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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu ELEMENTY PROFESJONALIZMU 

Kod przedmiotu WL PRZED31__ 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Obligatoryjny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  Rok II sem.4 

Forma zajęć i godziny kontaktowe dla 

każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

  30 godz. 

Łącznie 30 godz. 

 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu etyki lekarskiej i socjologii 

medycznej 

 

Założenia i cele przedmiotu  Pojęcie profesjonalizmu lekarskiego obejmuje nie 

tylko wiedzę i umiejętności, w tym podstawy 

medycyny opartej na dowodach, stałe 

samokształcenie się, ale także odpowiedzialność, 

etykę, dobrą komunikację z pacjentem i 

współpracownikami, znajomość prawa, humanizm i 

altruizm. 

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy 

koniecznej dla kształtowania profesjonalnej postawy 

medycznej. 

 

Efekty kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1: rozumie znaczenie komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej w procesie 

komunikowania się z pacjentami oraz 

pojęcie zaufania w interakcji z 

pacjentem 

EK2: rozumie funkcjonowanie 

instytucji medycznych oraz społeczną 

rolę lekarza;  

EK3: zna zasady motywowania 

pacjentów do prozdrowotnych 

zachowań i informowania o 

niepomyślnym rokowaniu;  

EK4: zna podstawy medycyny opartej 

na dowodach.   

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) 

 

 

 D.W4. 

 

 

 

 

 

D.W6. 

 

 

D.W12 

 

 

D.W20 
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Umiejętności: 

EK5: uwzględnia w procesie 

postepowania terapeutycznego 

subiektywne potrzeby i oczekiwania 

pacjenta wynikające z uwarunkowań 

społeczno-kulturowych;  

EK6: Informuje pacjenta o celu, 

przebiegu i ewentualnym ryzyku 

proponowanych działań 

diagnostycznych lub terapeutycznych i 

uzyskuje jego świadomą zgodę; 

EK7: Udziela porady w kwestii 

przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych i prozdrowotnego 

trybu życia;  

EK8: Komunikuje się ze 

współpracownikami zespołu, 

udzielając konstruktywnej informacji 

zwrotnej i wsparcia;  

EK9: Przestrzega wzorców etycznych 

w działaniach zawodowych;  

EK10: Wykazuje odpowiedzialność za 

podnoszenie swoich kwalifikacji i 

przekazywanie wiedzy innym;  

EK11: rozpoznaje własne 

ograniczenia, dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, 

planuje własną aktywność edukacyjną;  

 

 

Kompetencje społeczne 

EK12: Kieruje się dobrem chorego, 

stawiając je na pierwszym miejscu 

EK13: Potrafi nawiązać i utrzymać 

głęboki i pełen szacunku kontakt z 

chorym 

EK14: Przestrzega tajemnicy 

lekarskiej i wszelkich praw pacjenta  

EK15: Posiada świadomość własnych 

ograniczeń i umiejętność stałego 

dokształcania 

 

 

 

D.U1 

 

 

 

 

D.U6  

 

 

 

 

D.U8  

 

 

 

D.U11  

 

 

 

D.U.12  

 

D.U15  

 

 

D.U16 

 

Opis treści przedmiotu:  

1. Definicje profesjonalizmu lekarskiego, czym jest medycyna i praca lekarza, 

2. Pojęcie etyki zawodowej i wzorce etyczne zawarte w kodeksie etyki lekarskiej; 

3. Umiejętność koncentrowania się na potrzebach pacjenta, organizowanie działalności 

medycznej i pracy zespołowej na rzecz pacjenta; 

4. Relacje lekarz-pacjent: modele współpracy 
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5. Komunikacja z pacjentem: rodzaje komunikowania się – komunikacja werbalna 

(zakłócenie przebiegu procesu komunikacji, błędy komunikacji i strategie ich eliminacji); 

znaczenie komunikacji niewerbalnej; 

6.Trudne sytuacje kliniczne: trudności w komunikowaniu (dzieci, osoby starsze z 

zaburzeniami poznawczymi, osoby niepełnosprawne umysłowo, pacjenci z problemami 

psychiatrycznymi, obcokrajowcy). Sposoby angażowania i utrzymania kontaktu w tych 

sytuacjach. 

7. Rozwój profesjonalny i uczenie się przez całe życie 

8. Główne zasady i powinności lekarza prowadzącego badania empiryczne 

 

Metody dydaktyczne Zajęcia o charakterze seminarium, przygotowanie 

wybranych tematów przez studentów ustnie lub 

pisemnie (forma prezentacji), dyskusja, analiza 

przypadków 

Pomoce dydaktyczne System prezentacji multimedialnej 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  1,5  

Rodzaj i nakład pracy studenta Udział w seminariach – 30 godz 

Praca własna – 7,5 godz. - przygotowywanie się do 

zajęć, egzaminu końcowego, przygotowanie 

prezentacji 

Sumaryczne obciążenie studenta pracą – 37,5 godz. 

Literatura podstawowa 1. Janczukowicz J. Profesjonalizm lekarski. 

Medical Tribune Polska, Warszawa, 2014. 

2. Łuków P. Moralność medycyny. O sztuce 

dobrego życia i o sztuce leczenia. 

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012. 

Literatura uzupełniająca 1. Galewicz W. (red.). Moralność i profesjonalizm – 

spór o pozycję etyk zawodowych, Universistas 

Kraków 2010. 

2. Rachal F., Hobday G., Gabbard G., Crisp-Han H., 

Roberts L., Ball V. Profesjonalizm w psychiatrii, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013. 

3. Galewicz W. (red.). Badania naukowe z udziałem 

ludzi. Universitas Kraków 2011. 

Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1 – EK11: aktywność na zajęciach, prezentacja, 

egzamin testowy 

EK12 – EK15: Obserwacja zachowań i opinii 

formułowanych przez studentów podczas zajęć 

Warunki zaliczania  1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia 

do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach, 

czynny udział w seminariach oraz pozytywna ocena 

prezentacji 

2. Opuszczone zajęcia muszą być zaliczone na 

warunkach i w terminie określonych przez 

prowadzącego. 

4. Zaliczenie przedmiotu student uzyskuje na 

podstawie testu teoretycznego wielokrotnego 

wyboru.  

Skala ocen: ≤60% pkt – 2; 61-69% pkt – 3,0; 70-
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79% pkt – 3,5; 80-85% pkt – 4,0; 86-90% 4,5; 91-

95% pkt – 5; 96-100% pkt – 5,5.  

Koordynator przedmiotu prof.  nadzw. dr hab. Beata Majkowska-Zwolińska  

Prowadzący zajęcia prof. nadzw. dr hab. Beata Majkowska- Zwolińska 

dr n. med. Tomasz Szafrański  

Miejsce realizacji przedmiotu Siedziba Uczelni Łazarskiego,  

Warszawa, ul. Świeradowska 43 

 


