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KARTA PRZEDMIOTU/SYLABUS  
 

Wydział Wydział Przyrodniczo-Techniczny 

Kierunek studiów lekarski 

Jednostka organizacyjna 
prowadząca kierunek 

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej                  

– rok akademicki 2017/2018 

Instytut Medycyny – rok akademicki 2018/2019   

Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie 

Forma studiów Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne 

Profil kształcenia Ogólnoakademicki 

Jednostka organizacyjna 

prowadząca przedmiot 

Zakład Studiów Europejskich 

Instytutu Politologii 
Wydział Nauk Społecznych 

Moduł / Przedmiot Zajęcia fakultatywne 

Przedmiot wyodrębniony  

w module 
Komunikacja interpersonalna pacjent – lekarz. Warsztaty 

Język kształcenia polski 

Status modułu / 
przedmiotu 

Fakultatywny 

Cykl realizacji przedmiotu Semestr studiów: I 

Kod przedmiotu                                           11.LEK.D6.1.09a 

Koordynator modułu / 
przedmiotu 

dr hab. Rafał Riedel, prof. UO 

Nauczyciel akademicki 
odpowiedzialny za przedmiot 

dr hab. Rafał Riedel, prof. UO 

Wymiar zajęć  

Zajęcia zorganizowane 
określone planem 
studiów, w tym: 

Ogółem 

Forma zajęć 

Wykłady Seminaria 
Ćwiczenia / 

Laboratoria 

Zajęcia  

praktyczne 

18  6 12  

Semestr pierwszy 18  6 12  

Bilans nakładu pracy studenta ogółem 

Zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego  

i studenta 

Praca własna studenta 
Zajęcia o charakterze 

praktycznym 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 
Forma zajęć  

Wymiar 
zajęć 

Forma zajęć  
Wymiar 

zajęć 

Udział w zajęciach 

wynikających  
z planu studiów 

18 

Bieżące 

przygotowanie do 
zajęć 

6 

Udział w zajęciach o 

charakterze 
praktycznym 

12 

Obecność na 
zaliczeniu przedmiotu 

1 

Przygotowanie eseju / 
projektu / 
prowadzenie 

dziennika 
laboratoryjnego 

4 
Przygotowanie do 
zajęć o charakterze 

praktycznym 

3 
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Przygotowanie do 
zaliczenia przedmiotu 

2 

Przygotowanie eseju 

/ projektu / 
prowadzenie 
dziennika 
laboratoryjnego 

4 

Razem 19 Razem 11 Razem 19 

Punkty ECTS ogółem 

RAZEM 

w tym z tytułu: 

zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  
i studenta 

pracy własnej studenta 
nakładu pracy studenta 

związanego z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

1 0,6 0,4 0,6 

Wymagania wstępne i /lub wprowadzające treści kształcenia 

Kształcenie w zakresie: Komunikacja interpersonalna pacjent – lekarz. Warsztaty  - Brak 
wymagań wstępnych 

Cele i efekty kształcenia 

Powiązanie 

modułu/przedmiotu             
z  kierunkowymi efektami 
kształcenia  

kierunkowe efekty kształcenia 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 
Oznaczenie 

odpowiedniości 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

H.U3. potrafi praktycznie stosować zasady 
efektywnego komunikowania interpersonalnego  
w środowisku zawodowym oraz w komunikacji  

z pacjentem i jego rodziną w różnych okolicznościach 
(wywiad, diagnoza) 

 

+++ 

Cele kształcenia                    
w ramach modułu / 

przedmiotu 

Celem przedmiotu jest trening umiejętności komunikacji interpersonalnej 
w relacji pacjent – lekarz. Zakres przedmiotowy zajęć obejmuje m.in. 

następujące zagadnienia: istota procesu komunikowania (definicja, 
cechy, elementy, fazy), warunki skutecznego komunikowania w relacji 
pacjent - lekarz, bariery w skutecznym komunikowaniu się lekarz – 
pacjent, komunikacja werbalna (uwarunkowania, dwukierunkowość, 
skuteczność), komunikacja niewerbalna, grupy chorych wymagające 
specjalnych technik komunikacyjnych (dziecko, pacjent terminalny, 
pacjent uzależniony, etc.), lekarz a rodzina chorego – uwarunkowania 

komunikacyjne.  Po odbytych zajęciach studenci potrafią przeprowadzić 
wywiad z pacjentem oraz zakomunikować mu postawioną diagnozę i 
planowanie kroki postępowania medycznego, spodziewane efekty 
leczenie, ryzyka i zagrożenia. Potrafią również zidentyfikować główne 
elementy komunikacji niewerbalnej w kontaktach z pacjentem oraz mają 
wiedzę na temat podstawowych błędów popełnianych w komunikacji 
interpersonalnej na linii pacjent - lekarz 

 

Szczegółowe modułowe / 
przedmiotowe 
efekty kształcenia 

Efekty przedmiotowe 
Odniesienie do efektów 

kierunkowych 

EK – 1 Student potrafi skutecznie 

przeprowadzić wywiad z pacjentem oraz 
zakomunikować mu postawioną diagnozę  
i planowanie kroki postępowania 
medycznego, spodziewane efekty leczenie, 
ryzyka i zagrożenia.  
 

H.U3.  

EK – 2 Student potrafi zidentyfikować 
główne elementy komunikacji niewerbalnej 

H.U3.  
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w kontaktach z pacjentem  

 
 

EK – 3 Student ma wiedzę na temat 
podstawowych błędów popełnianych  

w komunikacji interpersonalnej na linii 
pacjent - lekarz 
 
 

H.U3.  

Metody i narzędzia dydaktyczne kształcenia 

Seminaria 
Wykład interaktywny – prelekcja wykładowcy (z wykorzystaniem 
projektora mulimedialnego) połączona z dyskusją ze studentami.  
 

Ćwiczenia 
Zajęcia warsztatowe składające się z prezentacji studentów, ćwiczeń 
praktycznych oraz ustrukturyzowanej dyskusji  

 

Treści programowe kształcenia 

Wymiar zajęć 

Zakres treści programowych 

Forma 
Liczba 
godzin 

Semestr pierwszy 

Seminaria 3 S1. Istota procesu komunikowania – definicja, cechy, elementy, fazy 
Warunki skutecznego komunikowania w relacji pacjent - lekarz 

3 S2. Bariery w skutecznym komunikowaniu się lekarz - pacjent 

Ćwiczenia  
i 
laboratoria 

3 C1. Komunikacja werbalna – uwarunkowania, dwukierunkowość, 
skuteczność 

3 C2. Komunikacja niewerbalna – siła gestów  
Odczytywanie komunikatów niewerbalnych  
Zarządzanie komunikacją niewerbalną 

3 C3. Grupy chorych wymagające specjalnych technik komunikacyjnych 

(dziecko, pacjent terminalny, pacjent uzależniony, etc.)  

3 C4. Lekarz a rodzina chorego – uwarunkowania komunikacyjne  

Sekwencja zajęć 

 i połączonych z nimi 
kolokwiów 

S1 – S2 

C1 – C4 
 

 
Ocenianie i zaliczanie 

 

Metody weryfikacji 
efektów kształcenia  
i kryteria oceny 

Metody weryfikacji efektów kształcenia:  
Obserwacja studentów podczas zajęć, jakości przygotowania, aktywności.  
Weryfikacja nabytych umiejętności i kompetencji w trakcie ćwiczeń 
podczas zajęć warsztatowych   
 
Kryteria oceny:  

aktywny udział w zajęciach oraz ocena jakości przygotowania do zajęć  

 

Sposoby i kryteria 
weryfikacji i oceny 
uzyskania przez 
studentów założonych 

efektów kształcenia 
 

EK – 1 – sprawdzenie podczas ćwiczeń praktycznych, czy student potrafi 
skutecznie przeprowadzić wywiad z pacjentem oraz zakomunikować mu 
postawioną diagnozę i planowanie kroki postępowania medycznego, 
spodziewane efekty leczenie, ryzyka i zagrożenia. 

EK – 2 – weryfikacja praktyczna (podczas zajęć warsztatowych) czy 
student potrafi zidentyfikować główne elementy komunikacji niewerbalnej 
w kontaktach z pacjentem 
EK – 3 – sprawdzenie podczas ćwiczeń praktycznych czy student ma 
wiedzę na temat podstawowych błędów popełnianych w komunikacji 
interpersonalnej na linii pacjent - lekarz 
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Zasady dopuszczenia  

do zaliczenia przedmiotu                   

Student może zostać dopuszczony do zaliczenia końcowego przedmiotu              

w formie zaliczenia na ocenę jeżeli uzyskał: 
 
 

 zaliczenie z ćwiczeń praktycznych (obecność, aktywność, jakość 

przygotowania) 
 
 

Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzone zostanie w formie:   

 
Forma: Zaliczenie na ocenę 
 
Student otrzymuje zaliczenia na ocenę na podstawie weryfikacji efektów 
kształcenia przewidzianych w karcie przedmiotu. Warunkiem zaliczenia 
jest aktywny udział w zajęciach (seminariach i ćwiczeniach), 
przygotowanie do zajęć warsztatowych i wykazanie kompetencji 

wskazanych jako efekty przedmiotowe. Formą sprawdzenia zrealizowania 
powyższych warunków będzie weryfikacja praktyczna podczas zajęć 

ćwiczeniowych.  
Na zakończenie kursu przeprowadzone będzie kolokwium w formie 
pisemnego testu obejmującego zagadnienia podejmowane podczas zajęć 
wykładowych i ćwiczeniowych.  

 

Wykaz literatury obowiązującej do zaliczenia przedmiotu 

Literatura podstawowa 

1. Włoszczak - Szubzda A., Jarosz M. J., Rola i znaczenie  
w komunikacji lekarz – pacjent – rodzina, „Medycyna ogólna  
i nauki o zdrowiu”, 2012, to. 18, nr 3, s. 206-211 

2. Stewart J.: Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między 
ludźmi. Warszawa, PWN, 2000 

3. Drożdżowicz L. (2007), Lekarz a rodzina chorego, w: Psychologia 
lekarska w leczeniu chorych somatycznie, Bętkowska-Korpala B., 
Gierowski J.K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellonńskiego, Kraków.  

Literatura uzupełniająca 

1. Stangierska I., Horst-Sikorska W., Ogólne zasady komunikacji 

między pacjentem a lekarzem, „Forum Medycyny Rodzinnej” 
2007, tom 1, nr 1, s. 58–68  

2. Turchet P.: Mowa ciała. Zrozumieć człowieka po jego gestach. 
Warszawa, Bauer-Weltbild Media, 2006 

3. Kaźmierczak A. (2011), Wp3yw komunikacji z personelem 
medycznym na doœwiadczanie choroby przez pacjentów, „Homo 
Communicativus”, Vol. 1 (6).  

4. Kowalska A., Jarosz M., Sak J., Pawlikowski J., Patryn R., Pacian 
A., W3oszczak-Szubzda A. (2010), Etyczne aspekty komunikacji 
pacjent – le- karz, „Medycyna Ogólna”, Vol. 16.  
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