
 

1 

 

Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu HISTORIA MEDYCYNY 

Kod przedmiotu WL_PRZED35 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Obligatoryjny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  Rok 1 sem1 

Forma zajęć i godziny kontaktowe 

dla każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

30 godz.   

Łącznie 30 godz. 

 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu historii na poziomie nauczania 

programowego szkoły średniej. 

Założenia i cele przedmiotu  Przedmiot opiera się na założeniu, że lekarz musi znać 

historyczne i filozoficzne podstawy nauk medycznych 

oraz praktyki medycznej. Program ma na celu 

przekazanie wiedzy historycznej związanej z 

rozwojem myśli lekarskiej oraz kształceniem lekarzy, 

o źródłach zmieniających się na przestrzeni wieków 

koncepcji zdrowia i choroby, a także o wyzwaniach dla 

medycyny w przyszłości. 

Efekty uczenia się: 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1 - zna historię początków 

medycyny, medycynę ludów 

pierwotnych oraz najdawniejszych 

cywilizacji, a także 

charakterystyczne cechy medycyny 

średniowiecznej; 

EK2 - zna cechy medycyny 

nowożytnej i jej najważniejsze 

odkrycia. 

EK3 - zna proces kształtowania się 

nowych dyscyplin medycznych oraz 

osiągnięcia czołowych 

przedstawicieli medycyny polskiej i 

światowej; 

EK4 - zna podstawy medycyny 

opartej na dowodach 

 

 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych  

w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r.  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573): 
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EK5 – zna  aktualny  stan  wiedzy  

na  temat  społecznego  wymiaru  

zdrowia  i  choroby, wpływu  

środowiska  społecznego  (rodziny,  

sieci  relacji  społecznych)  i 

nierówności  społecznych  na  stan  

zdrowia oraz społeczno-

kulturowych  różnic  i roli stresu 

społecznego w zachowaniach 

zdrowotnych i autodestrukcyjnych 

 

Umiejętności: 

EK6 - krytycznie analizuje 

piśmiennictwo medyczne, w tym w 

języku angielskim, oraz wyciąga 

wnioski w oparciu o dostępną 

literaturę. 

 

Kompetencje społeczne 

EK7 – jest gotów do dostrzegania i 

rozpoznawania własnych 

ograniczeń oraz dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

D.W1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.U17 

Opis treści przedmiotu: 

1. Medycyna ludów pierwotnych. 

2. Dziedzictwo Izraela w medycynie. 

3. Antyczna medycyna grecka. 

4. Medycyna rzymska. 

5. Medycyna arabska wieków średnich. 

6. Medycyna chrześcijańska w okresie średniowiecza. 

7. Epidemie w dziejach świata. Od miazmatów do bakteriologii. 

8. Medycyna okresu Odrodzenia i jej przełomowe odkrycia. 

9. Historia rozwoju anatomii i fizjologii. 

10. Historia rozwoju chirurgii i anestezji. 

11. Historia leczenia chorób psychicznych i narodziny współczesnej psychiatrii. 

12. Historia rozwoju diagnostyki medycznej na przykładzie promieni X. 

13. Wybitni przedstawiciele medycyny polskiej. 

14. Lekarze polscy w okresie II wojny światowej. 

15. Dziedzictwo medyczne. Muzea medycyny i zbiory medyczne na świecie. 

 

Metody dydaktyczne Wykład 

Prezentacja multimedialna Power Point. 

 

Pomoce dydaktyczne tablice poglądowe i interaktywne, komputer, rzutnik, 

ekran, wskaźnik laserowy, kserokopiarka, skaner 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  1,5 ECTS 

Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w wykładach – 30 godz. 

Praca własna – 7,5 godz. - zapoznanie się z literaturą 
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przedmiotu do wykładów; przygotowywanie się do 

egzaminu końcowego.  

Sumaryczne obciążenie studenta pracą – 37,5 godz. 

Literatura podstawowa 1. Gajda Z.: Do historii medycyny wprowadzenie, 

2. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie 

ujęta, Wydawnictwo Antyk - Marek Derewiecki. 

2008. 

Literatura uzupełniająca 3. Brzeziński T., Brzeziński W., Drygas A.: Historia 

Medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2014 

4. A. Szczeklik, Kore Z.: o chorych, chorobach i 

poszukiwaniu duszy medycyny, ZNAK, Kraków 

2007 

Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1 – EK6: Egzamin testowy z zakresu wiedzy 

przedstawionej w opisie kształcenia treści przedmiotu. 

EK7: Obserwacja zachowań i formułowanych przez 

studentów opinii podczas zajęć 

Warunki zaliczania  1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do 

egzaminu jest obecność na wszystkich wykładach.  

2. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w 

innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów 

organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie 

określonych przez prowadzącego. 

3.  Egzamin  – test wielokrotnego wyboru z jedną 

odpowiedzią prawidłową, złożony z 50 pytań. Czas 

trwania egzaminu: 50 min. 

Zaliczenie egzaminu uzyskuje student, który osiągnął 

przynajmniej 60% możliwych punktów. Skala ocen: 

<60% pkt – 2; 60-67% pkt – 3,0; 68-75% pkt – 3,5; 76-

83% pkt – 4,0; 84-91% pkt 4,5; 92-99% pkt – 5. 

100% pkt – 5,5 oraz wykazanie się na zajęciach 

wyjątkową znajomością przedmiotu (uznaniowo 

wykładowca). 

4. Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu w 

jednym terminie podstawowym i jednym terminie 

poprawkowym. Ich formę i terminy ustala koordynator 

przedmiotu. Nieuzyskanie pozytywnej oceny w 

terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie 

przedmiotu.  

Koordynator przedmiotu Dr hab. A. Marek  

Prowadzący zajęcia Dr hab. A. Marek  

Miejsce realizacji przedmiotu Siedziba Uczelni Łazarskiego,  

Warszawa, ul. Świeradowska 43 

 


