andruszkiewicz  

  

 

Atrybut (charakter) przedmiotu 
 

 

Fakultatywny  

Grupy zajęciowe z opisem i 

limitem miejsc w grupach 
ĆWICZENIA – zgodnie z podziałem  

WYKŁAD - cały rocznik 
Terminy i miejsca odbywania 

zajęć 
Katedra i Zakład Promocji Zdrowia w terminach zaplanowanych 

przez Dział Dydaktyki – ćwiczenia 

Sale wykładowe CM w terminach zaplanowanych przez Dział 

Dydaktyki - wykład 
Efekty kształcenia, zdefiniowane 

dla danej formy zajęć w ramach 

przedmiotu 
 

Wykład: K_W21; K_W09; K_W34 

Ćwiczenia: K_U21; K_U32; K_K16; K_K09.  

Metody i kryteria oceniania danej 

formy zajęć w ramach 

przedmiotu 

 Warunkiem zaliczenia wykładu jest 100 % obecność 

 Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest 100 % obecność 

oraz bieżące wykonywanie zadań w trakcie ćwiczeń 

(ocena 360 stopni) 

 Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną (test – 20 

pytań, zadania zamknięte, 1 pkt za pytanie). Warunkiem 

zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% 

poprawnych odpowiedzi.  
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< 65% - ndst.  

65% - 70% - dostateczny; 

75% - dostateczny plus; 

75% - 80% - dobry; 

85% - dobry plus; 

85% - 100% - bardzo dobry 

Zakres tematów  Wykład 

1.Teoretyczne podstawy edukacji terapeutycznej w pracy 

optometry. 

2.Predykatory zdrowego funkcjonowania: poczucie koherencji, 

umiejscowienie kontroli zdrowia oraz poczucie własnej 

skuteczności. 

4. Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii. 

5. Podstawy komunikacji terapeutycznej.  

Ćwiczenia 

1. Analiza przydatności materiałów edukacyjnych dla potrzeb 

edukacji terapeutycznej. Wykorzystanie Internetu dla potrzeb 

edukacji terapeutycznej.  

2. Zasady przygotowywania prezentacji dla potrzeb edukacji 

terapeutycznej w praktyce optometry.  

3. Tworzenie profilu pacjenta w chorobie przewlekłej w oparciu 

o badanie zasobów: SOC-29, MHLC, GSSE.  

4. Przyczyny złej współpracy zespół terapeutyczny -pacjent –

rodzina w terapii przewlekłej. Specyfika współpracy optometra 

–pacjent. 

6. Edukacja terapeutyczna, jako metoda poprawy realizacji 

programu terapeutycznego. 
Metody dydaktyczne Identycznie jak w części A   

Literatura Identycznie jak w części A   
  

 

 

 

 
 

 
 


