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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Podstawy wiedzy przedlekarskiej.
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basic pre-medical knowledge.
Kierunek studiów Bezpieczeństwo Narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Robert POLAK

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 15 zimowy
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1- Zainteresowanie przedmiotem

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Głównym celem zajęć jest uświadomienie studentom jak ważna jest pomoc przedlekarska w 
wyniku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia zagrażającego życiu człowieka.
C2- Kolejnym jest zapoznanie z podstawowymi technikami RKO (resuscytacja krążeniowo 
oddechowa)
C3- Zasadami postępowania z ofiarami wypadków
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Potrafi odpowiednio reagować w przypadku występowania 

zdarzeń zagrażających życiu człowieka 
W_02 Zna sposoby prowadzenia akcji RKO
W_… Potrafi wezwać pomoc oraz umie pr

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi wezwać pomoc w wyniku wypadku.
U_02 Zna sposoby prowadzenia akcji RKO i innych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Może być pomocnym ratownikiem w wyniku występowania 

zagrożenia życia

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Co to jest wiedza przedlekarska- próba zdefiniowania
2. Wiedza ogólna o anatomii
3. Akcja ratownicza. Warunki prowadzenia akcji ratowniczej, metody wzywania pomocy.
4. RKO co to jest i prawidłowa akcja ratownicza
5. Inne czynniki zagrażające życiu; wychłodzenie, udar cieplny. poparzenia itp.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
W_02 Praca z tekstem Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Studium przypadku Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
U_02 Burza mózgów Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
U_…. Ćwiczenia praktyczne Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Potrafi udzielić pomocy w 

nagłej sytuacji.
Egzamin / Zaliczenie ustne Protokół
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VI. Kryteria oceny, wagi…

 Ocena niedostateczna 
(W)- Brak wiedzy w zakresie Pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
(U)- Brak umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 
wykładowcy. 

Ocena dostateczna 
(W)- Wybiórcza wiedza w zakresie Pierwszej pomocy przedlekarskiej.   
(U)- Słaba umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 
wykładowcy. 

Ocena dobra 
(W)- Podstawowa wiedza w zakresie Pierwszej pomocy przedlekarskiej.  
(U)- Podstawowa umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 
wykładowcy. 

Ocena bardzo dobra 
(W)- Wyczerpująca wiedza w zakresie Pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
(U)- Pełna umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem 
wykładowcy.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Szarpak Ł., Kwalifikowana pierwsza pomoc. Atlas procedur. Lublin 2016
Mikołajczak A., Pierwsza pomoc. Poradnik. Poznań 2014
Literatura uzupełniająca
Gołąb B., Podstawy anatomii człowieka. Warszawa 2019
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