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Edukacja prozdrowotna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L2B.0540.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Kwiatkowska

Pozostali prowadzący Katarzyna Król, Agnieszka Tomaszewska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie czynników decydujących o prawidłowym rozwoju i zdrowiu człowieka, zagrożeń (szczególnie
cywilizacyjnych) oraz potrzeby aktywnego promowania zachowań prozdrowotnych w życiu codziennym
i środowisku pracy.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
W1 - zna przyczyny występowania schorzeń
infekcyjnych i genetycznych, zna podstawy systemu
zdrowotnego w Polsce, zna mierniki i metody oceny
stanu zdrowia populacji.

BC_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne

W2
W2 - rozumie problemy związane z utrzymaniem
zdrowia w każdym etapie ontogenezy człowieka; zna
podstawy prawidłowego i higienicznego stylu życia
(głównie diety i aktywności fizycznej).

BC_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

W3
W3 - zna antropologiczne metody badania i oceny
zdrowia, rozumie konieczność prowadzenia profilaktyki
i działań prozdrowotnych w pracy i życiu codziennym

BC_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
U1 - umie powiązać stan zdrowia z trybem życia oraz
ocenić prozdrowotne zachowania na różnych etapach
rozwoju człowieka.

BC_P6S_UW10 Prezentacja

U2
U2 - umie podejmować działania edukacyjne
w zakresie promocji zdrowia, używa właściwej
terminologii, potrafi stosować właściwe techniki
badawcze w ocenie zdrowia populacji.

BC_P6S_UW10 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 K1 - aktualizuje wiedzę i jest kreatywny w działaniach
związanych z promocją zdrowia BC_P6S_KO02 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Definicje zdrowia i pozytywne, negatywne i pośrednie mierniki zdrowia (2 h).
2. Czynniki genetyczne i paragenetyczne decydujące o zdrowiu człowieka (2 h).
3. Środowiskowe czynniki wpływające na zdrowie (2 h).
4. Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia związane ze stylem życia (2h).
5. Zagrożenia zdrowia związane w środowisku społecznym (2 h).
6. Zagrożenia zdrowia w środowisku fizycznym (3 h).
7. System ochrony zdrowia w Polsce (2 h).

Wykład

2.

1. Dekalog zdrowia (2h)
2. Organizacja zdrowia w Polsce i na świecie (3h)
3. Choroby cywilizacyjne – jak im zapobiegać oraz współczesne zagrożenia
zdrowia – przygotowanie i przedstawienia prezentacji 4h
4. Przygotowanie i opracowanie ankiety dotyczącej prozdrowotnych zachowań
studentów Uniwersytetu Przyrodniczego (praca
zespołowa) (4 h).
5. Podsumowanie ankiety i samoocena zachowań prozdrowotnych (2 h).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 50%

Dodatkowy opis

brak

Wymagania wstępne
brak

Literatura
Obowiązkowa

1. B. Wojnarowska Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN. Warszawa 2007.1.
2. J. Gromadzka-Ostrowska, D. Włodarek, Z. Toeplitz Edukacja prozdrowotna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.2.
3. J.F Kubica. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia. Warszawa 20043.

Dodatkowa

1. H. Kuński, Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź 20001.
2. K. Marek, Choroby zawodowe. PZWL. Warszawa 20032.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_UW10
Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych oraz identyfikować skutki antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_WG04 Absolwent zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów a także molekularne podłoże
chorób infekcyjnych i genetycznych człowieka

BC_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu ekologii i poziomy organizacji
systemów ekologicznych, problemy i czynniki, zwłaszcza antropogeniczne, wpływające na zmiany lub
degradację ekosystemów oraz podstawy organizacyjne i prawne ochrony przyrody i środowiska w Polsce i
Unii Europejskiej


