
 

WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 

Lekarski Poziom i tryb 

studiów 

Jednolite studia 

magisterskie 

Stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Historia medycyny 

Punkty ECTS 
1 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra Historii Nauk Medycznych, Wydział Lekarski I 

Koordynator 

przedmiotu 

Dr hab. Anita Magowska 
prof. UM 

Osoba/y zaliczająca/e 
Dr hab. Anita Magowska prof. 
UM 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy 
 
semestr 

zimowy 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

 
ćwiczenia 

   4 

 
seminaria  

6 

Obszar 

nauczania 

Nauki społeczne i behawioralne 

Cel kształcenia 
Przekazanie pamięci historycznej zawodu lekarskiego oraz wiedzy o tym, jak medycyna się 

zmienia i jakie uwarunkowania kształtują jej ewolucję. 

Treści 

programowe 

Wykłady  
1. Medycyna starożytnych kultur i jej dziedzictwo. 

2. Od sztuki lekarskiej do Evidenced-Based-Medicine.  

3. Zarys historii medycyny polskiej 

Ćwiczenia 

 

1. Historia chirurgii 

Seminaria 

 

1. Dawne epidemie, ich zwalczanie i wpływ na systemy opieki zdrowotnej 

2. Medycyna w XX wieku 

Inne 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody problemowe (wykład konwersatoryjny) 

Metody aktywizujące (dyskusje, analiza przypadków, prezentacje wybranych zagadnień przez 

studentów, gry dydaktyczne) 

Metody eksponujące (filmy, prezentacja zabytkowych książek i czasopism) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na wszystkich zajęciach. Opracowanie i przedstawienie na seminariach lub ćwiczeniach 

wybranego zagadnienia. Zaliczenie części „Historia medycyny” pisemnego testu końcowego (10 

pytań jednokrotnego wyboru, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 60% ) 

Literatura 

podstawowa 

1. Gajda Z., Do historii medycyny wprowadzenie. WAM, Kraków 2011,  

2. Skalski J., Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku I Rzeczypospolitej. 

Zarys. PZWL, Warszawa 2015. 



Literatura 

uzupełniająca 

 

Lyons A.S. et al., Ilustrowana historia medycyny. Warszawa  1996. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

E.W01 Rozumie kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań 

ludzkich 

D.W16 

E.W02 Zna historię początków medycyny, medycynę ludów pierwotnych oraz 
najdawniejszych cywilizacji, a także charakterystyczne cechy medycyny 

średniowiecznej 

D.W17 

E.W03 Zna cechy medycyny nowożytnej i jej najważniejsze odkrycia D.W18 

E.W04 Zna proces kształtowania się nowych dyscyplin medycznych oraz 

osiągnięcia czołowych przedstawicieli medycyny polskiej i światowej 

D.W19 

 

   

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 10 

udział w ćwiczeniach 4 

udział w seminariach 6 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 4 

przygotowanie do seminariów 6 

przygotowanie do kolokwiów   10 

przygotowanie do egzaminu   

inne  

Łącznie 40 

Punkty ECTS za przedmiot 1,5 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

40 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym   

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

E.W01, E.W02, 

E.W03, E.W04 

Ocena pracy studenta podczas zajęć Przygotowana przez studenta praca seminaryjna, 

test końcowy 

   

   

Data 

opracowania 

sylabusa 

18.07.2017 r. Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr hab. Anita Magowska prof. UM 

Tel. 61 8547241/2 
vesalius@ump.edu.pl 

 


