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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2021/22 

Wydział Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów Ratownictwo medyczne  

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
Nauki przedkliniczne - elementy patofizjologii 

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

profil praktyczny 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
I stopnia 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

studia stacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
Zaliczenie na ocenę 

Jednostka/jednostki prowadząca/e 
(oraz adres/y jednostki/jednostek) 

Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii  

ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa 

tel. (22) 628-63-34 

fax. (22) 628-78-46 

https://biofizyka.wum.edu.pl 

Patofizjologia 

https://biofizyka.wum.edu.pl/
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Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
Prof. Dariusz Szukiewicz 

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 

dr Paweł Kowalczyk 

pawel.kowalczyk@wum.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

dr Paweł Kowalczyk 

 

Prowadzący zajęcia dr Paweł Kowalczyk, 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 
Rok 2 semestr 1 

Liczba punktów 
ECTS 

2.00 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

wykład (W)   

seminarium (S) 25  

ćwiczenia (C)   

e-learning (e-L)   

zajęcia praktyczne (ZP)   

praktyka zawodowa (PZ)   

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 5  

 

3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 

Celem zajęć jest wyjaśnienie podstawowych mechanizmów patogenetycznych choroby na poziomie 

komórkowym, narządowym i układowym, pozwalających na zrozumienie zaburzonej funkcji organizmu  

C2 Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej patofizjologii ogólnej i narządowej. 

C3 Uzmysłowienie znaczenia patofizjologii w praktyce klinicznej. 

mailto:pawel.kowalczyk@wum.edu.pl
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C4 Zapoznanie studentów z następstwami ogólnoustrojowymi zaburzonej czynności poszczególnych narządów i 

układów. 

C5 Wyrobienie u studenta umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu patologii człowieka 

 

4. STANDARD KSZTAŁCENIA – SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ (dotyczy kierunków regulowanych ujętych w Rozporządzeniu 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019; pozostałych kierunków nie dotyczy) 

Symbol 

i numer efektu 

uczenia się 

zgodnie ze 

standardami 

uczenia się 
(zgodnie z 

załącznikiem do 

Rozporządzenia 

Ministra NiSW  

z 26 lipca 2019) 

Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie: 

A.W1 C.W29. definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu oraz 

niewydolności wielonarządowej 

A.W2 C.W32. konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów 

A.W3 C.W33. czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne; 

A.W4 C.W34. postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz 

zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, hormonalnej i kwasowo-zasadowej; 

  

Umiejętności – Absolwent* potrafi: 

A.U1  

A.U2  

*W załącznikach do Rozporządzenia Ministra NiSW z 26 lipca 2019 wspomina się o „absolwencie”, a nie studencie 

 

5. POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe) 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 

W1 A.W46. patofizjologię narządów i układów organizmu; 

W2  

Umiejętności – Absolwent potrafi: 
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U1  

U2  

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do: 

K1  

K2  

 
 

 

6. ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe Efekty uczenia się 

Seminarium 1 

Endokrynna czynność trzustki. Zaburzenia glikemii. Cukrzyca I i II typu. Mikro- i 

makroangiopatia cukrzycowa. Powikłania cukrzycy: neuropatia, nefropatia, 

retinopatia, stopa cukrzycowa. 

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 2 Etiologia i patogeneza wstrząsu. Rodzaje wstrząsu – hipowolemiczny, 

kardiogenny, dystrybucyjny. Hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy 

wyrównawcze. 

A.W1, A.W2; 

Seminarium 3 Etiopatogeneza nowotworów. Pojęcie karcynogenezy. Molekularne podstawy 

rozwoju i przerzutowania nowotworów.  
A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 4 Patofizjologia powstawania miażdżycy – hipoteza lipidowa i hipoteza 

przewlekłego uszkodzenia śródbłonka. Patofizjologia chorób niedokrwiennych 

ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń 

przepływu mózgowego (udar niedokrwienny mózgu, zespół podkradania). 

 

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 5 Niewydolność oddechowa. Patofizjologia zaburzeń wentylacji o charakterze 

obturacyjnym (POCHP, astma). Choroby restrykcyjne płuc – choroby 

śródmiąższowe. Zespół ostrej niewydolności oddechowej. Zespół snu z 

bezdechem  

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 6 Patofizjologia nerek. Podstawowe zespoły objawów - ostra i przewlekła 

niewydolność nerek, zespół nerczycowy. Białkomocz. Zaburzenia gospodarki 

wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Mechanizm powstawania 

obrzęków. 

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 7 Etiologia i patogeneza zawału mięśnia sercowego. Wczesne zmiany komórkowe 

i makroskopowe, zmiany późne. Powikłania z uwzględnieniem zaburzeń 

przewodnictwa elektrycznego i zaburzeń hemodynamicznych. 

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 8 Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne. Czynniki ryzyka choroby 

nadciśnieniowej. Pojęcie sodowrażliwości i sodoniewrażliwosci nadciśnienia 

tętniczego.  Powikłania nadciśnienia tętniczego. 

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 

Seminarium 9 Choroby krwi i układu krwiotwórczego. Układ czerwonokrwinkowy -

niedokrwistości (anemie). Układ białokrwinkowy – choroby nienowotworowe i 

nowotworowe (białaczki ostre i przewlekłe). 

Zaburzenia krzepnięcia. 

A.W2; A.W3; A.W4; 

W1 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 422020 Rektora WUM z dnia 5.03.2020 r.  

 Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia 
 

5 / 5 

 

7. LITERATURA 

Obowiązkowa 

Literatura obowiązkowa:  

1. Badowska-Kozakiewicz AM.: Patofizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013 

 

Uzupełniająca 

1. Damianov I.: Patofizjologia 

2. Ryżewski J., Maśliński S.: Patofizjologia, 

3. Thor P.: Podstawy patofizjologii człowieka. 

 

 

8. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

Np. A.W1, A.U1, K1 Pole definiuje metody wykorzystywane do oceniania studentów, np. kartkówka, 

kolokwium, raport z ćwiczeń itp. 
Np. próg zaliczeniowy 

A.W1; A.W2; A.W3; 

A.W4; W1 
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie przez studenta 1 referatu 

w postaci prezentacji na żywo,   

dostateczny 

A.W1; A.W2; A.W3; 

A.W4; W1 
obecność na wszystkich semianriach 100% 

A.W1; A.W2; A.W3; 

A.W4; W1 
udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi na krótki test na koniec 

każdego z ćwiczeń 

60% 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym) 

 

 


