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Nazwa przedmiotu Fakultet POLSKA MEDYCYNA W OKRESIE OKUPACJI 

Kod przedmiotu WL_  

Poziom studiów Jednolite studia magisterskie 

Status przedmiotu  x podstawowy  uzupełniający  języki 

      

 kierunkowy  specjalistyczny  Inne 
 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  I rok, semestr wiosenny 

Forma zajęć i godziny kontaktowe dla 
każdej formy zajęć 

Wykład Seminaria Ćwiczenia 

-  15 godzin 

Łącznie 15 godz. 

Wymagania wstępne Historia i Wiedza o Społeczeństwie na poziomie szkoły 
średniej. 

Założenia i cele przedmiotu  Przedmiot opiera się na założeniu, że praca w zawodzie 
lekarza wymaga znajomości historii nauk medycznych 
oraz przeszłości medycznej. Realizowany program ma na 
celu przekazanie wiedzy o pracy lekarza w okresie II 
wojny światowej oraz dylematów etycznych jakie tej 
pracy towarzyszyły w kontekście nauk historycznych. 

Efekty kształcenia  
 
 
 
 
 
Wiedza:  

 zna historię medycyny polskiej 

 zna historię II wojny światowej 
 
 
Umiejętności:  

 korzysta z podstawowych źródeł 
historycznych 

 krytycznie analizuje piśmiennictwo 

medyczne, w tym w języku 

angielskim, oraz wyciąga wnioski w 

oparciu o dostępną literaturę;  

Kompetencje: 

 posiada świadomość własnych 

ograniczeń i umiejętność 

stałego dokształcania się. 

 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 
załączniku nr 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia dla kierunków studiów: 
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. Nr 0, poz. 631): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis treści przedmiotu:  
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Tematyka ćwiczeń: 
1. Medycyna okresu II wojny światowej – Rzeczpospolita Ujazdowska. Dr K. Królikowski  
2. Medycyna okresu II wojny światowej – zbrodnia katyńska. Dr K. Królikowski 
3. Medycyna okresu II wojny światowej – personel medyczny w więzieniu na Pawiaku. Mgr 

Robert Hasselbusch. Adiunkt w Muzeum Więzienia Pawiak, doktorant w Instytucie Historii 
Nauki PAN.  

4. Medycyna okresu II wojny światowej – szczególna sytuacja lekarzy getta warszawskiego. Dr M. 
Ciesielska  

5. Medycyna okresu II wojny światowej – szczególna sytuacja lekarzy w obozach koncentracyjnych. 
Dr M. Ciesielska  
 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia 
wyniki badań, metody aktywizujące, praca zespołowa 

Pomoce dydaktyczne komputer, rzutnik, plansze dydaktyczne, ekran, wskaźnik 
laserowy, kserokopiarka, tablica, skaner, prezentacje 
tematyczne, zasoby dla studentów euczelnia.lazarski.pl 
kod: ib 

Język wykładowy x polski  angielski  inny … 
 

Punkty ECTS 1 ECTS 

Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w ćwiczeniach: 15 godz. 
Praca własna: 3.5 godz. (przygotowanie się do zajęć, 
zaliczeń) 
Sumaryczne obciążenie studenta pracą: 18.5 godz. 

Literatura podstawowa 
 

„Zarys dziejów medycyny w Polsce” t. 2 (red.) W. 
Noszczyk. 

Literatura uzupełniająca np. internetowe bazy danych i strony dotyczące 
omawianych zagadnień 

Metody oraz sposoby weryfikacji efektów 
kształcenia 

kolokwium pisemne 
aktywność, projekt.  

Warunki zaliczania  Na ocenę końcową składają się: 

 Kolokwium ustne – 30 % oceny  

 Przygotowanie projektu, prezentacji, analizy 
przypadku – 40 %  oceny  

 Aktywność  –  30 % oceny 
Za aktywność uznaje się włączanie do dyskusji podczas 
zajęć. 
Na ostatnich zajęciach przedstawione zostaną 
odpowiedzi na pytania budzące wątpliwości.  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania ETCS jest 
zdanie zaliczenia końcowego uzyskanie minimum 50 % 
punktów. 
Usprawiedliwiona nieobecność może zostać zaliczona 
przez prowadzącego przedmiot na podstawie pracy 
napisanej samodzielnie na temat związany z treścią zajęć 
nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności. 
Punktacja przekłada się na oceny następująco: 

poniżej 50% punktów ocena 2,0 
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50% – 59% punktów ocena 3,0 
60% – 69% punktów ocena 3,5 
70% – 79% punktów ocena 4,0 
80% – 89% punktów ocena 4,5 
90% – 98% punktów ocena 5,0 

       99% - 100% punktów ocena 5,5 

Koordynator przedmiotu Dr n. med. Maria Ciesielska  

Prowadzący zajęcia Dr n. med. Maria Ciesielska 
Lek. med. Krzysztof Królikowski 
Mgr Robert Hesselbusch  

Miejsce realizacji przedmiotu Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43 
02-662 Warszawa  

 
 


