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Załącznik do zarządzenia nr 166 

   Rektora UMK  z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 
Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych,  

doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających 
 

A. Ogólny opis przedmiotu  

 

 
Nazwa pola 

 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu  Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne: 

Neurologia 

Neurology and Neurological Nursing: 

Neurological  
Jednostka oferująca przedmiot Wydział Nauk o Zdrowiu 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego 

 

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego 
Jednostka, dla której 

przedmiot jest oferowany 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek: Pielęgniarstwo 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Kod przedmiotu  1800-P3-NEUR-S1 
Kod ISCED 
 

0910 

Liczba punktów ECTS 3  
Sposób zaliczenia Zaliczenie 
Język wykładowy Język 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 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- udział w wykładach: 25 godzin 

- czytanie wskazanej literatury + przygotowanie pracy z 

samokształcenia: 10 godzin 

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań: 1 

godzina 

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 5+1 = 11 godzin 

Łączny nakład pracy studenta wynosi 41 godzin, co odpowiada 

2 punktom ECTS 
Efekty kształcenia – wiedza 
 

W1: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, 

leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach 

układu nerwowego - K_D.W03 

 W2: Omawia zasady oceny stanu chorego w zależności od 

wieku - K_D.W04 

W3: Omawia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie, 

neurologicznym - K_D.W05. 

W4: Omawia metody, techniki i narzędzia oceny stanu 
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świadomości i przytomności - K_D.W09 

 
Efekty kształcenia – 

umiejętności 
U1: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 

ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonuje ewaluacji opieki - K_D.U01 

U2: Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób - 

K_D.U05 

U3: Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po 

specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań 

pooperacyjnych - K_D.U10 
 

 

Efekty kształcenia – 

kompetencje społeczne 
K1: Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu – K_D.K02 
 

Metody dydaktyczne Wykłady: 

- wykład informacyjny 

- wykład problemowy 

- wykład konwersatoryjny 

- debata 

- metody eksponujące: pokaz 

 

Samokształcenie 

- analiza literatury 
Wymagania wstępne Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Neurologia 

powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii 

centralnego układu nerwowego. 
Skrócony opis przedmiotu Neurologia jest przedmiotem koncentrującym się na 

zagadnieniach klinicznych pacjentów ze schorzeniami układu 

nerwowego leczonymi zachowawczo i operacyjnie (zabiegi 

neurochirurgiczne).  

Pełny opis przedmiotu Neurologia obejmuje tematykę związaną z problemami  

pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi leczonymi 

zachowawczo oraz operacyjnie, takimi jak:  

 choroby naczyniowe mózgowia,  

 schorzenia demielinizacyjne,  

 schorzenia nerwowo-mięśniowe,  

 neuroinfekcje,  

 neuropatie obwodowe i wybrane choroby nerwów 

czaszkowych,  

 schorzenia neurodegeneracyjne,  

 padaczka,  

 bóle i zawroty głowy,  

 guzy mózgu i rdzenia kręgowego,  

 schorzenia kręgosłupa,  
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 urazy mózgowo-czaszkowe,  

 urazy kręgosłupa.  

Porusza zagadnienia dotyczące diagnozowania pacjentów z 

zaburzeniami układu nerwowego. 
Literatura Literatura podstawowa 

Prusiński A: Neurologia Praktyczna. PZWL, Warszawa 2011 

Lindsay K.W., Bone I.: Neurologia i neurochirurgia. Kozubski 

W. (red. I wydania polskiego). Elsevier Urban&Partner, 

Wrocław 2006  

Mazur R.: Neurologia kliniczna. Via Medica, Gdańsk 2005 

 

Literatura uzupełniająca: 

Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, 

Warszawa 2008 

Jabłońska R., Ślusarz R.: Wybrane problemy pielęgnacyjne w 

schorzeniach układu nerwowego. Continuo, Wrocław 2012 

 
Metody i kryteria oceniania Wykład  

- 100 % obecność na wykładach 

 

Samokształcenie 

- przygotowanie pracy (W1, U1, K1) 

- oddanie w wyznaczonym terminie pracy na wyznaczony temat 

- uzyskanie ≥60% wymaganej punktacji za przygotowanie pracy  

(wymagania określone w kryteriach) 

 

Poniżej 60% - nie uzyskanie zaliczenia dla danej formy zajęć 
 

Praktyki zawodowe w ramach 

przedmiotu 
Nie 

 

 

B) Opis przedmiotu i zajęć cyklu  

 

Nazwa pola Komentarz 
Cykl dydaktyczny, w którym 

przedmiot jest realizowany 
Rok III, Semestr V (semestr zimowy) 

Sposób zaliczenia przedmiotu w 

cyklu 
Zaliczenie 

Forma(y) i liczba godzin zajęć 

oraz sposoby ich zaliczenia 
Wykład: 25 godzin - zaliczenie 

Samokształcenie: 10 godzin - zaliczenie 
 

Imię i nazwisko koordynatora/ów 

przedmiotu cyklu 
Dr hab. n. o zdr.  Robert Ślusarz 

Imię i nazwisko osób 

prowadzących grupy zajęciowe 

przedmiotu 

Dr hab. n. o zdr.  Robert Ślusarz 

 

Atrybut (charakter) przedmiotu 
 

Przedmiot obligatoryjny 

Grupy zajęciowe z opisem i 

limitem miejsc w grupach 
Wykład / cały rok 
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Terminy i miejsca odbywania 

zajęć 
Terminy i miejsca odbywania zajęć są podawane z 

wykorzystaniem modułu „Planista”. 

Liczba godzin zajęć 

prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na 

odległość 

- 

Strona www przedmiotu - 

Efekty kształcenia, zdefiniowane 

dla danej formy zajęć w ramach 

przedmiotu 
 

 

Wykład: 

W1: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, 

leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach 

układu nerwowego - K_D.W03 

 W2: Omawia zasady oceny stanu chorego w zależności od 

wieku - K_D.W04 

W3: Omawia zasady diagnozowania w pielęgniarstwie, 

neurologicznym - K_D.W05. 

W4: Omawia metody, techniki i narzędzia oceny stanu 

świadomości i przytomności - K_D.W09 

U1: Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia 

odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia – 

K_D.U02 

K1: Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 

kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 

K_D.K02  

 

Samokształcenie 

W1: Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, 

leczenie, rokowanie w schorzeniach układu nerwowego - 

K_D.W03 

U1: Gromadzi informacje, formułuje diagnozę 

pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki - K_D.U01 

K2: Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i 

kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu – 

K_D.K02 

 
 

Metody i kryteria oceniania danej 

formy zajęć w ramach 

przedmiotu 

Wykład  

- 100% obecność na wykładach 

 

Samokształcenie 

- przygotowanie pracy (W1, U1, K1) 

- oddanie wyznaczonym terminie pracy  na wyznaczony 

temat,  

- uzyskanie ≥60% wymaganej punktacji za przygotowanie 

prezentacji/pracy  (wymagania określone w kryteriach) 

 

Poniżej 60% - nie uzyskanie zaliczenia dla danej formy 

zajęć 
 

Zakres tematów Wykład  

- Choroby naczyniowe mózgu 

- Schorzenia demielinizacyjne 
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- Choroby mięśni i nerwów obwodowych 

- Choroby układu pozapiramidowego 

- Padaczka 

- Guzy mózgu 

- Niedomoga kręgosłupa 

- Urazy mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego 

- Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego 

- Neuroinfekcje 

 

Samokształcenie 

- Ustala osoba prowadząca zgodnie z obowiązującymi 

standardami i procedurami 

 

Metody dydaktyczne Wykłady: 

- wykład informacyjny 

- wykład problemowy 

- wykład konwersatoryjny 

- debata 

Samokształcenie 

- analiza literatury  
Literatura Analogicznie jak w części A 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z ZAKRESU SAMOKSZTAŁCENIA 

 REALIZOWANEGO PRZEZ STUDENTA  
 

 

L.p. 

 

KRYTERIA  

 

 

LICZBA PUNKTÓW 

NAUCZYCIEL STUDENT 

 

I. 

 

Wykazanie wiedzy i zrozumienia tematu.  

 

0 - 5 

 

0 - 5 

 

II. 

 

Zgodność formułowanych wypowiedzi ze stanem 

aktualnej wiedzy pielęgniarskiej i innej. 

 

0 - 5 

 

0 - 5 

 

III. 

 

Poprawność terminologiczna i językowa.  

 

0 - 4 

 

0 - 4 

 

IV. 

 

Logiczny układ treści. 

 

0 - 2 

 

0 - 2 

 

V. 

 

Dobór literatury. 

 

0 - 2 

 

0 - 2 

 

OGÓŁEM LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW  

 

0 - 18 

 

0 - 18 
 

 


