MK Gt ltauki biamedyrzne

MK SZ Radiolngia
}.fi|t

03 DerrnatoloEia

MK M DieteĘka i choroby włeu*nętrzne
MK n5 Medyryna estetyczna
MK 06 Stornatologia estetyczna
Mł{ 87 Kinez.iologia stnsowana i edukaqrjna

MK,*S Manualna terapia
MK S9 Chirurgia esteĘczna twarzy
Praca dyplornowa

MK

01

Nauki biomedyczne

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kicrunku
Nazwa
przedmiotu
Jctlnostka
rcalizująca,
wydzi:rl
Kotlrclynator
przedmiotu
Rtldzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania

ccl kształcenia

Treści
programowe

l

Poziom i tryb
studiów

Estetyka Twarzy
Nauki biomedyczne;
Aspekty etyczne l ochrona
własnosci intelektualnej w
działalnościlekarskiei

Punkty ECTS

J

studia podyplomowe
)

2

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
prof. dr hab. Teresa
Matthews-Brzozowska

9

'u semestr

l4

Osoba/y zaliczającale
Rodzaj zajęć
i liczba qodzin

'wykłady

dr M. Matthews-Kozanecka
dr J, Wiertlewska-Bielarz
l/ ,
tJ
cwIcZenla
semlnarla
6

Pogłębiarrie wiedzy dotyczącej przedmiotu etyki i bioetyki. związkow pomiędzy etyką a
med ycyną e stetyczną, a takżę problemów podej nrorł,a ny ch przez bioetykow.
ZaPoznanie studentów zwiedzą z zakresu własnościintelekttralnej, prawa autorskiego i
własnościprzemysłowej w praktyce medycznej.
Poznanie związków między własnościąintelektualną a medycyną estetyczrrą i ochroną
własnościintelektualnej.
'" Wykłady
Nie do§czy
" Cwiczenia
Nie dotyczy
ló ^
semlnarla

Kwestie bioetyczne w medycynie estetycznej.
Pojęcie własnościintelektualnej, prawo autorskie i własnośóprzemysłowa.
J. Związek własnościintelektualnej z praktyką i ochrona własnościintelektualnej
1.

2.

lnne
Formy
i metody
dydaktvczne
Forma
i warunki
z:tliczenia

Literatura

podstawowa

Literatura
uzupcłniająca

Numer efektu
ksztalcenia

Kclnwersatori a. dysklrsj a
obecnoŚÓ i aktywnośćmerytorycznanazajęciach,praca dyplomowa w ramach modułu

K. Szewczyk, Bioetyka, Medycyna na granicachżycia.T 1-2. PWN, 2010.
G. Michniewicz, Ochrona WłasnościIntelektualnej, C.H.BECK, 2010.
K. Szewczyk, Bioetyka, PWN,2005.

Efekty kształcenia

odniesienie clo
kierunkowych
efektów

kształcenia

c)tlniesienie do

obszarowych
efektów
kształcenia

21

2,

EK(W)1

W pogłębionym stopniu stosuje wiedzę dotyczącą
przedmiotu etyki i bioetyki, wykazuje związki
między etyką, bioetyką a medycyną estetyczną.
Posiada r.viedzę na temat własnościintelektualnej,
plawa autorskiego i własnościprzemysłowe|.

EK(W)2

EK(U)1

ż/

26

P7S_WG

Wskaztlje zależnościwspółczesnej bioetyki z
medycyną estetyczną. Wskazuje związek własności
intelektualnej z praktyką i ochroną własności
intelektualnej
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do
wskazywania problemów bioetyc zny ch i w zakresi e
własnościintelektualnej
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

P7S_WK

P7S_UM

Lrdział w rvykładaclr

2ó

ldział w ćwiczeniach

żt)

JU6

udział rv seIninariach

Bilans nakładu
pracy studenta

Samodzielna praca studenta
przygotowanie
przygotowanie
przygotowanie
przygotowanie

Jl

do ówiczeń
do seminariów

"50
JJ

do kolokwiów
do egzaminu

J4

lnne

J)

Łącznie
PLrnkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościowe

Liczba godzirr

jo

56

ż

Nakład pracy studelia związarly zzajęciami wymagającyŃ

_!ęąplc!rye9r4z,"r

u nauczyc

i

e

l

J8

J9

4U

4l

a

Nakład pracy studenta związany zzaięciami o clrarakterze p,"ktyc-"łrn

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
1\umer elektu

tr'ormujące

kształcenia

EUOl-EU02

EKOl -EK02
Data
opracowania
sylabusa

ECTS

godziny

Obserwacja pracy studenta w trakcie
seminariów
Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów

4)

Osoba
przygotowująca
sylabus

Podsumowujące
4+

*o

Maja Matthews-Kozanecka

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jeclnostka
rcalizująca,
lvvtlział
Koordynator
przcdmiotu

Rodzaj
przcdmiotu

Obszar
nauczania

cel kształcenia

Nauki biomedyczne
Aspekty prawne w działalności
lekarskiej

F'ormy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura

podstawowa

Podyplomowe

Punktv ECTS

1

Niestacjonarne

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Dr n" med. Krzysztof
Kordel
Obowiązkowy Zir1lowy l
letni

Dr n. med. Krzysztof Kordel

Osoba/y zaliczającale

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

wykłady

ówiczenia

seminaria

0

0

4

Obszar rrauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk prawnych
ruękazanie słuchaczonr w edzy na temat świadomościprawnej lękarza" zagrożeń
wynikaj ącyclr z prowadzeni a działalnościlekarskiej i metod ich zapobiegania
Wykłady p

Cwiczenia
Treści
programowe

Poziom i tryb
studiów

-

seminaria
TK l - Odpowiedzialrlość prawna lekarzy
TK2 - Błąd rnedyczlly
TK3 - Aspekty prawne leczenia ry zakresie estetyki
Inne

o

ser-lrinaria

WaruŃiem zaliczęnia przedmiotu

j

est obeónoSe

n"a zaj

ęciactr

l. Nesterowicz Mikołaj Prawo medyczne, Toruń 20l0
2. Filar Marian Lekarskie prawo karne, Toruń 200t)

Literatura
uzupełniająca
Numer ef'ektu
ksztalcenia

K

WOl

K_W02

K
K

W03
U01

K_U02
K*KO1

K
K

K02
K03

Efekty kształcenia

zna zagadnienia błędu medycznego i rodzaje odporł,iedzialnościza

błąd
Zna przeptsy reguluj ącę prowadzenie dokumentacj i medycznej, j ej
wartoŚÓ dowodową
Znaprawa pacjenta i lekarza
Umie zastosować w praktyce regulacje prawne dotyczące zawodu.
Stara się unikac popełnienia błędu medycznego we własnych
działaniach
Posiada świadomość
własnych ograniczeń i wie kiedy zwróció się o
konsultację do innyclr specialistów
Posiada umiejętność stałego dokształcarria się
Stawia dobro pac.ienta oraz grup społecznych na pierwszym

odniesienie do
kierunkorvych
efektów kształcenia

K

K04

miejscu i okazlrje szacunek wobec pacjenta i grup społecznych
Przestrzega taj emnĘ 1ekarskiej
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
ttdział rv rvykładaclr
Lrdział w cwiczeniach
udział lv sem inariach

Liczba godzirl
0
0

4

Samodzielna praca studenta
l]ilans nakladu
pracy studenta

przygotowanie do ćwiczeri
przygotowanie do seminariów
p!yg9l9wq!!Łdo ko okwi ów
przygotowanie do egzaminu

0

lnne

0

15
0

l

0

Łącznie
Punkty ECTS za przedmiot

l9
1

ECTS

godziny

wskaźniki
ilościowe
Numer efektu
kształcenia

EUOl-EU02

Data
opracowania
sylabusa

Nakład pracy studet:rra związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredrriego udziąłu nauczyciela
Nakład pracy studenta związany zzajęciami o clrarakterzó rkt},c"])""

___!Ft"av

*",ynm"ji

Formujące

"rum

Obserwacja pracy studenta w trakcie
cwIcZęń
201912020
Osoba
przygotowująca
sylabus

15

1

0

1

kształcenia

Podsumolvujące

Dr n, med. Krzysztof Kordel

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizuj:lca,
wydzial

Koortlynator
przcdnriotu
Rodzaj
przcdmiotu
C)bszar
niruczania

cel ksztalccnia

Estetyka T'w,arzy

Poziom i tryb
studiów

StLrdia podyploInolve

ASPEKTY PSYCHOLOGII
Punkty BCTS
KLINICZNEJ
katedra i zakład psychologii klinicznej, wydział Nauk o zdrowitr
Prof. dr hab. Erva Mojs
Osoba/y zaliczającal' e

Obowiązkowy

SeIneStr

Rodzaj zaięć

wykłady

J

Prof. dr hab. Ewa Mojs,
Dr n. o zdr. Wojciech Strzę|ęcki
Dr n. o zdr. Marcirl CvbLrlski

cwlczenla

i liczba podzin
0
6
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowil-t oraz nauk o kulturze fizycznĘ

seminaria
6

DoskonalenieLrnriejętnościkornunikac.iizpac.jer't"'',o*
wiedzy z zakresrr psychologii kIinicznej

l]_1]"u,
cwiczenia

Treści
prOgramowe

l. Kornurlikacja zewnętrzna br_ldowanie zaufania,
ż. Czynniki sukcesu na rynku usług rnedycznych,
3. Komunikacja interpersonalna z pacjentem,
potrzeb pacjenta w zakresie estetyki,
4. RedukcjŁ!ękrr u pacjenta,

trudności kornu

n

ikacyj tle, Rozpoztlawan

it:

seminaria
Komilnikacja- modęl optymalnej komunikacji intra i interpersonalne.i, Bariery koInunikacy.jne

::::
Formy

i metody
dydaktvczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Literatura
poclstawowa

Litcr:rtura
uzupełniająca
Numer efektu
kształcenia
EWO1

EW02
EUol

Wykładrnultirnedialnyzelenrentamikonwersatorium.semitlariutn,"l"''-'@

problemowe

pozytywne zallczęnie za.ięć- aktywny udział w seminariach
i ćwiczeniach,

l. Ewa Mojs, Maria SomIlter, Bogusław Stelcer, Elernen§ psychologu ogolil.,j i kllni.r,,c1
Wyd. UM, Poznan, 20l l.
2. Gri fll n P. Podstawy zarządzania organ izac.i atn i',-PWN, Warszawa. l 996.
3. Maria Danuta Głowacka, Ewa Mojs Profesjonalrrc zarządzalrie kaclrami rł,zakłaclach opieki
zdrowotnej. Wo|ters Kluwer. Warszawa 20l2.
l. Jochnowicz P., Strategia personalna firmy, Delfin, Warszar,va 2000.

Efekty kształcenia
Znajomośćtrrodelu optynlalnej komurrikacj i irrtra i interpersonalnej;
Znajomośc barier kornunikacyj nych,
Posiadanie urn iej ętności komun ikacyj nych

odniesicnie do
kierunkolvych
efektórv kształcenirr

D.W4, D.W13
D.t]1
D.Ul,D.U4. D.U6

-

EU02

U m iejętnośćbudowania

E,t.]03

U nl iej

llU04
EU05
EU06
EU07

Urniejętnośćrozpozrlawania potrzeb pacjerlta w zakresie estetylii

zaufania

ętności komun ikacyj ne

w pracy z

! rrltryłł9$e.ania lęku u pacj enta/kl ienta
su na rynku usług medycr,,y.],
Il,ąęt,,"Se ,rr"rrvm
Urrliejętnościkontunil<acy_jne w pracy w zespole

§q!3ry r9!ąĘ9y§

z nauczycielem akademickim

vdział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariach

Bilans nakłatlu
pracy stuclenta

D,U4
D.U1, D.U4, D.U6
D.U6
F.W17
G.U13
G.U16. G,U37

pacj entem/kl ientem

Liczba godzin
6

6

§amodzielna praca studenta
przygotor.van ie do ćwiczer'l

30
30

przygotowąnie do seminariów
plzygglgwąlĘlg r9 lokw iów
przygotowanie do egzaminu
lnne

Lacnlie
PLrnkty

wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy

studet:r';a związatty

bezpośredn iego udziału nauczyc

ECTS za przcdmio1

z zajęciami wynragającymi
ie

12

la

Nakłacl pracy studenta.zlviązany z zaięcialni o harakterze praktvcznv m

J

godziny

ECTS

30

1,5

30

--T--1

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
umcr elektu
kształccnia
EUO1, EU02,
N

EU03.EU04,
EU05, EU06,
EU07

Data
opracowania
sylabusa

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć

ocella zdolności do samodzielnej pracy

Osoba
przygotowu.iąca

svlabus

Prof. dr hab. Ewa Mojs

§

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazrva

E,stetvka Trł,arzv

kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydział

Koordynator
przedntiotu
Rodzaj
przcdnliotu
Obszar
nauczania

ccl kształcenia

CHoRoBY
CYWlLIZACYJNE A

Poziom i tryb
studiów

Studia podyplomolve

Punkty BCTS
STARZENIE US],ROJU
Zakład Biologii Chorób Cywilizacyj nych, katedra c]hemii
Wydział Lekarski II
Prof. dr liab. Krysl,yna
Czyżewska

Obowiązkowy

Osoba/y zaliczającat' e

2
1

Prof. dr hab. Krystyna Czyzewska
Dr hab. Teresa Grze|ak
Dr n. med. Marla Pelczyliska

Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
i liczba godzin
0
4
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturzę fizy:ózĄ
setnęstr

Semlnarla
6

Poznanie wieloczy,tltlikowego podłoża chorób cywilizacy,Irlych i starzeniu ,rŚt-lu.
Kształtowatlie umiejętnościprzyczyllowo-skutkowego analizowania wskazanyclr niepralvidłowości
i integrowaIlia wiedzy zdziedzirry medycyny z innymi dyscyplinanli (biologią, biochernią,
rl Lrtri genetyką, riutri genorn i ką i rnetabo lorni ką).

]]_1]""
cwiczenia
Analiza wybrarrych przypadków chorób cywilizacy.jrlycll. Określenie ztlaczenia róznych form diet

wegetariariskiaIiskich (semiwegetariariskiej, laktoaktoowopeskowegetariańskiej
laktoowowegetarialiskie.i) oraz ubogoenerge§cznej w profilaktyce chorób cylvilizacy,jnych.

oPÓŹnianiLr starzenia ustroju. Wybrane roślinneskładniki pokarmorł,e istotne drl
utrzyrnania/popra\vy zdrowia i Lrrody. Wykorzystanie programów komputerorvycIl i tabcl
zYwieniowyclr ceIem oceny mniej znarrych produktów stosowanych przez wegetarian w celrt
uzuPełnienia diety w niedoborowe składniki(np. witamirlę B12, cholekalcyferorl,żelazo iwapń)
Rozwijanie urniejętności,poszukiwania i przetwarzarlia informacji w zakresie poszczególnycll
chorób cywilizacyjrlych. Cwiczenie umiejętności analizy związków pomiędzy czynirikarni ryryia i

Treści
pr0gramowc

rozwija.iącym i się zabLrrzeniami.

seminaria
l. Onrówienie mechanizmów powstawania wybranych chorób cyrvilizacy.inych (miażdżycy.
cukrzYcy, otyłości,tlowotworów) i procesLr starzenia się ustrojrr oraz ich powikłaIi tla pozionrit:
narządowym, tkankowyrlr, komórkowynr i molekularnynl
2. ZaPoznanie z czynnikami środowiskowymi i genetycznymi istotnyrni w profilaktycc i rozwo_iu
wybranych zaburzeń cywi l izacyj nych
3. Rozwijanie unliejętności poszukiwarria iprzetwarzania informacji w zakresie poszczególnycll
chorób cywi l izacyj rrych

4,

UŚwiadornienie konieczności stałego poszerzania wiedzy dotyczącej rnodyfikacj

firn kcj onowan ia organ iznru człow ieka pod

wpływem zm ian cywi l izacyj nych

5. UŚwiadomienie istnieniawłasnych ograniczeti w zakresie wiedzy iurniejętnościoraj zasadności
zgłaszania się o pornoc do specjalisty w trudnych przypadkach

]::.:
Formy
i metody
dydaktvczne
Forma
i lvarunki
z:rliczenia

Wykład multirnedialny z elementami konwersatorium, analiza przypadków, elementy dyskrrsji
nauczanie problenrowe

pozytywne zaliczenie za_ięć- aktywny Lrdział w seminariach ićwiczeniaclr.

1.

Literatura

podstalvowa

5.

Litcratura

uzupełniająca

Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie. PolskLr Akademia
Umiejętności. Kraków 2009.
K. CzYzewska: Patofiziologiczne podstawy wybranych clrorob: Częśó 1 . Miażdżyca, Częśc
lI Nowotwory,Częśó III. Otyłośó, Częśc IV. CLrkrzyca, Akademia Medyczna irn. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu l998, 2000,2004.
Bidlack W.R. , Rodriguez R. L. Nutritional genomics: the irnpact of djetary regulation of
gene function otl humaIl disease. CRC Press. Boca Raton 20ll,
Graiek w. przeciwl;tleniacze w żywności- aspekty zdrowotne, technologiczne,
nrolekularIle i analityczne. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa 2007.
Wołowicka L, Trojanowska I. Anestezja Geriatryczna. Wyd, Lekarskie PZwL. Warszar,va
20l0

l. Jorde L.B., Carey J.C.. Bamshad M.J. Genetyka nledyczna. Óz'r*rr*rgzeru e i często rvystępLrjące
choroby wieloczytltlikowe. Wyd. Urban&Paftrler. Wrocław 201 3.
2. Szostak W.B., Cichocka A. Dieta śródziemlrot-llorska w profilaktyce i lec:zeniu chorób układu
krązenia i cLrkrzycy typu2. Wyd. Medyk Sp. z.o.o., Warszawa 20l2.
3. Bąk-Rornaniszytl Ł, Choroby społecztle i cywilizacyjne * wybraIle zagac lnienia Wyd.
Uniwersytetu Mcdycznego w Łodzi, Lódź2013.

Numer efektu
kształcenia
t]W01

IlW02
EU0l

Efekty kształcenia
Wiedza
ZIla rvieloczynnikowe nlechaniztny podłoża chorób cyruilirac}j,-,ycl-, ,.,a
pozioll1ic narządu, tkanki, komórki oraz molekltlarnym;
Posiada wiedzę na temat wpĘwu czynników ń-dyfiko*alnych i
niemodyfikowalnych na organizm człowieka w kontekści" p..*"nóli lub
rozwoju określonych chorób;
posiada Llm ie_j
ętnośćw zakresie przyczyllowo-skutkowego alr-a l izowallia
nieprawidłowości i integror,vania wiedzy z dziedziny meclycyrrv z innymi
dyscyplinarni (biologią, biochernią, nutrigenetl,ką, nutrigenomiką i

odniesienie do
kicrunkowych
efektów kształcenia

oM2

oM2

W01

W02

oM2_W03
oM2.rU02

metaboloryiką);

EU02
EKO

l

DK02

Potrafi uczestniczyc

oM2 U14
oM2 K08

w, kreatywnej dyskLrsji;
irltegrować
uzl,skaną
wiedzę i wyciągać wnioskil
Ęrafi
Potrafi współdziałać i pracować w zespole;

oM2.1K.04

Godziny kontaktowe z nauczycielem akaclemickim

Liczba godzirl

udział w wvkładach
tldział w ćwiczeniach
udział lv seminariach

Bilans nakłatlu
pracy studenta

4
6

Samodzielna praca studenta
przygotowanie
przygotowanie
przygotowanie
przygotowanie

do ówiczeń
do setn inariów
do

20
20

kolo\wiów

do egzanriliu

llllle

Lącznie

50

Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy

stu den ta zw i ązany z zaj ęciami wymagaj
ącym i
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studeI,1ta zwlązany z zajęciami o charakterzó p*kty..ry,

2

godziny

ECTS

20

1

20

1

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Numer efektu

_ k.44t""n]ą

tjW01. EW02.

Ę]]qLĘUą_

Formujące
obserwac.ia pracy studeIlta lv trakcie zaięć
ocena zdolności do pracy w grupie

Podsumowujące

EKO1. EK02
f)ata
opracolvania
sylabusa

Osoba
przygotowująca
sylabus

Prof. dr hab. Krystyna Czyzewska

l

WYDZIAŁ MEDYCZ|{Y
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydział
Koortlyn:rtor
przedmiotu
Rodzaj
przednriotu
Obszar
nauczania

cel

ksztrrłccni:r

Poziom i tryb
studiów

Estetyka Twarzy

HlSToFIZJoLoclA
I,KANEK,IWARZY

Studia podyplonrowe

Punkty ECTS

2

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
Prof. dr hab" Bogdan

Miśkowiak
Obowiązkowy

Osoba/y zaliczaj ącal'e

Prof. dr hab, Bogclall Miśkowiak

Rodzaj zajęć
wykłady
cwlcZenIa
i liczba sodzin
obszar trauk medycznych i nauk o zdrowiu o.az niuk o kulturre frzycr,rre1
setnestr

seminaria

l0

Poznanie podstawor,vych zagadrlieti z zakresów histofizjologii tkanek wchodząc}ih w składtwarzY, PoznaIlie budowy i czynności skóry, mięśni.Lrkładów llerwowego i naczyniowego jako
p9dstawy dla zagadllieri kliniczno-estetycznych twarzy.

W;kłady

crvjczenia
seminaria
Cytologia - cyklżyciowy, apoptoza, nekroza
TK-2 Tkanki - nabłorikowa, łączna, mięśniowa,nerwowa
TK-3 Budowa histologiczna skóry w zalezności od lokalizacji na twarzy.
TK-4 Histofizjologia tkanki rnięśrliowej - skurcze, rodzaje. Molekularne podstawy
TK-5 Histofizjologia tkanki nerwowej - przewodnictwo, synapsy, neurotrarrsrnitery, NO
]'K-6 Histofizjologia układu krązenia. Krew
TK-7 Układ biologiczny:,,powieki-spojówki-rogówka * budowa czytlność"

TK-l
Treści
prOgramowc

lnne

Formy
i metocly
dydaktyczne
Forma
i rvarunki
zaIiczenia
Literatura

SeIn i nari

u

tll, elementy dyskusj i, llauczall i e prob lemowe

Aktywny udzlał w senlitlariach.
Zabe| M.: Flistologia podręcznik dla stLrdentórv medycyny i stomatologii, Elsevier, 20l3

podstawowa

Literatura
uzupcłniająca
Nunrer efektu
kształcenia

EK(W)1

1'raczyk W.Z.,Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowane.j i kliniCzne,l,
PZWL Warszarł,a,200l

ilfekty kształcenia
W pogłębionym stopnill stosuje wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresów
histofizjologii tkanek wchodzących w skład twarzy. Posiada wiedzę na
temat budowy i czynności skóry, mięśni,układórv llerwowego i
naczytliowego .iako podstawy dla zagadrrieri klinicztto-estętycznych

odniesienie do
kierunkowych
efektórv ksztalcenia

P7S WG

EK(U)1

twarzy.

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do wskazy*aniu p-ble,',ó*

ekonotnicznych w sektorze medycyny estetycznei.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
Lrdział w wykładach
udział lv ćwiczeniach
ttdział lv sem i nariach

Bilans nakładu
pracy stutlenta

P7S_UM
Liczba godzin

l0

Samodzielna praca stutlenta
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do serninariów
przygotowanie do kolokrviów
przygotowanie do egząminu

40

lnl]e

Łącznie

50

Punktv ECTS za przedIniot

wskaźniki
ilościowe

Numer efektu
kształcenia
I]K (\Ą,) 1,
EK(U) 1 .

Nakład pracy studen ta zw ięany z zajęciami wy magaj ącym i
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studeI"fta związany z zajęciami o charakterze praktycznvm

_
obserwacja

2

godzirry

ECTS

40

2

0--T*-0

*etody weryfikacii efektu kształcenia

"";;iu*
pracy studetlta

Podsumowujące

w trakcie zajęć

ocena zdoltrośct do satnodzielnej pracy

Data
opracowania
sylabusa

Osoba
przygotowująca
sylabus

Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
rcalizująca,
wydzial
Koortlynator
;rrzedmiotu

Rodzaj
przedmiotu

Obszar
nauczania

cel ksztalcenia

Nauki biomedyczne

Poziom i tryb
stutliów

Psychiatria

Podyplonlolve

Niestacjonarne

l

Punkty BCTS

Klinika Psychiatrii DorosĘch UM w Poznaniu
Prof, dr hab. Jan Jaracz
Obowiązkowy-

Zimowy
letni

Oso ba/y z,a,liczającal e

l

Rodzaj zajęć
i liczba goclzin

wykłady

Prof-. dr hab. .Ian Jaracz

ćwiczenia

0

obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze

seminaria

)

0

fizvćżŃ

Poznanie Psychologicznych uwarunkowań zadowolęnia/ntęzadowolenia z własnego
wyglądu
Wykłady -*
Uwlczenta ---

1.

Obraz swojego ciała uwarunkowania społeczne, psychologiczne i psychiatryczne

Treści
pr0gramolve

Inne

Formy

i mctody
dyd:rktyczne
Forma
i lvarunki
zaliczenia

Literatura
podstarvowa

o

senlinaria

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcow ego zprzedmiotujest poz,i,ty*ne
zallczęnte zajęć (obecnośćna zajęciach oraz aktywny udział w seminariach i ćwiczeniaclr)
l

Philips K.A", Didie E,R. FetlsneI,: Body dysnlorphic disorder: treating atl uIlderrecognized
d

isorder.

Litcratura

uzupelniająca

Numcr efektu
kształcenia
EUO1
EKO1

EK02
EKO3
Bilans nakładu

!lfekty kształcenia
Zna definicję uwarunkowań i poglądów na temat swoiego ciała
Okazuje szacunek wobec pacjenta zarówno swoim rvyglądem, jak l
zachowaniem
Rozumie konieczność stałego dokształcania się w zakresie zdobytej
w ramach przedmiotu wiedzy
Ma świadomośćograniczeń terapeutycznych
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickinl

otlniesienic do
kierunkorł,ych
efektów kształcenia

CW l8

K4
K1

Kl.K3

Liczba godzin

pracy stutlenta

udział w wvkładach
udział w ćwiczeniach

0

Lrdział w seminariach

2

j9!w
_plzyg9]9w3!§

0

Samodzielna praca studenta
i

cze li

0

przygotowarrie do seminariów
przygotowan ie do kolokwiów
przygotor.van ie do egzamiIltl
lnne

l5

0

0
0

Łącznie
PLlnkty tlCTS za przedrniot

17
1

godziny

wskaźniki
ilościolve

Nakład pracy studentazwiązany
I
I bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studentazwiązany zzajęciami o charakterze praktycznym

'@

nł"toayr*ffi

Numer efektu
kształcenia

Forrnujące

Data
opracowania
svlabusa

Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów i
cwiczeń, obserwacja pracy studenta w
trakcie cwiczeń
201912020
Osoba
przygotowująca
sylabus

EW0l_EK03

l5
0

Potlsumolvującc

Prof, dr hab. .Ian Jaracz

_
1

EC,IS

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wvdział

Koortlynator
przcdmiotu
lłoclzaj
1rrzecl nriotu
Obszar
nauczania

ccl kształccnia

listetyka Twarzy

ANATOMIA TWARZY I
SZYI W TYM ANATOMIA
LlNII t,]ŚMIECFiU

Poziom i tryb
studiów

Studia podyplonlowe

PunkĘ ECTS

J

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowe.j
Prof. dn hab. Małgorzata
Bruska

Obowiiązkowy

Osoba/y zaliczającal'

e

Prof. dr hab. Małgorzata Bruska
Dr n. med, Ewa Korzeniowska-

Kromer
Dr n. med. Mateusz Kraiecki
ćwiczenia
seminaria

Rodzaj za.jęć
wykłady
i liczba godzin
0
obszan nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraż
o kult roe
SelIeStr

"auk

8

t]

zycrń

6

Poznanie szczegółowej budowy głor.vy i szyi, topografiillaczyń i nerwów, mięSńia takze ruu.ąaoru
wewnętrznyclr.

]]_|l"o,
cwiczenia
. Ukłacl kostny głolvy
. Ukłacl nlięśniowy trvarzy i szyi

. Anatcltnia powierzchniowa twarzy i szyi
. Ukłacl naczylliowy i nerwowy twarzy i szyi

Treści

prOgramowe

scminaria
T'K-l WProwadzenie do zagadnieli z zakresu anatomii głowy szyi w aspekcie zabiegów medycylly
estetycznej
TK-2 LJkład kostny głowy
TK-3 LJkład mięśniowy twarzy

i szyi
TK-4 ltnatomia powierzchniowa twarzy i szyi
TK-5 tjkład naczyniowy i nerwowy twarzy i szlyi

]:]:
Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

sem inarium, sem i narium

pozytywne zaliczenie zajęó

l,

Litcratura

podstawowa

z prezentacją multimedial ną, ćwiczen ia praktyczne

2.

- aktywny

udział w seminariach i ćwiczeniach.

W. WoŹniak (red) Anatomia człowieka. Podręcznik dla strtdentórv i lekarry. W,vd. lt pup..
i uzupeł. Wyd. Med. Urban&Parlner, \Ą'rocław 2005
Sobota, Atlas aIlatoInii człowieka, tom l i II. Wyd. Urban&Parttler, Wrocław 2006

Literatura
uzupełniaiąca

l. R. L Drakę, A. Wayne Vogl. A. W, M. Mitchell. ned Wva_ t PolskĘ3a
2. M. Bruska, B. Ciszek, P. Kowialiski, W. Woźniak,: Gray. Anatomia. ElsevierUrban&Paftner.
Wroclaw 20l0

Numcr efektu
kształcenia
trK(W)1

EqU),

Efekty kształcenia

w pogłębionym stoptriu stosuje wiedzę dotyczącą anatomią §"ar.y i srl
wykazu.ie związki rniędzy anatomią twarzy i szyi a rłedycyllą estetyczną.
posiada wiedzę z zakresu anatomii głowy szyi w aspekcie
zabiegów medycyny

P7S_WG

estetycZn ej

potrafl wykorzystać posiadaną wiedzę do wskazywania problenrów
w
sektorze medycyny estetycznej.

Godziny kontaktowe z nauczyqielem akaclemickim

P7S_UM
Liczba godzirl

udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
Lrdział w seminariach
tsilans nakłaclu
pracy studenta

odniesienie do
kierunkolvych
efektów kształcenia

8

6

Samodzielna praca studenta
prz),gotowan ie do ćlvi czeń

15

przygotowanie do seminariów

55

gzye9l9w3rr§ !q \g!rk*to*
przygotowan ie do egzaminu
iI-1ne

Łącznie
Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościorve

Nakład pracy studeria związany z za_jęcial"ni wyniagającymi
bezpośredniego trdziału nauczyciela

Nakład pracy stLrdenta związany zzajęcialni o churuk-"rre praktycr,-,y,

84
J

godziny

EC,f S

55

J

15

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Numer efektu
ksztalcenia

EK(W)1,

EK(U)l

Data
opracowania
syl:rbusa

Formujące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zaięć
ocena zdolIlości do prźrcy w grrrpie

Osoba
przvgotowująca
svlabus

Prof'. dr hab. Nlałgor.zata Bruska

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jcdnostka
realizująca,
wydział
Koordynator
przednriotu
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania

cel kształcenia

|lstetyka Twarzy

Ekononria w działalności
lekarzy estetyki twar zy

Poziom i tryb
studiów

Studia podyplornowe

Punkty ECTS

ż

Katedra i KIinika Ortopedii Szczękorve.j i Ortodoncji
prof. dr. n. med. Teresa

Oso baly zaliczającal' e

Mattews-Brzozowska
Sen]eStr

Ilodzaj zaięć
i liczba godzin

wykłady

dr Mateusz Tomaszervski.

cwlczenla

MBA

sęmrnarla

J

ZaPon'lanie słucIlaczy Studiów Podyplomowych Este§ki Twarzy z podstawowynli zagadnienianli
dotYczącyrni ekonomiki zdrowia, podejmowania i prowadzerliaetycztlej clziałalnościgospodarcze.i
w sektorze zdrorvia, marketingu i koInunikacji orazzarządzaniazasobanli ludzkirni i fiIlaIlsami rv
podm icltach gospodaru jących.

Wykłady

Biznesplarl - e|enrenty składowe i zasady tworzenia;
Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa - analiza PE,ST i SWOT i instrumenty komunikac_ii
Irormy prawno-podatkowe działalnościgospodarczej
RentownośćPrzedsiębiorstwa i koszty prowadzenia własnej firmy na ryku usłrrg medyczllych
Formy finansowania inwestyc_ii w sektorze zdrowia

PR imarketing działalnościgospodarczej w

br-rdowanie wizerunku i rnarki własnej firmy)

sektorze zdrowia (koncepcja nlarketingu nlix.

Zarządzanie [-]uman Resources w podrniocie leczniczym - współczesne wyzwatlia przedsiębiorc1,
Proces rekrLrtacji - rola pracodawcy i pracownika
§gl!4'k""j" r kli""t.,"/@tem w branży medyczne_i, w tym techniki wywierania wpłyr.vu
Cwic Zenla

Treści
prOgramowe

seminaria

]::_:

Formy
i metodv
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Analizir Przypadków (case study), praca zespołowa, kotlr,versatoria, rozv,iązywanie zaclati
anal ityczno-fi tlaIlsowych, dyskusj e

Aktywneuczestnictwowzajęciachiobecnośćna'a.1ęciión6
Zaliczę:nie na podstawie obecIlośc i,

l'GorzelanyTeresa,'ĄueWiesława,PRoWADZENIE,DZIAŁALNo§ffi

Litcratura

podstawowa

PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU, WSiP Wydawnictwa Szkolrre i Pedagogiczne, Warszawa
20l8
MARKETING GABINETOW LEKARSKICH NA R)aNKU USŁUG
ZDROWOTNYCH, Wolters Kluwer. Warszawa 20l5
2. Mruk Henryk,

1.

Literatura
uzupełniająca

Cialdini Robert, ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU NA

2011

2, Kahneman Daniel, PUŁAPKI
Media Rodzina, P oznań 20 12

Numer efektu
kształcenia

EK(W)1

Wieclza
pogłębionynl stopnilr stosuje wiedzę dotyczącą przedmiotLr ek.,,lo,niki
zdrowia. wykazLrje związki rniędzy ekonornią a meclycyną estetyczną.

w

lla

tetnat bizrlesplanu,

wskaźników ekonomicznych

EK(U),

MYŚLOWE. o MYSLENIU SZYBKIM l WOLNYM,

Efekty kształcenia

posiada wiedzę

EK(W)2

Ltffi

i

otoczen

kosztow związanych

P7S WG

ia biznesowego,
z prowadzeniem

działalnościgospodarczęj w sektorze nleclycyny estetycznej.
WskazLrje zależnościekonomiczne w brarrży medycyny
Z*
"śtetyc"*j.
związki marketingu z efektarni skutecznego prowaclzenia
biznesu w

P7S_WK

Potrafi wykorzystać posiadaIlą wiedzę do *skury*inio p-bt",no*

P7S_UM

Sektorze Inedycyny eStetycz!e_i.

@torze

nredycyny estetyczne.|

.

Godziny kontaktowc z nauczycielem akademickim

Liczba godzin

udzial w wvkładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariacll

Bilans nakładu
pracy stutlenta

odniesienie clo
kierunkowych
efektów kształcenia

J

Samodzielna praca studenta

pl!Ę9Ęryą!Ę!gj{czeń

przygotowanie do seminariów

jlzyggtgw9rr§ !g!9!lkw Ów
i

przygotowa! ie do egzaminu
lnIle

Lącznie

J

Punkty ECTS za przedmi,ct

wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta zw iązany z zajęciami *ymagaj
bezpośredniego udziału nauczyciela

Y!.

d_!3.yjl! e 19

Zw ląZany z zalęci ami o

cha

ący-i

rakte rze

p

raktyc

zny

godziny

ECTS

J

ż

ni

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia

Formujące

Podsumowującc

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć
ocella zdolności do pracy w grupie

Data
opracowania
svlabusa

Osoba
przygotowująca
sylabus

dr n. nred. Mateus.z'I'otnaszerł,ski.

MBA

MK

02 Radiologia

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wytlział

Koordynator
przedmiotu
Rodzaj
przedmiotu

Obszar
nauczania

cel ksztalcenia

Radiologia
Radiologia współczesna

Poziom i tryb
studiów

Podyplornowe

Punkty ECTS

J

Niestacjor-rarne

a

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Wydział Medyczny
Dr hab. Totnasz Kulczvk

Obowiązkowy

Zimowy
letni

Wykładowcy prowadzący
seminaria i ćwiczenia z medycyny
stomato]ogii estetYcznei twarzY

Osoba/y zaliczającale

l

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

wykłady

ćwiczęnia

0

0

i

senl inaria
12

obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturże frz5,crr.ej
Cęlem kształcenia jest zapoznanię zmetodami zzaktesuradiologii i dirgnostyki
obrazowej, ktore pozwalają na uwidocznienie struktur twardych i miękkich części
twarzowej czaszki,jak tez zapoznanie z przepisami regulującymi stosowanię
Promieniowania jonizującego w zastosowaniach stomatologicznych i zasadanri ochrony
radiologicznej pacjenta i persgnelu.
Wyklady --cwiczenia
seminaria

l.

2.
J.

Treści

4.
5.

prOgramowe

Promieniowanie rentgenowskie - istota powstawania obrazu. Radiografia konwenc_ionalnir
i cyfrowa.
PrzePisY PraWne regLrlu.iące zastosowanie protnieniowatlia jonizu jącego w celach
medycznyclr.
Ochrona radiologiczlra pacjenta i personelu,
Tomografi a stozkowa. l stota powstawan ia obrazu, przykłady zastosow,an ia.
Inne metody diagnostyki obrazowej - ultrasonografia (usg), tornografia konrputerowil
(TK), tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MR). Podstawy i zastosowanie w
obrazowan iu częścitwarzowej czaszki.
Techniki wykonywania:
-zd.i

ęć zewnątrzustnycIl

-zdj ęc tomografi cznych, ze szczegó lnym ulvzględn ierl

1.
8.

lnne
Formy
i metody
tll tlaktyczne
Forma
i lvarunki
zaliczenia
Literatura
podstawolva

o

iem

zdj ęć pantonlografi cznycIl

-zdjęĆ zewnątrzustnych, ze szczególnym uwzględnierliem zdjęć tele-bocznych. Analizir
cefalometryczna.
Seniiotyka radiologiczrra, Systematyczne podejście do iriterpretacji zdjęć rentgenowskich.
Warunki opisywania zdjęć rentgetrowskich,
Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrz- i zewnątrzustnych oraz badań CBCT,

serninaria

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego zprzedmiotu jest pozytywrie
zaltczentę zajęć (obecność na wykładach oraz aktyr,vny udział w seminariach i
ćwiczeniach).
l. RÓżyło-Kalinowska I., Różyło T.K.: Wspołczesna radiologia stomatologiczna, Wyd.
Czelej, Lublin,20l2
ż. Rożyło-Kalinowska l., Rózyło T.K.: Tomografia wolumetrycznaw praktyce
stomatologicznej, Wyd. Czelej, Lublin, 2011
3. White S.C,, Pharoah M.J.: Radiologia stomatologiczna, Wyd. Czelej, Lublin, 2002

Litcratura

uzupcłniająca

PruszyńskiB.(red.):DiagnostykaobraZoWaRtg,TK,USG,MR@

PZWL, Warszawa, ż0I3,
RożYłoT.K., RÓżyło-Kalinowska I.: Radiologia stomatologiczna,PZWL. Warszawa. 2007
Pruszyński B. (red.): Wskazania do badań obrazowycli. PZWL, Warszawa, 20l1.

Numer efektu
kształcenia

EUtź
EKO1

EK02

Bilans nakłaclu
pracy studenta

otlniesienie do
kierunkowych
efektólv kształcenia

Bfekty kształcenia
Potraf] zaproponować właściwąmetodę diagnostycrną *
odniesienirr do obserwowanego obrazu klinicznego. wykazuje się
znajomością podstaw fizycznycb promieniowarria.ionizującego.
Okazuje szacunek rł,obec pucl"nta
zachowaniem
Rozumie koniecznośćstałego dokształcania się w zakresie zdobytej
w ramach przedmiotu wiedzv
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
yą!ł rv wykładach
ldział w ćwiczeniaclr
Lrdział w scminariacll

EUl4, EUl5, EUl6,
EU18, AU4
K4

Kl
Liczba godzin
0

0
12

Samodzielna praca studenta
przygotowani e do ówiczerl
przygotoWan e do seminariów
przygotolvani e do kolokwiów
przygotowani ie do egzalninu

0
60
0

0

lnne

0

Łącnlie 72
PLrnkty

wskaźniki
ilościowe

Numer efcktu
kształcenia

BU0l-EU02
EKOl_EK02

Data
opracowania
sylabusa

Nakład pracy studenta

U.rp"S."a"i.g"

ECTS za przedmiot

1

godziny

.*ią.

12

nąuczyciela

"aruuzwlązany zza.lęciamt
i\aKłacl pracy studenta
o harakterze praktycznym

I

i efektu kształcenia

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń
Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów i
ćwiczeń, obserwacja pracy studenta w
trakcie cwiczeń
201912020
Osoba
przygotowująca
sylabus

1

0

-Tn

Podsumowujące

Dr hab. Tomasz Ktrlczvk

ECTS

MK

03 Dermatologia

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydział

Koordynator
przednriotu
Rodzaj
przedmiotu

Obszar
nauczania

cel kształcenia

Medycyna estetyczna

Poziom i tryb
studiów

Dermatologia w estetyce

Punkty ECTS

twarzy

Podyplonlowe

Niestacjonarne

8

Katedra i Klinika Dermatologii, Wydział MEDYCZNY
Prof. dr hab. Zygrnunt Adamski
Prof. dr hab. Aleksandra
Dańczak-Pazdrowska

Obowiązkowy

Zimowy l
letni

Osoba/y zaliczająca/e

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

wykłady

Prof. dr hab. Zygmunt Adamski
Prof. dr hab. AleksandraDanczakpazdrowska

ćwiczenia

0

Obszar nallk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze

seminaria

20

12

ryl,yczń

Przękazanie Słuchaczom wiadomości teoretycznych i urniejętnoSci prattycr,nych
odPowiadających standardom przyjętym w Unii Europejskiej w zakresie chorób skóry Ze
szczególnym naciskiem na dermątozy głowy i szyi.
Wykłady --- nie dotyczy

cwiczenia
Na Ćwiczeniach uczestnik będzie miał możliwośćzapoznania się z najczęstszvmi jednostkami
dermatologicznymi ze szczególnym uwzględnienienr dermatoz skóry twarzy. Słuchacz bętlzie
ĆwiczYl zbieranie wl.viadu dermatologicznego, o;risu tlermatozy z użyciem lvłaściw,ej
nomenklatury z zakresu semiotyki, planowania diagnostyki i leczenia zc szczcgólnvnt
uwzglętlnieniem właściwejpielęgnacji skóry oraz profilaktyki chorób skórv.
seminaria
TK1 - ChorobY zakaźne skóry (wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze) _ patogcneza,
obraz kliniczny, leczenie.

TK2 - Łuszczyca, choroby zapalne grudkowe (m.in. liszaj płaski) i gruttkoł,o-złuszczające
(m.in. łupieżczerwony mieszkowy) - patogen eza, obraz kliniczny, leczenie.
Treści
programowe

TK3 - Autoimmunizacyjne choroby skóry

(toczeń, l,wartlzina, zapalenie skórno-mięśniolve,
inne
choroby
pęcherzowe)
PęcherzYca, Pemfigoid,
- patog eneza) obraz kliniczny, leczenie.

TK4 - Alergiczne choroby skóry (wyprysk, atopowe zapalenie skóry, pokrą.rvka, obrzęk
naczYnioruchowy, zespół alergii jamy ustnej, reakcje polekowe) - patogeneza, obraz
kliniczny, leczenic.

TKs - Nolvotwory skóry (niczłośliwei złośliwe,w tym BCC, SCC, czerniak) obraz kliniczny, leczenie.

patogenezir,

TK6 - Trądzik i choroby łojotokowe skóry (trądzik, trądzik różowaty, Łojotokowe zapalenie
skóry)

-

patogeneza, obraz k|iniczny, |cczenie.

TK7 - Zasady cliagnostyki chorób skóry
TK8 -Zasady leczenia chorób skóry (miejscowego, ogólnego, zabiegowego)
lnne

Formy

i metody
dydaktyczne

Forma

iwarunki

zaliczenia
Literatura

podstawowa

[,iteratura
uzupełniająca

seminaria
Pokazy przypadków
Cwiczenia z Pacjentem - zbieranie wywiadu, stosowanie nieinwazyjnych narzędzi
diagnostycznycĄ, planowanie diagnostyki i leczen ia orazpielęsnacil
Warurrkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z przedmiotu j est pozytywne
zallczenie zajęć (obecnośćna zajęciach oraz aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach).
Zaliczenie teoretyczne pod koniec zajęc oraz egzamin pisemny (testowy)
o
o
o

1.AdarnskiZ.,KaszubaA.Dermatologiad1akosnretoĘówffi

2.

Wrocław, 20l l
Kaszuba A., AdamskiZ. Leksykon Dermatologiczny, Wydawnictwo Czelej Lublin 20l

Warszawa2002

Numer cfektu
kształcenia
EWO1

EW02
EW()3

EW04
EWO5
EUO1
F]t

]02

EU03

EU04

EU05

trtJO6

odniesicnie do
kierunkcllvych
efektów kształcenia

EfekĘ kształcenia
Zna budowę skóry ijej przydatkow
Zna terminologię dermatologiczną
Zna epidemiologię, patogerrezę i obraz kliniczny najczęściej

_qpqy\4!y9Ę9lmatoz

Rozumie podstawowe mechanizmy immunologiczne rachodące
skórze
Wie kiedy nalezy pacjenta skierowaó do dernratologi
ŁgtĘ|, r.b."ć *y*iad , clrorym dermatologicznyni
Potrafi prawidłowo opisać staq dermatologiczny pacjenta
Potrafi zaproponować właściwądiagnostykę różnicową w
odniesieniu do obselwowanego obrazu klinicznego
Potrafi zaproponowac właściwąmetodę diagnostyczną w
odniesieniu do obserwowanego obrazu klinicznego

Aw1
EW2
FW2

*

EK02
EK03

F,W2. CW8,

FUl

FU2

EU
EU
EU
EU

4,

EUl5, EUl6.

8

EUl5, EUl6.
8. AU4

4.

Potrafi zapropollować właściwepostępowanie profi 1aktyczne W
odniesieniu do obserwowanęgo obrazu klinicznego

EU14, EUl5, EU16,

potrafi zaproponowac różne możliwościleczenia
danej dermatozy
ze szczególnym naciskiem na pielęgnację skóry

EUl4. EUl5, EUl6.
EU18

postępowaniu z chorym dermatolog icznym

EU14, EUl5, EUl6,
EU18

EUl8

Okazuje szacunek wobec pacjenta zarówno swoim wyglądem, jak
zachowaniem
Rozumie koniecznośćstałego ao

Ma świadomo śćo gran iczeń ter apeutycznych ko smetykOł i
procedur kosmetycznych w leczeniu chorób skóry i / lub jej
przydatków

EWl8
1

K4

Kl
Kl

Godziny koIrtaktowe z nauczycielem akademickim

$4ŁrjyĘld,,.h
Bilans nakładu
pracy studenta

CW1l

EW20

[rU07

EtJ08
F.K0l

l

1.

Liczba godzin
0

udział w ćwiczen iach
tldzial w semillariach

20
12

Samodzielna praca studenta
przvgotowanie do ćwiczeń
przygotowaIlie drl seminariów

60
60

przygotowan ie do koIokwiólv
przygotowanie do pracy dyplonrowej

40

ll1ne

0

15

Łącznie
Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościowe

207
8

ECTS

godziny
Nakład pracy studetia związarry z zajęcialni wyrnagającymi
bezpośredn iego udziału nauczyciela
Nakład pracy studelia związany z zalęciani o charakterze praktycznyn

-)/

2

175

6

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Numer efcktu
kształccnia
EWol -EW05

EUOl-EUO8

EK0l-EK02
EKO3

Data
opracowania
svlabusa

Formujące

Podsumowujące

Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów i

Sprawdzian teoretyczny na zakończenie
zajęĆ,
Sprawdzian teor ety czny na zakończęnie
zajęó,
Sprawdzian teoretyczny na zakończenie zajęć

cwiczęń

Obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń
Obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń
Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów i
ćwtczeń, obserwacja pracy studenta w
trakcie ćwiczęń
201912020
Osoba
przygotowująca
sylabus

Sprawdzian teoretyczny na zakohczenię
zajęć,

Prof. dr hab. Aleksandra Dariczakpazdrowska

MK

04 Dietetyka i choroby wewnętrzne

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazrva

kierunku
Nazwa
przetlmiotu
Jednostka
realizująca,
wydzial

Koordynator
przcdmiotu
Rodzaj
Drzeclmiotu
Obszar
nauczania

Estetyka Twarzy

DlETETYKA
CHoRoB

Z

ZARYSEM

WEWNĘTRZNYCH

Poziom i tryb
studiów

Studia podyplonrowe

Punkty BCTS

1

Katedra Chorob Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki

Wydział Medyczny
Dr n. nred. Ewelina
Swora-Clvynar

Obowiązkowy

Osoba/y zaliczającale

Dr n. nled. L-]welina
Swora-Cwynar

Rodzaj zajęć
wykłady
cwlczenla
i liczba godzin
0
l7
Obszar natrk medycznych i nauk o zdrowiu o.az nauko kult.r.ze frrycrrrej
SelTlcStr

scminaria

l2

PrzekazaniewiedzytlatelnatroIiiwpływuskładnikówóa

cel kształcenia

zdrowie człowieka. Zdobycie wiedzy dotyczącej norm zywieniowych i norm zipotrzebowali w
różne składIliki" Zapozl'lanie studentów z diagnostyką i obrazetn kliniczllyni wybranyclr chorób
dietozaleznYch, cywilizacyjnych. Onrówienie zasad rac.jotlalnego Zywienla w ńżnych grupach
wiekowYch oraz wpływu wybranych diet na paraInetry metaboliczne. Rozwijanie irIniejętności
współpracy w zespole.
Wiedza z zakresu anatonrii i fizjologii człowieka ze szczego|nyrn uwzglęclnieniem układu
Pokarmowego oraz procesów trawienia i wchłaniania. Znajomośćzależnościporniędzy układem
PokarmowYrn a układem llerwowylTl, krążenia i oddychania, moczowyllli dokrewnytn.
Podstawowa wiedza z zakręsu biochemii ogólnej i klirlicznej, chemii żywności,rnikrobiologii
ogó l nej i zywnośc i, fi zj o ogi i or az parazytol ogii.
l

]_]_1]"o,

Treści
prOgramolve

LWlczenla
Dieta indYwidualna, planowanie żywienia z uwzględnieniem nornr żywieniowych. określenie
zaPotrzebowania oraz zalecanego spoĄcia składników odżywczycll i
Platlor,vallie
jadłosPistl, czyli rnozliwie rrajlepsze dostosowanie całodziennego wyzywieńia
"n.rgii, do potrzeb
organizmu człowieka. Badanie składLr ciała metodą impedanc.|i bioe|ektryózne.j (metoda BIA Pozwalająca okreŚliĆ zawafiośćwody i tkanki tłuszczowej w organizmie oiaz indywidualny
poziorn podstawowej przem iany Inateri i).
seminaria
l. PodstawY racjonalnego żywienia (norrny żywieniowe, zywienie a zwyczaje kulturowe).
Mechanizrny regulacyjne - głód isytość,apetyt. Trawienie, rvchłanianie, regulacja
Procesów trawiennych. Ogólna charakterystyka podstawowych grup żywności.Historia
nauki o żYwieniu, cele i zadaIlia nauki o zywieniu. Metody ocęlly stanu odżywienia wYwiad i badania ogólnolekarskie, badania antropometrycztle, badania biochenliczrle.
2. CharakterYstyka podstawowych diet stosowallyclr w protilaktyce ileczeIlit_t chorób
cYwilizacYjIlYch (dieta podstawowa, dieta niskotłuszczowa, dieta niskoenergetyczna, clieta
niskobiałkowa, dieta wysokobiałkowa, dieta niskobłonnikowa. dieta wysotobłotlnikowa,
dieta modyfikowatla składnikami mineralnymi, dieta anti aging). przeg|ąd diet
stosowalryclr w leczeniu otyłościoraz iclr wpływ na parametry metaboliczne.
3. SuPlernentY diety a zdrowie - definicja i spożycie suplementów cliety, rodzaje suplemelltów
dietY. SuPlementy diety a ich potenc.ialne działanie hipoglikemizujące. intensywne
ćwiczenia. Regulacje prawne dotyczące rynku suplementów diety.
4. Interakcje leków ze składnikarni pożywienia - definicja, częstośćwystępowallia. Wybrarle
PrzYkładY interakcj i najczęściej stosowanych leków z żyrł,nością,Oddziałyr.vanic
PomiędzY lekami a alkoholem. Niekorzystny wpływ leków na lł,chłania,-li" por."r.golnyclr
składników pokannowych i stan odzywienia.
5. Podstawowe składniki odżywcze w prewenc.ii chorób cywilizacyiIrych. Zyrłielliowe

czYnniki rYZYka dla rozwoju wybranych chorób cywilizacyjrlych. Diagn"rtyl* otl"sc,
Metody leczell ia otyłości (d ietoterapia, farmakoterap ia, ch ru rgia bariatryczna)
RzeczYwiste i potencjalne mutageny i kancerogeny żywnościnp.: nrikotoksyrry. alkaloicly.
metale ciężkie, wielopierścieniowe węglor,vodory aromatyczne, hcterocykliczne atnitl1,
arolTatyczne, dioksyny, PCB, pestycydy, dodatki do zywnościi inne
ZarYs wYbranyclr chorób dietozależnych : NAFLD, zespół metaboliczlly. cukrzyca typu I i
lI, zaburzellia lipidowe. dtla lnoczanowa. Ogólna charakterystyka chorób, zaiecenia
i

6.

1.

ietetyczne w poszczególnych jednostkach.
Dieta, a cYkl rnenstruacyjny. Wpłyr.v flLrktLracji hormonaltlych na preferencje w zakresię
doboru produktów spożywczych.
d

z zakresu chorób zakaźrlych (I-iCV, HBV, HIV). Czynniki ryzyka
zakażenialzarażenia, drogi zakażenia, diagnostyka chorób z,akaźrlycl-t. Zasacly
PostęPowania po ekspozycji zawodowe.j pracowrrików służbyzdrowia na krew lub inIly
Potenc.jalnie infekcyjny materiał. Podstawowe zasady unikania zakażeń personelu. Status
seroIogiczny osoby eksponowanej oraz źrodłazakażenia. Podstarvowy schetnat

WYbrane zagadnienia

poekspozycyj nej terapi

i

l0. Uwarunkowania genetyczne. ttieodpowiedni sposób odzywiania się, nieodpowiedni styl
zYcia (mała aktylvnośó flzyczna, palenie papierosórł,, naduzyrvanie alkohoiu. nadmierne
Picie kawY), długotrwałestosowanie leków (steroidy. leki przeciw,nowotworowe.
moczopędne, antybiotyki) jako czynniki ryzyka lvystąpienia ghorób cywilizacyjnych.

nne

Formy
i metody
_ dy4ąŁtJ9?49
Forma
i wrrrunki
zaliczenia

Literatura
podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Wykład inforrnacyjny. prelekcja; Metody programowane (z
ćwiczenia praktyczne

Warunkienlzalicz'ęniaprzedrniotujestpozytywnęzaliczenieserninirffi

aktYwny ttdział we wszystkich seminariach oraz ćwiczeniaclt) oraz opracowanie cliety
irldvwid Llalrlei.

1.
2,

3.
4.
5.

Zywienie człowieka. Jarr Gawęcki
Zywienie człowieka zdrowego i chorego, Marian Grzymisławski, Jan Gawęcki
Bromatologia. Zarys nauki o zywnościi zywieniLr. Henryk Gertig. JuliLrsz Przysławski
Choroby wewllętrzne 2013 na podstawie Interny Szczeklika - kompendium
Uważai, co_iesz, gdy zażywasz leki. |nterakcje rniędzy żywnością,sllplementami dietl,a
lękanr Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski, Warszawa 2007. Wyclawnictwo Lekarskie

6.

SuPlementy diety a zdrowie. Mirosław Jarosz, Warszawa 2008. Wydawnictwo Lckarskie

2-

Zywienie w cukrzycy. Jan Tatoti, Anna Czeclr, Dorota ldaszak, 2007
Zespoł metaboliczny w praktyce kliniczrrej Bogdan Wyrzykowski,20l0
Szczeklik A. Gajewski P. Choroby wewnętrzne. Kompendium medycvny praktyczrle.i.
Medycyn; Praktyczna Kraków 2009.
Seller RH. Diagnostyka różnicowa najczęstszych dolegliwości. Elsevier Urban& Partner.
Wrocław_ 2009
Kokot F. (red). Diagnostyka róznicowa objawów choroborvych. Wydarvnictwo Lekarskie
PZW! Warszawa2005

3.
4.
5.

6.

PZWL

x

PZwL

odniesienie do
kierunkolvych
efektów kształcenia

BfekĘ kształcenia

Zna budowę

ciała

ludzkiego

w

podejściutopograficznym

l

A.W3

pierrviastków głórvnych i śladowych w procesach
zachodzących l,v organizlnie, Z Lrwzględniellienl podaży, wclrłaniania i

B.Wl

czynnościowym;

EW02

Zrla zrlaczenię
1raIlsportu,

EWO3

l

I

Numer efektu
kształcenia
EWO1

wykorryrńni.ńTrffir;,

zna budowę i funkcje ważnych związków chemicztlych r.vystępLrjącycll w
organizmie ludzkim, w szczególności właściwości,firnkcje. metabolizrn i
energctykę reakcji: białek, kwasów nukleinowyclr, węglowodanów,

B.W4.

EW04
EW05

EW()6

EWO7

ipidów, enzymórv i hormonów;
Zna zasady gospod ark i wapn owej i
i

i

fo

sforanowej

;

rozulnie pojęcie zdrowia i choroby, mechanizm<iw powstawania
oraz, rozwo.iu procesLl chorobowego lla poziomie molekuIarnym,
koInórkolvyIn, tkan kowyrr] oraz ogólnoustroj owym, obj awów di n icznych
choroby, rokowań i powikłali choroby;
Zna podstawowe metody badania lekarskiego oraz rolę badań

zna

dodatkowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i
profilaktyce zaburzęń narządowych i układowych, ze szczególnym
uwzględnienięry ich oddziĄwania na tkanki.iamy ustne|;

B.W5,
C,W13

E.W2

E.W20
A,U1

EL]04

Wie, kiedy chorego należy skierować do szpitala;
Syntetycznie omaw i a znaczenie czyn no ściowe po szcze gólnych narządów
i tworzonych przez nie układów;
Opisuje zmiany patologiczne wyrvołane infekcją HIV i obserwowane u
chorych na AIDS;
Pode.jmuje działarlia znierzające do poprawy jakości życia pacjenta i
3ąpg!§geltąjeJ po gorsze ll t-r s ę w przyszłości :
Przeprowadza diagnostykę roztlicolvą najczęstszych chorób osób

EU05

Interpretuje wyniki badaIi laboratoryjnych

E.U4

EUOl
EI]02
EU03

i

D.U5

i

dorosĘch

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

E.U1

L.iczba godzirl

udzial w wykładach
udział w ówiczeniach
udział w seminariach

Bilans nakładu
pracy studcnta

C.U7

17
12

Samotlzielna praca studcnta
przygotowan ie do ćlviczeIi
przygotowan ie do setninariów
przygotowan ie do kolokwiórv
przygotowanie do egzaminu

t]3

82

lnllę

Łącznie

194

Punkty EC:TS za przednriot

wskaźniki
ilościowe

ład p rac y stu d el ia zw i ązany z za_i ę ci ami wy rn a gaj ący, m i
bezpośredniego Lrdziału nauczyciela
N akład pracy str-rdetia zw i ązany z zajęci ani o clrarakterze praktycznynl
N ak

1

godziny

ECTS

82

J

83

4

Metody weryfi kacji efektu ksztalcenia
Numer efektu
kształcenia
EWOl -EW07

EUOl-EU05
Data
opracowania
sylabusa

Formu.iące

Podsumowujące

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,
ocena zdolności do samodzieltlei pracy
obserwac.ja pracy studetlta lv trakcie za_jęć,
ocetra zdoltlości do sanlodzielnei pracv

Osoba
przygotowująca
sylabus

Dr n. med. Ewelina Swora-Crvvnar

MK

05 Medycyna

esteĘczna

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu

Medycyna Estetyczna

Jeclnostka

Katedra i Klinika Dermatologii, Wydział Medyczny

realizująca,
wydział

Koordynator
przedmiotu
Roclzaj

Kosmetologia

Prof, dr hab. n. med
Aleksandra Dańczakpazdrowska

Obowiązkowy

przcdmiotu

Obszar
nauczania

cel kształcenia

zimowy

Poziom i tryb
studiów

PodypIonrowe

Punkty BCTS

J

C)so

1

ba/y zaliczającal

Rotlzaj zajęć
i liczba godzin

Niestac.jonarne

e

wykłady
0

Prof. dr hab. n. med. Alęksandra
Dańczak-Pazdrowska

ówiczęnia

seminaria

2

6

Obszar nauk medycznychi nauk o zdrowiu oraz nauk o kutiurre rrryczrej

Zapoznanie studenta z kosmetologią jako nauką pomagającą pielęgno*ać skó.ę p..y
PomocY różnych substancji kosmetycznych. Przekazanię wiedzy na temat po<lstawowych
składników rózrryclr grup kosmetyków i ich działania oraz omówienie problemu reakcji
niepoządanych. Nabycie urniej ętności:rozpo znawania substancj i czynnych w
kosmetykach. bezpiecznego wyboru środków do pielęgnacji skóry
oraz wskazywania loznic między kosmetykiem, suplementem diety a lekiem.
Wykłady -:

Cwiczenia ---

seminaria
KosmetYk / dermokosmetyk l lek l suplement diety - wprowadzenie. Definicja
kosmetyku, ustawy regulujące. oznakowanie. Informacje na opakowaniu.

TKl Treści
programowe

TK2 - Pielęgnacja skóry problemowej (suchej, łojotokowej, wrażliwej, clziecięcej, starzejącej
się itp.)

Tk3 - pielęgnacja skóry poddawanej zabiegom

z zakresu merlycyny estetycznej

TK4 - Składniki kosmetyków: substancje czynne kosmetykach i skladniki
Znaczenie doboru podłoża w pielęgnacji różnych typów skóry.

TKs alergie.

BezPieczeństwo stosowania kosmetyków. Działania niepożądane, podrażnienia i

Inne

Formy
i metody

o

pomocnicze.

seminaria

dl,daktvczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Warunkiemdopuszczeniadoegzaminukońcow.go.-

zaltczenię zajęc (obecnośćna zajęciach oraz aktywny udział w senlinaiiu.i-, i ć*i.rerriaclr)
oraz egzamin pisemny (testowy)
l. Kosmetologiaifarmakologiaskóry.vu,i.-Cluud
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006
Kosmetologia pielęgnacyjna. A, Goliszewska, M. cromek, K, Padlewska, M. Smolińska, E.
Sobolewska, D. Witkowska. Warszawa, Wydawnictwa Wyźszej Szkoły Zawodowej Kosrnetyki
Pie lęgnacj i Zdrowia, 201 l

[,iteratura
poclstawowa

Kosmetologia pielęgnacyjna i Iekarska, Wydawnictwo Lekarskie

Numer efektu
kształcenia

EW02
EW03

EW04
F]U01

EU02
EU03

EU04
EUO5
EKO1
]-]K02

tlK03

odniesicnie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Efekty kształcenia
Zna definicję kosmetyku i leku

Zna podstawowe rodzaje podłożystosowane w kosmótykach

zna podstawowe substancje czynne stosowane w kosnretykiclr

Yq!,s4ylzqląŁw oparciu o ko§metyki są nie*ysia.c^ią..
potrafi właściwiedobrać podłoze kosmetyku do
danego typl-, ,kó.y
Potrafi zaproponować właściweskładniki czynne kosmetyku w
!qĘg!§.i. d"!9g9 typu skóry
Potrafi zaproponować właściwyschemat pielęgnacji aurrego typu
skóry
Potrafi zinterpretować i zaproponować odpowiednie postępowanie
Jg!y!e!!Ll lziałanlani epożądanego kosmetyku
Potrafi zaproponować właściwyschemat pielęgnacj i skóry
poddawanej zabiegom z zakresu
ryedycyny estetyczne.j
Okazuje szacunek wobec pacjenta zarówno swoim wyglądem, jak l
zachowaniem
Rozunlie koniecznośćstałego dokształcania się w,ali.esi" ,aouytej
w_rymągĄgzęlm§u wiedzy
Ma świadomość
ograniczeń terapeutycznych kosmetyków

Cw18
CW18, CW19.
Cw22
CW18, CW19,
Cw22
GU37
CU8
CU8
CU8
FU12
CU8

K4
K1

K1. K3

Godziny kolltaktowe z nauczycielem akademickim

udział w wykładach
udział w ówiczeniach

L,iczba godziIl
0

2

Lrdział w seIninariach

Bilans nakładu
pracy stuclenta

wyci.1

Wrocław, 2011

Literatura
uzupełniająca

EWOl

PZwL Warszawa 20l3,

6

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeIi
przygotowan ie do sem inariów
przygotowan ie do kolokwiów

przygotowanic do egzaminu
ln|le

40
30
0
5

0

Lącnlie 78

Prrnkty ECTS za przednriot

wskrźniki
ilościowe

J

Nakład pracy studelia związarty z za.ięciami wyrnagający,mi
bezpośredniego udział! laLrczyciela
Nakład pracy stLrdenta związany z ząjęciami o charakterzJ p*kt),c,D^,

40

2

30

1

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształccnia

lrW0l-EK03

Data
opracowania
sylabusa

ECTS

godziny

Formujące
Ocena wypowiedzi i pracy studenta w
trakcie seminariów
Osoba
przygotowująca
sylabus

Podsumowujące

Egzamin
Prof, dr hab. Aleksandra Dańczakpazdrowska

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazlya
przedmiotu
.letlnostka
realizująca,
wydział

Kotlrdynator
przcdmiotu
Rodzaj
przetlnriotu

Obszar
nauczania

Nauki biomedyczne
Fizykoterapia w medycynie
estetycznej

Poziom i tryb
studiów

Podyplorlowe

Punkty ECTS

4

Niestac.ionarne

Katedra iZakłacl Biofizyki UM w Poznaniu
Prof. dr hab. Leszek

Kubisz

Osoba/y zaliczaiącale

Obowiązkowy

Zinowy l

letlli

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

wykłady
0

Prof. dr hab. Leszek Kubisz,
Dr hab. Dorota HojanJezierska, prof. UM
ćwiczeIlia

l0

seminaria
.7

obszarrlaukmedycznychinaukozdrowiuo.a'na,@
Celemkształceniajestprzekazanieuporządkowanel*l.a'yo'mi;@
tkankach twarzy i w ustroju pod wpływem zewnętrznychczynników fizycznych. nabycie
umiejętnoŚci interpretacji mechanizmów działanlaokreślonych czynników tizykalnych
stosowanych w fizykoterapii esletyki twarzy na poziomie miejscowym i
ogólnoustrojowym.

cel kształccnia

Przekazana zostanie wiedza dotyczącamożliwościi ograniczeń omawianych metod
fizykoterapeutycznych, warunków bezpieczeństwa pacjenta i personelu w1,51u*,ionego na
działanie stosowanych bodzców . Zwrocona zostanie uwaga na efekt synergizmu i jego
znaczęnie praktyczne.
Studęrrci nabędą elementarnych umiejętności w zakresie obsługi wybranego sprzęttt
tlzykoterapeutyczne go.
Wykł:rdy --

cwiczenia

l. Podstawowe nletody fizykoterapeutyczne, zasady przeprowadzenia zabiegu, wskazania
przeciwwskazania:

'

''"-i"'#fi,H:."
.
o

:

Treści
programowe

.
.

prądy małej średniejczęstotliwości
elektrokoagu lacja

flij:::::'il'li!lŁ""-*"o,",",

o
o

aplikacja igłowa
aplikacja bipolarna
o diatermia
Terapia polem magnetycznym
. ma8netoterpia
. magnetostymulacja
Ultrasonoterapia i bodźce mechaniczne
e sonoforeza

:
o

fuff#[1:i:xl;1","*.
oxyabrazja

i

r

.

.

r
o

o
o

u ltrafiolet
światłowidzialne
Laseroterapia
r Fotoodmładzanie
o Fotodepilacja

r
.
o
o

fale radiowe i kawitacja
peeling kawitacyjny z sonoforezą
radiofrekwencja mikroigłowa
sonoterpia i elektroterpi

Czynniki fizyczne działa.jące na skórę;

.

Bodźceelektromagnetyczne
r pola elektryczne
o pola ma8netyczne

r
o
o

,"oł"
o

TK2

Biostym u lacja
Laseroterap ia punktowa

Zabiegi fizykoterapeutyczne wykorzystujące efbkt synergii

seminaria

TKl

masażpróżniowy(podciśnieniowy)

Termoterapia
o kriolipoliza
. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa
o Leczenie ciepłem - aplikacja lokalna i ogólnoustrojowa
Światłolecznictwo
o podczerwień

o

2.

techniki wibracyjne

promieniowaniepodczerwone
promieniowaniewidzialne
promieniowanienadfioletowe
etyczn e o częstotl iwościach ra

d

i

owych

iłlij}§magn

Bodźce wibroakustyczne o niskich częstotliwościach
Bodźce termiczne

WłaŚciwoŚci biofizYczne skóry

wykorzystywanych w terapii

i

wybranych tkanek ludzkich

w

aspekcie bodźców flzycznych

TK3 ZjawiskaflzYczne występujące w skórze pod wpĘwem dzialaniaczynników flzycznych
TK4 Następstwa zjawisk ftzycznych zachodzących w skórze:

.

Etap zmian fizykochemicznych i biochemicznych
Etap zmian biologicznych i fizjologicznych
TK5 Podstawowe metody fizykoterapeutycznę, zasady przeprowadzenia zabiegu, wskazania
przeciwwskazania:

.

Elektroterapia
o galwanizacja
o jonoforeza
. prądy małej średniejczęstotliwości

r
o
o

,
.

elektrokoagulacja

elektrostymulacja
fale radiowe (Pelleve-Radiage)
o aplikacja igłowa
o aplikacja bipolarna
r diatermia
Terapia polem magnetycznym
. magnetoterpia
. magnetostymulacja
Ultrasonoterapia i bodźce mechaniczne
o sonoforeza
. peeling kawitacyjny

o

liposukcjaultradźwiękowa

i

.

.

.

.
o
o
r

mikrodermoabrazaja diamentowa
oxyabrazja

techniki wibracyjne

masażpróżniowy(podciśnieniowy)

Termoterapia
r kriolipoliza
. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa
r Leczenie ciepłem - aplikacja lokalna i ogólnoustrojowa
Światłolecznictwo
o podczerwień

o
o

ultrafiolet

o

Biostym

światłowidzialne
Laseroterapia
r Fotoodmładzanie
r Fotodepilacja
u

lacja

Laseroterapia punktowa
TK 6 Zabiegi fizykoterapeutyczne wykorzystujące ęfekt synergii

r
.
o
r

fale radiowe i kawitacja
peeling kawitacyjny z sonoforezą
radiofrekwencja mikroigłowa
sonoterpia i elektroterpia

Inne

Formy

i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

o
o

seminaria
:,
L'wtczenta

Test 20 pytań.

Wykaz literatury podstawowej
Literatura
podstaw<xva

l.

:

W.KasPrzak, A.Marikowska Fizjoterapiaw kosmetologii i medycynie estetycznej, PZWL. Warszawa. 2010

2, W.KasPrzak, A.Mańkowska Fizykoterpia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, PZwL, Warszawa,20 l0
3 Straburzyńska - Lupa A., Straburzyński G, ,,Fizjoterapia'', PZWL Warsza wa żOO3,2OO4

Wykaz literatury uzupełniaj
l," F.Jaroszyk Biofizyka,

Literatura
uzupełniająca

Numer efektu
kształcenia

K_W03

K

W04

PZWL, Warszawa 200l

T.Mika, W.Kasprzak, Fizykoterpia, PZWL, Warszawa,200

4. StraburzYńska

K_W02

:

2, P.D, Hooper, Physical modalities, Wiliams and Wilkons, Baltimore, l996
3.

K_WO1

ącej

A

l

- Lupa, Straburzyński G. ,,Mędycyna Fizykalna",

PZyL

Warszawa 2000

Efekty kształcenia
s i ada wi edzę o bodźcach fizy czny ch wykorzysty*"rrycl-, *
fizykoterapli. znaich żtodłanaturalne i sztuczne oraz metody
generacji
Rozumie i tłurrlaczy zjawiska flzyczne zachodząc-v ustroju3
szczególrrie w skórze, pod wpływem zewnętrznych bodzców na
poziomie mie.|scowynr i ogólnoustrojowym.
Z,nawłaśęiwościbiolizyczne skóry i wybranych tka,reli ludrki.h *
aspekcie bodzców fizycznych wykorzystywanych w terapii.
Zna biologiczne i medyczne efekty działaniabodZcO* f,rzvcznvch

Po

odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

K

W05

K_W06

K_UO

1

K_U02
KU_O3

KK_O1

KK_02

KK
KK

03
0/ł

KK_O5

KK_O6

na organizm.
Zna podstawowe metody fizykoterapeutyczne stosowane *T
estetyce twarzy. zna zasady przeprowadzenia zabiegu, wskazania i
przeciwwskazania do jego przeprowadzenia.
zna zabiegi fi zykoterapeutyczne wykorzystuj ące efekt ryne.girmu
Zna efekty wynikające kolejności stosowanych bodźców oraz
zmiany tej kolejności.
Rozumie relac.|e pomiędzy stosowanym bodzcem rrrvcr"v^. u
uzyskanym efektem biomedycznym, potrafi zaplanować i

!I4p!gwągzr, !9Ę§g fily\oterapeutyczny

Potrafi zaplanować i przeprowadzic zabieg złożonyz kilku
odrębnych zabiegórł, fizykoterap eutyczny, wykorzystując zjawisko
synergizmu.
Potrafi wykorzystać w terapii mechanizmy działania ok.eslo,ly.l,
bodzców fizycznych stosowanych w procesie usprawniania na
poziornie mie.iscowl.m i ogólnoustrojowym w zabiegach
fi zykoterapeutycznyclr.
Posiada świadonroścwłasnych ograniczeń i wie kiedy,*-cie .Ę
do innych specjalistów
Potrafi taktownie i skutecznie zasugelować pacjentowi potrzebę

&§gt99r -gqylzlej.

Posiada umiejętność stałego doks?tałcania się.
P rzestrzega za|ad etyki zawodowe.j .
Potrafi pracować w zespole wielodyscyplinarnym w celu
optymalizacji procesu leczenia.
Posiada umiejętnośćprzygotowania prac pisemnych oraz
wystąpi eń ustnych dotyc zących zagadn i e ń zw tązany ch
fizykoterapią w oparciu o współczesne piśmiennictwo w języku
polskim i obcyrn. potrafi przygotować nrateriały eclukacyjne clla
pacjenta.

@auczycielem

udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
Lldział w seminariach

akademickim

Liczba godzin
0
10

1

Samodzielna praca studenta

Bilans nakładu
pracy studenta

przygotowanie do ówiczeri
przygotolvanie do seminariów
przygotowan ie do koIokwiólv

4

przygotorvanie do egzaminu

6

8

0

lnne

0

Lącznie
Punkty ECTS za przedmiot

35
1

godziny
wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studeria związany z za"ięcialni wymagającyIni
średniego udziałLr nauczyciela
Nakład pracy studeI^ńazwiązany z zajęciarni o c harakterze praktycznym

8

ł!"tody *""yfi ku"ji .fu ktu kształcenia

Numer efektu
kształcenia

Formujące

Data
opracorł,ania
svlabusa

Ocena wypowiedzi rv trakcie seminariów i
ćwiczeń, obserwacja pracy str,rdenta
201912020
Osoba
przygotowująca
sylabus

EWOl-EK03

10

Podsumolvujące

Prof, dr hab. Leszek Kubisz

ECTS

l

2

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wvdzial
Koordynator
przedmiotu
Itodzaj
przcdnliotu

Obszar
nauczania

cel kształcenia

Treści
progranrowc

Mcdycyna estetyczna

Poziom i tryb
studiów

Medycyna estetyczna twarzy i
szyi

Punkty ECTS

Podyplomowe

Niestacjorrarne

l4

Katedra i Klinika Dermatologii Wydział Medyczny
Prof. dr hab. Aleksandra
Dańczak-Pazdrowska
Obowiązkowy Zimowy
letni

O

l

s

o

ba/y zalicza.iąc a l e

l{odzaj zajęć
i liczba godzin

wykłady
0

Prof-. dr hab. Aleksandra

Dańczak-Pazdrowska
ćwiczenia
seminaria
39

20

obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o t utturre roycrr"j
Zaznajomienię Słuchac
plocedw z zak e§u mędycyny e§tetycznęj zę l;zczęgólnym uwzględnieniern skory okolic;,
gło\My i sryi. Omówięnie za§ad prawidłowej kwalifikacji pacjenta do zabiegu medl,c,vnr,
ę§tetycznej w zakręsię twarzy i ustalęnia planu leczenia, Przekazanie wiedzy i
praktycunych podstaw najczęstszych metod wykorzys§rvanych w medycy}lie estctvcżn(i.
w tym: leczenia toksynąbotulirrową stosowania \Ąypełniaczy struktw rnięk}ilch tr.l,arz; i
szyi, wykorzy§tania tkanek autologicznych w zabiegach medycyny estetycznęj, peelingÓu
chemicznych i mechanicznych, mezoterapii, skleroterapii. Nabycie umiejętnościw
zakresie postępowania w przypadku powikłań miejsco\\rych i ogolnych, Przekaza:lie
praLtyczrych podstaw z zak e§u nieinwazyjnej oceny stanu §kóry i bariery skornei orirz
przydatnościmotod nieinwazyjnych do obiektywnej oceny etektow zabiegow z ziikresu
y eststvcmol
Wyklady --LwrcZenta
Ł4UlvE4!u Ł
W trskcie ćwiczeń §luchacze będą mieli moŻIiwoŚC ucze§tnlcz8nl§ }Y WYOral'}§ll
l:rserotcrapii,
uakr€§u m§dycyny estetyczneji peeliugach chemicznych, mikrodermabrazji,
IPL, elektrotcoagulacli, tłrio.bi.urgii, terapii osoczem bogatopłytkglyT, rrbstrą,kir.,aniułv
uczestniciryli
to}aynom botulńową i łvypelniaciami, skleroterapii, mezoterapii, Będą
p.przez
zabiegu,
do
pacjenta
}nralifikacji
od rnomeutu
proiesie przeprowad"enia
"rruiegu
wYkonanie
mętocl,
Planu
prawidłowe ńbranie w3"tviadu, odebranie zgody, dobłir właŚciwycb
t,r ilr
clyiczen,
i"cz.nią wykonanie obi*gu, łżpo ltydanie zaleceń pozabiegołych, W zakresie
zobowiązany, jest
xostaną spelnione dodatńwe wymogi (student który rvykonuje zabiegi
materialu) słucbrrcze będą rrieli nrożlirrośc
I prryprowedzić pacjenta i ponieśćkoszty
§tudenci będą mieli rrrwuicŻ
l ilii"""r--oui.go"pod okiem iloślvildczonych specjalistów.
skóry (usg
1i'"tiń"se samod"zieinej pracy ze spruętem słuĄcym nieinwazyjnej ocenie stanu kutłlnletrin,
korneometria, sebumetria,
l ńr"ń.n częstotliwości elastometria, ewapometria,
l ervtrometńa, pomiar pigmentacji, dermoskopia),
seminaria

TK * l §tarzęnie

się skóry,

Crynniki zewnętrz

TK - 2 Wybrane l szcrególne problemy e§tetyczns skóry (rumieir, teleangiektazje, nadnrie rne
owlosieuią blizny, przebanvienia, tłtrr*ż-e,cellulit objally l<]iniczrle, rliagnortl'ka,
po§tępowanien profi lakĘka),

TK-3 Ocena pacjentórv pod względem kwalifikacji do

zabiegów

,

medycyn_v e§te{_y§zncj

estetyczne, proporcje trvarzy * zasada złotego środkabatlanic

i

{rtefinicja piękna, ryreużenia
podmioio*en badanie praedmintow*, plan leczenia, zgoda pacjenta na łvykonanie zabiegu.
dokumentacja)

!

i
!

TK_4 Tecbniki zrrieczulenia przcd zabiegarni z zakresu ule*lycl,ny e§tetycz[ej"

1

i
I

TK_5 peelingi (rodzrje peelingówl chemiczne
wskazanią przeciwwstrazania, techniki wykonania,

i mechaniczne, mechłnizm działania,
powikłania),

TK_6 Lałeroterapla, IPL (źródłapromieniorłania, mechanizm daiałania, ryskazania.
przeciw§y§lozenia,

tecnniki w}konanią

l

i

powiklania},

l

TK_7 Blektrokoagulacja i kriocbirurgia - mętoda dzialania, wskazania
medycynie estetycznej, pneciwskazania, powiklania)

i

złstosowanie w

i
]

'

TK_8 Tkauki autologigetre w medycynie estetycznej (osocze bogatopĘtkowe, tkan}ra
ttuszcm§e _ wskazanig i przeciwwskazania do zabiegu, ustalenie pliou ieczeuia, technika
wykonania,

I

|'-'l
l

powiklania}

i
l

I

1

i

a*_n Tol§vna botulinowa w zabiegach medycyny €'tetycznej (mechaniznr

l

ffiffiffi.,

działania,

l;;Ń;;a,wskazaniaiproeciwwslozaniadozabiegów,povikłauia,preparat.Y
i szYi)
i"o,ko*"nie, ńielsca i techniki iniekcji,leczenie ok;lic twarrY

i
l

l

przecirr"rł,skazania, planowanie
l 1,*_ro Wwełniacze skóry (rodzaje materialów, rvskazania i

i

|*iiłoi-',iJi,'ilil*,,"ri,ńl.'ii,techuikizabiegowe:podstawoweizaawausowane)
l

l

l_
-_ -!^
§kleroter*pia (rodzaje mateńałów, wskazania
zabiegowe)
powikłania, techniki
I zabięów,

rx_rr

l

i
:

nlqrr
planowanie
przeciwwskazania,
--^^i..^,lot.-ołoniq

l.|

:

i

l

źl
-_r.^-^_:^ -+^§^rrlóńó slrhsrqrreip akryłr,ne,
(definicja, wskaz*nia, przeciwwskazania, §to§Owane substancje
I ttctz Mczotcrapia
techniki wykonaniao po*ik}ania),

§zę§totlirYości, opĘ,czna
Nieinwazyjae metody oceny §tanu skóry (usg wysokicb
ewapometltą kor:[ęlTetńa, seLrumetńa, kutonretńa,
I tomografia xou"*nina, etxiometria,

|

,*_r,

l
1

1

i

l;;ffi;il;Ń;"Ń**t""ii,profilometńanfotografiaklinięzna,dermoskopia)'
l

I
I

lTK.l4Postępowaniewprzypaitkupowikt*ńpozabiegachmedycynyesterycznej
|

(miejscowycb i

ogólnycb)

]

j

Inne

Formv
i metody
dydaktyczne

i

Forma
lvarunki

o
o
o

seminaria
Pokazyprzypadków
Cwiczenia Z Pacjentem - zbieranie wywiadu, stosowanie nieinwazyj nychnarzędzi
diagnostYcznych,planowanie leczenia oraz pielęgnacji, przeprowańónlęzabiegu

WarunkiemdopuszczeniadoegzaminttkońcowęgoZprffił w seminaiiu.i, i ćrviczerriach)
ł!są.,"i. rłęe r"U."r

zaIiczenia

Literatura
podst:rlvowit

Literatura
uzupcłniająca

oraz egzamin pisemny
l. Z. Adarnski, A. Kaszuba Dermatologia dla kosrnetologów Elsevier&Uibun Pa,lną.
Wrocław. 20l l
2. J. L. Pfennirlger, G,C. Dover Procedury zabiegowe i diagriostycztle w clerlnatologii
rnedycynie estetycznej, 20 l 2
3
M. Alam, H.B, Gladstone, R.C. Tung Dermatolosia kosmetvczna 20l l

l.G.Satt1er,B.SammerAtlaszabiegówzuzycień@

estetycznej, med. Media 20l0

Numer cfektu
lrsztalcenia

EUOl
EW02
EW03
EW04
EW05

EW06

EW07
EUO1

Bilans nakładu
pracy studcnta

i

Efekty kształcenia
Zna patof-rzjologię starzenia się
Rozunrie korriecznośc skrupulatnej kwalifikacji pac.jenti do
zabiegów rrredycyny estetycznej
Zna zasady planowania zabiegow zzakre..,
-.dyói.v *t.tv.r*i
Znawymaganą dokumentację przy działaniach z zakresu
rnedycyny estetycznej
Znatechniki znieczuleń w zakresie stosowanr- p.r.d
^bieg"-,
medycyny esteUcznej
zna w skazani a. przec i wwskazani a. mechani zm działaniarcctrn it< i
wykonywania i powikłania peelingów chemicznych.
nl i kroderm abr azjl, l asero terapi i, IP L, e l ektrokoagulacj i,
kriochirurgii, terapii tkankami autologicznymi, obstrzykiwaniu,
toksyną botulinową i wypełniac ?ami,skleroterapii, mezoterapii
Rozumie odgraniczania zabiegów z zakresu nredycy.ny ..t.tv.r*i
Potrafi właściwieocenić problem estetyczny z jakim
Godziny kontaktowe z nąuczycielem akadenickim
rrdział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w senlitlariach

odniesienie do
kierunkowych
efektólv kształccnia
BW20. IlW2. DW3

EW2
FW5
GW32
FW6. IrW17. FWl9

BWll, BWl2,
FW13

EW20
Liczba godzin
0

39

20

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeri
przygotowan ię do senl inariów

200
200

przygotowan ie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminr.r

0

0

lllne

0

Lącnlie 259
Punkty ECTS za przedmiot

l4
ECTS

godziny,

wskrrźniki
ilościolve

Numer efektu
kształcenia
EU0l -EU02

EKOl -EK02

Data
opracowania
sylabusa

Nakład pracy studeI,ńa związarly z zajęciami wymagającymi
bezpośredn iego udział! nauczyciela
Nakład pracy studeIia związarly z zajęciami o charakterze praktyczlryłn
Me
weryfi kacii efektu kształcenia

Formujące
Obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń
Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów i
ćwiczeń, obserwacja pracy studenta w
trakcie ćwiczeń
ż0I9120ż0
Osoba
przygotolvująca
sylabus

59

2

400

1ż

PocIsu mot,u.jącc

Prof. dr hab. Aleksandra Dańczakpazdrowska

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nirzlva
przedmiotu

Medycyna estetyczna

Pozionr i tryb
studiów

Współczesna diagnosty,ka
laboratoryj na w aspekcie
zabiegów z rnedycyny

Podyplomowe

Niestacjonarne

l
Punkty ECTS

estetycznej twarzy

Jcdnostka
rerrlizująca,
rvydział
Koortlynrrtor
przedmiotu
Rotlzaj
przedmiotu

Obszar
nauczani:t

cel kształcenia

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodonc;i Wyariuł L.k"..ki tI
Prof. dr hab. T'eresa
Matthews-Brzozowska

Obowiązkowy

Zinowy
letni

Wykładowcy prowadzący

Osobaly zaliczającale

l

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

wykłady

seminaria i ćwiczenia z medycyny
stomatologii estetycznei tw ar zy

ćwiczerlia

seminaria

l

4

0

i

obszar nalrk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o k"rturzf r"rzycrre]
PrzekazanieSłuchaczomWiadomościteoretycz-nychi
odPowiadających standardom przyjętym w Unii Europejskiej w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej
Wykłady --

_

cwiczenia

Na cwiczetliach Słuchacz będzie rniał nlozliwośćzapoznania się
Treści
progranrowe

z najczęstszyrni badaniaIni
diagrrostYczrlymi, Słuchaczbędzie ówiczył zbieranie wywiadu, wykonanie pobiania_i baclaIlia krwi.
interPretacji wYników z użyciem właściwejnomenklatury zzakresu semioiyki. planowania clalszej
d agn ostyk i ze sz,czegoltly m r_lwzg
ęd n ęn em skó ry twarzy.
i

l

i

i

seminaria

TKl TK2

-

Zasady diagnostyki laboratoryjnej.

Diagnostyka laboratoryjna możliwościi zasadnclśćwykonania do zabiegów z medycyny

stomatologi i estetycznej twarzy.

Inne
F'ormy
i metody

tlydaktyczne

Forma

i warunki

zaliczcnia

Litcratura

podstawowa

o
o

seminaria
A
L'wiczellia - zbieranie wywiadu, planowanie diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu
estetycznym twarzy

WarunkiemdopuszczeniadoegzaminukońcowęgoZp
za|iczęnie zajęć (obecnośćna zajęciaclr oraz aktywny

ldziałw seminaiiach ićwiczerriach).

l.Ptrblikaciezfachowychczasopismdotycząc..od'
laboratoryjnej w medycynie estetycznej twarzy

Litcratura

uzupcłniająca
Numer efektu
kształcenia

EUOl
Etj02

odniesienie tlo
kierunkowych
efektów kształceniir

El'ekty ksztalcenia

Potrafi zebrać wywiad z pac. cIlte n-l
Potrafi zaproponować właściwą-eioaę aiąnortyczną
odniesieniu do obserwowanego obrazu klinicznego

*

FUl

EUl4, EUl5, EUl6,
EU18, AU4

i

EKO1

DK02

Okazuje szacunek rł,obec pacjenta zarówno swoim ŃgĘd...l"k ,
zachowaniem
Rozumie koniecznośc stałego dokształcania się w,ali.es,e rdouyt.i
lryacn przeamlotu wieĘ
Godziny kontaktorve z nauczycielem akademickim

K4
K1
L,iczba godzin

Lrdział w wykładach

0

Lrdział w ćwiczeniaclr

4

udział w semiIlariach

llilans nakładu
pracy studenta

1

Samodzielna praca studenta
przygotowanie
przygotowan e
przygotowan e
przygotowani ie

do ćwiczeli
do serninariów
do kolokwiów
do egzanlinu

10
10
0

0

iIlne

0

Lacnlie ż5
Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościowe

Numer efektu
kształcenia
lltJ0l -BIJ02

BKOl -EK02

Data
opracowania
sylabusa

Nakład pracy

sttrder"fta

1

związally z zajęcialni wymagającl,mi

b:lłośreanrcgo lrdziałunauczyci
NaKład pracy stttdeIia zwtązany zz,a.lęcial,ni o charakterze praktycztlr,,n-l
Me
we
i efektu kształcenia
Forrnujące

-**;l

ECTS

10

0,5

10

lrt5

l

Podsumolvu.iące

Obserwacja pracy studenta w trakcie

ćwiczęń
Ocena wypowiedzi w trakcie seminariów i
cwtc,zeń, obserwacja pracy studenta w
trakcie ćwiczeń
ż01912020

Osoba
przygotowująca
svlabus

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przednriotu
Jcdnostka
rerrlizująca,

Medycyna cstetyczna

Poziom i tryb
studiów

Pokazowe zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej twarzy z
diagnostyką laboratorvj ną

PunkĘ ECTS

Podyplonlowe

Niestacjonarne

6

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Wydział Medyózny

wydział

Prof. dr hab. ]'eresa
Mattlrews-Brzozowska

koordynator

Osoba/y zaliczająca/e

przetlnriotu

Rodzaj
przcdmiotu

Obszar
nauczania

cel kształcenia

Obowiązkowy

Zimovry
lętni

l

tłotlzaj zajęć
i liczba godzin

lvykłady
0

Wykładowcy prowadzący
ćwiczenia z medycyny estctycznc.j
twarzy przy współudziale flrmprof. dr hab. Zygmunt Adamski
prof, dr hab. Aleksandra Dańczak
Pazdrowska, dr hab. Adl,iana
Polańska, lek Monika Łącka, prot.
dr hab. Marzena WyganowskaSwiątkowska

ówiczenia

l6

seminaria
1

ńlt,,rre f,ą"r*j
"
PrzekazanieSłuchaczomwiadornoŚciteoretycZny.hiu','i
standardoIn przyjętym w unii Europejskiej w zakresie zabiegów estetyki twarzy
Przękazanie Słuchaczom wiadomości teoretycznych i umiejętnościpraktyczrrych
odPowiadających standardom przyjętym w Unii Europejskiej w zakresie diagnostyki
obszar nauk nledyczllych i nattk o zdrowiu oraz nauk

laboratoryj nej.

Wykłady -cwiczenia

Treści
progranlowe

Na Ćwiczerliach Słuclracz będzie rniał możliwośćzapozrlania się z rtajczęstszyrni zabiegar-ni z
zakresu medYcyny estetycznej twarzy. Słuchacz będzie ćwiczył zbiórańie wywiaclrr. tiernie
uczestniczYł w Pokazowyclrldernonstracyjnyclr a żywo zabiegach w obszaracli skóry twarzy.
Słuchacz będzie rniał nrożliwośćzapozrtania się z t"lttjczęstszymi badaniami diagnostyczlly,llli.
SłLrclłacz będzie cwiczył zbieranie wywiadu, wykonanie pobrania i badania kr*i intÓ.preiac.ii
wYników zużYciem właściwejnomenklatury z zakresu serrriotyki, planowania dalszej diagnosty,ii
ze szczególnyrn uwzględnieniem skóry twarzy.
seminaria
TKl - Zasady diagnostyki laboratoryjnej
TK2 - Diagnostyka laboratoryjna nrożliwości i zasadnośćwykonania do zabiegów z medycyll1, i
Inne

Formy

i mctody
dydaktyczne

Forma

i warunki

zaliczenia

Litcratura
potlstarvowa

o
o

serllinaria
Cwiczenia * zbieranie wywiadu, planowanie diagnostyki w leczeniLl estetycznyn1
twarzy

Warunkiem dopuszczenia do pracy dyplomowei jeiry
(obecnośćna zajęuach oraz aktywny udział w ćwiczeniach).

PrzylipiakA',Podstawyn1edycynyeStetycZnej,Wyd.i
Wydawnicza.2073,
Radlanski RJ., I{esker KH.: Twarz. Atlas Anatomii Klinicznej. Publikacje

z fachowych
czasoPiSm dotyczące rodzaju wykorzystanej diagnostyki laboratoryjnej w medycynie
estetyczne.i twarzy

Literatura
uzupełniająca

Publikacjezf-achoił,ychczasopismdotyczącerodZajuzabiegóww@
twarzy

Numer efektu
kształccnia
EUO1

EU02

EKO

1

EK02

odniesienie do
kierunkolvych
cfektów kszt:rłcenia
FU1
EU14, EU15, EUl6.

Efekty kształcenia

@zpacjentem

Potrafi zaproponować właściwezabiegi z zakresu niedycl,ny
estetycznej twarzy w odniesienitl do obserwowanego obrazu
klinicznego oraz potrafi zaproponować właściwąmetodę
diagnostyczną w odrriesieniu do obserwowanego obrazu
tl,nlqr,n.go
Okaztrje szacunek wobec pacjenta zarówno swoim ńgĘfu,..lak ,
zachowaniem
Rozumie koniecznośćstałego dokształcania się w zakresie zdobytej
w ramaclr przedmiot L|!{iedzy
Godzi ny kontaktowe z nauczycielem akatlem ickinl
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariacll

EUl8. AU4

K4

Kl
Liczba godzin
0
16

7

Samodzielna praca stuclenta
I}ilans nakładu

pracy stuclenta

przygotowanie
przygotowanie
przygotowanie
przygotowanie

do ćwiczeń

I20

do sęnrinariów
do kolrrklviów
do egzaminu

0
0

0

lnne

0

Łącznie

133

Punkty ECTS za przedmiot

6

godziny

wskaźniki
ilościowe

Numer efektu
kształcenia
EUOl -EU02

HK0l-tlK02
Data
opracowania
sylabusa

Nakład pracy studenta zwiąrań
bezoośredniego udziału naLlcąvciela
Nakład pracy studetiazwiązany z zajęciami o harakterze praktycznym

__Ąl9!ggyr
Formujące

ECTS

I

120

fikac.ii efektu kształcenia

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń
Ocena wypowiedzi w trakcie ćwiczeń,
obserwacja pracy studenta w trakcie
ćwiczeń demonstracyinych na modelach.

2019lż020

Osoba
przygotowująca
sylabus

Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

MK

06 Stomatologia est eĘczna

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
lvvdział

Koordynator
przcdmiotu

l

Stomatologia estetyczna

Podyplomowe

'prof, dr hab" Teresa
Matthews-Brzozowska

'Niestacjonarne

'lek. stom. Katarzyna
Osoba/y zaliczaj1cale

fakultet

I senlestr

przedmiotu

cel kształcenia

'

,l
Estetyczrta stomatolo gia
Punkty ECTS
odtwórcza
o
Katędra i Klinika Ortopedii S."ręt o*e| l Ortoaoncii
*

Roclzaj

Obszar
nauczania

Poziom i tryb
studiów

'*

Rodzaj zajęć
i liczba gotlzin

'wykłady

Baksalary-Iżycka
dr n. med, Marta MrallWechta
lek. dent. Maciei Raczkowski
ll

,

cwlczellla

lJ

semlnarla
7 godz,

Stomatologia estetyczna

'' Uzyskanie un-riejętrrościwłaściw"jdiugń
P,roblemów kliniczlych i laboratoryjnych współczesliei protetyki estetycznci
Wykłady

'Cwiczenia

ló

Treści
prOgramowe

seminaria

l. struktura zęba i naturalne jej odwzorowanie w stomatologii kompozytowej
ż. Kształt zęba i możliwościwpływania na złudzellie optyczne
3, PreParacJa ubytków twardych struktur zęba. Instrumenty rotacyjne i nranualne
4. koferdam w stonlatologii odtwórczej. Lampy do polimeryzacji

materiałów

5.
6.

materiałem

1

8.

9.

kornpozytowych
Systemy wiążące najnowszej generacji

preparacja zęba

i przygotowanie jego powierzchni do odbudowy
kompozytowym
Materiały konrpozytowe we współczesnej praktyce stomatologicznej.
Techniki odbudowy struktur zęba
Halitosis

''' Inne

Formy
i nlctody
tlydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

zl]
-"

seminarium, prezentacja multimedialna

'' Warunkienr

dopuszczenia do .gra-ńu koR**e
przedmiotu (aktywny udział w seminariach)

"
Literatura

B. Dale, K. Aschheim Stomatotogi-ert.ty.r* Klinicrrr. zastosowanie
materiałów tom l, pr. Krystyny Fetkowskiej-Mielnik

techntl

podstalvowa

[,itcratura
uzupelnia.iąca

Numer efektu
kształcenia

P7U_W

P7_UU
P7S_KR

odniesienie clo
kierunkowych

Efekty kształcenia

"

Student zna i rozumie fakty. obiekty i ,J"*"k"
oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone

el'ektów
kształcenia
'o P7U_W1

P7S_Ko
Liczba godzirl
29

'u7

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeri
przygotowan ie do seminariów

3l

"20
_JJ

przygotowaIlie do ęgzaminLt
lnlle

34
_J5

Lacznie
PLrnkty

ilościowe

P8S_Uo

2lJ

przygotowan ie do kolokwiów

wskaźniki

'p76_UW

zależnościmiędzy nimi
Student samodzielnie planrrie własne uczenie się
P7_UU1
przez całe życie i ukierunkowuje irrnych w tym
zakresie
Studerrt ptzestrzega i rozwija zasady etyki
P7S_KRl
4rgqorvą, pogłębia wiedzę zawodową
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładagll
udział w ówiczeniach
udział w seminariach

Bilans nakładu
pracy stuclenta

odniesienie do
obszarowych
efektów
kształccnia

ECTS za przednriot

,o

27

'' l

godziny
pracy studen ta zw iązany z zaj ęciami *yma§aj
ącynl i
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studeI"ńa
N akład

związany,,aięóiffi

,n

20

40

EC]l,S

"I
4l

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia
*,

EKl

Data
opracowania
sylabusa

F'ormujące

*'

Obserwacja pracy studenta w tra[cie
zalęc, kontrola poprawno ściwykonywania
poszczególnych czynności
4)

Osoha
przygotowuiąca
sylabus

Podsumolvujące
44

lek. stom. Katatzyna gukrulu.yJży.ku
dr n. med. Marla Mrall-Wechta
lek. dent. Maciej Raczkowski

*o

WYDZIAŁ MEDYCZ|{Y
Nazwa
kierunku
Nazlva
przedmiotu
Jednostka
re

alizu.iąca,
rvyclzial

kotlrdvnator
przednliotu

' Stonratologia Estetyczna

ccl ksztalcenia

'

PodyploInowe

'Niestacjonarne

Estetyka w protetyce
1
Punkty ECTS
stomatologicznej
Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

"

'pro1. dr hab. Teresa
Matthews-Brzozowska
t-akultet

Rodzaj
przedmiotu

Obszar
nauczania

Poziom i tryb
studiów

*

'u I selrrestr

Osoba/y zaliczającale
Roclzaj zajęć
i liczba godzin

'wykłady

n

dr n, med. Aleksandra
Krzyżanowska-Lula

z.
cwlczenla

lJ

SemInarla

6 godz.

Stomatologia estetyczna

'' Uz;'skanie unliejętnościwłaściwejdiagnostyki oraz
sposobów
l] r

r

rozrł,iązyw,aniu

problemów klirricznych i laboratoryinych współczesnei protetvki estetvcznei
'n wykłady

istuąr,Ń

'Cwiczenia

seminaria

l
2.

E,stetyczne aspekty arlalizy uśIniechu w praktyce stomatologicznej

- estetyka ifunkcjonalnośó bez konieczrrości szlifowania zębów
filarowych
3. Licówki Porcelanowe * małoinwazy.ina i estetyczna alternatywa dla koron protetycznych
4, zasady preparacji zębów pod protezy stałe - jedrrolicie ceratniczIre
5. PrzYczYtlY uszkodzeń uzupełnieIi ceramicznyclr i możliwościich wewnątrzustnej naprawy
6. Protetyczna rekonstrukcja zębów po leczeniu en<lodonĄlcznym
7. MetodY zabezPieczenia oszlifowanych zębów filarowych zasady postępolvania
kIinicznego
8. Jak osiągnąć sukces firnkcjonalny i este§czny w protezach całkowitych
9. Tytan w protetyce stomatologicznej: nadziej e i zagrożenia
l 0. Technologia galwanoformingu w praktyce protel,ycznej
l l. Metoda elirninac.ji zaburzeń fonetycznych u pacjentów zaopatrzonych protezanli

Treści
programowe

\IostY adhezYjne

ruchotnvI-ni

l2. Nowa jakośó wyciskówpod protezy stałe: teclrniki, zalety i ograniczenia

''' Inne

Formy
i metody
dydaktvcznc
Forma
i lvarunki

l\l
""

''

semlnarlum, prezęntacja multimedialna

Warunkiem dopuszc,zentado eg,
przedmiotu (aktywny udział w seminariach)

zaliczenia
11, t l
-MaJeWSkt S.: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystyczlrej.

[,iteratu ra
podstawowa

Litcratura

uzupełniająca

Numcr efektu
kształcenia
'*

P7U_W
P7_UU

P7S_KR

Wydawnictwo stomatologiczne SZ-W, Kraków 2000
Pryliński M.: Estetyka biała i czerwona. Elamed. Katowice 201

1.

rrYllnSKl lvi.:lvloStY aClheZYJne opafte na wkładach koronowyclr: postępowanie
kliniczno-laboratoryjne. Elamed, Katowice 2010. Majewski S.: Rekonsirukcja zębów
uzuPełnieniami stałymi. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Protetyki, Kraków 2005.
Majervski S., Pryliriski M.: Materiały i technologie współczesne.i protetyki
stomatologicznej. Czele.j, Ltrblin 20l3., Pryliński M., Majewski S.,: Retonstrukcja
protetyczna zębów po leczeniu endodontycznym. Elamed, Katowice 2013.
odniesienie do
odniesienie do
kierunkowych
obszarowych
Elekty kształcenia
cfektów
efektów
kształcenia
kształcenia
Student zna rozumie fakty, obi.tty i ,ju*irr.a 'o P7U_W1
'P76_UW
oTaz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone
zalezności między nimi
Student samodzielnie planuje własne uczenie się
P7_UU1
P8S_Uo
przez całe życie i ukierunkowuje innych w tym
zakresie
Student przestrzega i rozwiia zasady etyki
P7S_KR1
P7S Ko
Ząyqclgwg:lggĘbia wiedzę zawodową
Godziny kontaktowe z nauczycielcm akaclcmickim
Liczba godzin

"

i

Lrdział w wykładach

2E

udział w ćwiczeniach

19

Lrdział w seminariach

Bilans naklatlu
pracy student:t

6

Samoclzielna pracźr studenta
przygotowanie
przygotowarlie
przygotowanie
przygotowanie
lllne

Jl

do cwiczeń
do seminariów

"45

do kolokwiów

JJ

do egzam inu

34
_J5

Łączllie 'o 51
Punkty ECTS za przedrniot

wskaźniki
ilościowe

1

godziny
N

akład p racy

stLr

_!ęąg§r.dn i"g"

det:ńa zw i ązany

"dri"ł związany
Nakład pracy stLldenta

z zajęciarrń

wy rna gaj ący m i

z, za.ięciami o

charakterr" p*kty.i,rrrr,r

ECTS

'o 45

"7

4t)

lłl

Vletody weryfi kacji el'ektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia
t]K

Formujące

"

Obset ,wacja pracy studenta w trakcie
zajęć,k< lntrol a poprawnościwykonywania

Podsumorvujące
+4

gólnych czymości

Data
opracowania
sylabusa

45

Osoba
przygotowująca
sylabus

un

dr n. med. Aleksandra

K-y^""*rk*Lula

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jcdnostka
realizująca,
wydzial
Koordynator
przedmiotu/mo
dułu
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania

cel kształcenia

l

Strrdia eoOyplo,r-,o*e
Estetyka Twarzy

Poziom i tryb
studiów

lnterdyscyplinarne leczenie
stomatologiczne lv estetyce

2

Punkty ECTS

twarzy

_,

l

Katędra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Onocloncji
' prof. dr hab. Teresa

Osoba/y prowadz:lce

Matthelvs-Brzozowska
o

fakultet

la

''

lt'

przedmiot

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

SeI-1leStr

I1wykłady

Nauki kliniczne
La?oznanle studenta

z

0

Prof". dr hab, Ryszard Koczorowski
prof. dr hab. Jerzy Sokalski, dr hab.
Krzysztof OsInola
2

ówiczenia
0

wiclopłaszczyznowych zintegrowarrym leczenię

l3

seminaria
6

w sto,natoąii, Nńy.l.

umiejętnoŚci: rozPoznawania.jaki zakres terapii jest możliw1, do zaproponowania w celu popraw1, estctyki

twarzy"

Wykłady"
nie dotyczy
'7

Ćwiczenia
nie dotyczy

Treści
programowe

seminaria

TK-l

Gerostomatologia a medycyna estetyczna

TK-2 Chirurgia stomatologiczna
TK-3 Chirurgia szczękowo
'''

Formy
i metody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
potlstawowa
Literatura
uzupelniająca

wl

arzowa a medycyna estetyczna

Innc

'u Seminari a, demonstracj a kl iniczna leczonych p.zypadkO*.

'' Obecnośći aktywny

Lrdział na wszystkich zajęciacll.

"

Vademecum lekarza stomatologa

"

Publikacje z czasopism

Numer cfektu
kształccnia

EK

-tw

a medycyna estetyczna

- *yaanle PZWI,

odniesienie do
kierunkowych

trfekty kształcenia

"

Zna anatomię i histologię układu stonlłognatycznego.

ef'e

któłr, kształce n irr

A.w2,, B.W6, C.W6,

C.wl3
EK

U1

potrafi ustalic wskazania do wykonania zabiegu zirresu
storutoĘii
zintegrowanej. Leczy zmiany w układzie stomatognatycznym związane z

F.U7, F.Ul0, F.U11

Rozumie złożonoścprocesów zwtązanych z ukłaclem stońłoElatycrny-,
iecznośćdługoterm i nowej wspó}pracy z pacj entenl.

D.w11

chorobami ogólnymi.

EK W2

kon

EK W3

zna

ergon om i czne zasady prowadzen ia zab iegów rto*
higieny pracy w gabinecie stomatoIogicznym.

uto

logi-

i

nĘ- *ffi

G.Wl6, G.W17

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Liczba godzirl

udział w wvkładach
ttdział w ówiczeniach
rrdział w seminariach

Bilans nakładu
pracy stutlenta

]E

ż96
Samodzielna praca studenta

przygotowanie do ćwiczeti
przygotowanie do seminariów
przyggtowa,] ie do

l(l

"30

kolokwfu

przygotowanie do egzaminu
Inne

,36

Łacnlie

36 l

Prrnkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościowe

godziny

gffi

ięany z zaj ę ciami *yma
bezoośredniego rrdziahl nalrc7vci"lo
l\aKład pracy studelta zwlązany z za.ięciarnl o c harakterze praktvcznvtn

N akład p racy studen ta zw

I

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Numcr elcktu
kształcenia
F]K l

Formujące
Obserwacja pracy studenta
seminaryjnych

Data
opracowania
sylabusa

201912020

w

Podsumowujące

trakcie zajęi

Osoba
przygotowująca
sylabus

prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

ECTS

r4[r_

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kicrunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
lvytlział
Kotlrtlynator
przcdmiotu
Rodzaj
przedmiotu

Obszar
nauczania

ccl kształcenia

' Stomatologia cstetyczna

Okluz,ia a estetyka twarzy

oKatedra

'u

'

Podyplomowe

Niestacjonarne

5

Punkty ECTS

i Klinika Ortop

'prof. dr hab. Teresa
Matthews-Brzozowska

o

Poziom i tryb
studiów

takultet

I seInestr

Osoba/y zaliczającale
Rodzaj zajęć
i liczba godzin

'wykłady

n

dr n. med. Katarzyna Mehr
dr n. med.Mariusz Glapiriski

lz,

cwlczenla
14

lJ

semlnarta
5 godz.

Stomatologia estetyczna

''

OPanowanie wiedzy, nabycie umiejętnościoraz kompetencji z zakresu, no.,.,-, oklurli i
|unkcji układu stornatognatycznego (US) w aspekcie estetyki twarzy,przeprowadzania
szczegółowej analizy okluzji otaz poszerzonej diagnostyki zaburzęń czynności w obrębie
US, Patofizjologii parafunkcji ustno-twarzowyclr meclranizmów odruchowycli i
adaptacyjnych w us, konsekwencji estetycznycli i klinicznych wl,nikaj
ący'ch z
nieuzuPełniania braków zębowych, nieinwazyjnych metod rehabilitacji ,tóro*any.l, *
celu poprawy estetyki twarzy,technik relaksacyjnych, leczeniaprzycźynowego i
objawowego dYsfirnkcji US, działari profilaktycznychoraz planówania le.reńa dysfunkcji
US, zasad terapii kompleksowej w róznych sl.tuacjach klirricznych, współpracy
interdyscyplinarnej w celu poprawy estetyki twarzy. ocena ryzykaniepowodzen,
stosowania okreŚlonyclr metod leczenia szynami okluzyjnymi, leczenia protetycznego i
implantoprotetyczrrego w określonych sytuacjach klinicznyclr
Wyktady

Lwlczenra
l. Nowe technologie w diagnostycę zaburzeń US

Ż. DiagnostYka i kierLrrrki leczenia protetycznego w zaburzerriach okluzji
3, Nieinwazyjne nretody rehabilitacji zaburzeńczynności US
4 szyny oklLrzyjne w postępowaniLr kliniczl]ynl- poprawa estetyki twarzy
5. Eliminacja zaburzeń okluzji i defektów estetycznych stałynli i ruchorrynri

Treści
programowe

6.

protctycZnyln

uzLtpełnienialni

i

TeraPia komPleksowa w przypadku leczenia zaburzeń czytlnościowyclt a cele stoniatologii
estetvczl]ei

ló ^
§€mlnarla

l.
2.
3.
4.
5.
67.

NormY okluzji i funkcje układu stomatognatycznego (US) a zagadnienia estetyki twarzy
Patofizjologia parafunkcj i ustno-twarzowych
Nowe technologie w diagnostyce zaburzeIi US
DiagnostYka i kierLrnki leczenia protetycznego w zaburzeniach oklLrzji
Nieinwazyjrle metody rehabilitacji zaburzeń czyrrnościUS
szylly okluzyjne w postępowaniu klinicznym * poprawa estetyki twarzy
Eliminacja zaburzeń okluzji i defęktów estetycznych stałyrni i ruchomymi uzupełnienianri

8.

TeraPia komPleksowa w przypadku leczenia zaburzęń czynnościowycha cele stornatologii

protetyczllyIn

estetycznej

i

'" Inne

Fornrv
i metody
dydaktyczne
Fornra
i wirrunki
zaliczenia

Literatura

podstawowa

'" seminarium, prezentacja multimedialna, ćwiczenia piaktyczne

lTŃw arunKlem

ooPuszczenla do egzamlnu końcowego .jest pozytywne zaliczenie zajęć z
przedmiotu (aktywny udzlał w seminariach i ćwiczeniach)

"

S" Majewski: Gnatofizjologia stornatologiczna_ norlny oklLrz;l i funk"j" Ńłudu
Stomato logicznego. Wydalvn ictwo Lekarskie P Zw L, Warszal,va 2007
Ahmad I.. Stornatologia estetyczna. Wydanie polskie pod red. S. Suliborskiego. Elsevier

Urban&Partner. Wrocław 2007 .
Majewski S.: Rekonstrukcja zębów uzupełnienianri stĄmi. Wydarvnictwo Fundacji Rozwoju
Protetyki. Kraków 2005.
Włoch S., Łakomski J., Mehr K.: Kompedium leczenia przyczyllowego zaburzeń czynnościowych
l§.!{ydeiuptypl! ndacj i Rozwo.i u Protetyk i Stomato lo g czn e i. Kraków 2 0 0 6

'..WybraneprZęZprowadzącychartykuły,,.in-"'u*pi,,-'oug.unL@
i

Protetyka stomatologiczna, Stomatologia estetyczna.

, przygotowane materiaĘ przez prowadzących na podstawie podręczników:
HuPfauf L. i wsP.: Protetyka Stomatologiczlla - Protezy całkowite. Wydanie polskie pod
red. B.
Płonki. Wyd. Urban&Paftner, Wrocław l994.
Koeck B., Wagrler W.: lmplantologia. Wydanie polskie pocl red. S. Majewskiego. Urban&pafttler,
Wrocław
2004.

Koeck B.'. Zaburzenia czynnoŚciowe narządu żucia. Wyclanie l polskie pod red. T. Maślanka.
Wyd. Urban&Partner, Wrocław ]997,
Okeson l. P.: LeczeIlie dysfunkcji narządu zucia i zaburzeń zwarcia. Wydanie polskie pod red.
W.
Drobka. Wydawrrictwo Czele.j, Lublin 2005.

Literatura
uzupełniająca

Rossenstiel S.F., Land M.F., Frrjinroto J,: Współczesne protezy stałe.WydaIlie polskie pod
red. K.
Dobies. Mosby 200l, Wydawnictwo Czetej. Lublin 2002.

Majewski S.: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i teclrnice derrtystyczllej, Wydawnictr,vo
Stornatologiczne, Kraków 2000.
Majewski S.: Rekonstrukcja zębów uzupełnieniarni stałynri. Wydawnictwo Frrnclacji Rozwoju
Protetl,ki, Kraków 2005.
SPiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wydanie VI Wydawnictwo Lekarskie pZwL".
Warszawa 2008. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe" Wydanie V, PZWL, Warszalva 2004"
Griney G. P.: Ruclrome protezy częściowe.Wydawnictwo Czelej 2002
Craig R. G. i wsp.- Materiały stomatologiczne. Urban & Partner. Wrocław 2000.
Shiilingburg H. T. i wsP.: Zasady opracowania zębów pod protezy stałe Illetalowe i porcelanowe.
Biblioteka Quintessence. Wydawnictwo Kwintesencja. Berlin-Wars zayva 1999.
Panek H. (red.): Nowe technologie w protet)roe stclmatologiczIlej. Akaclenlia Mcclyczna inr,

Piastów Sląskich we Wrocławiu. Wrocław

ZOOO.

TLlrk D.C., Winter F.: Jak pokonaó chroniczny ból? American Psychological Association 2006.
Wydawrrictwo Helion. Gliwice 2009.

Nunrer efcktu
kształcenia
KW01

KW02
KW03

odniesienie do
kie runkowych
efektów kształccnia

Efekty kształcenia
WykazLrje zIla.iomośćnorrn okluzji i fLrnkcji Lrkładu

oM l_W0l

stoInatognatycznego(US) w aspekcie estetyki twarzy,
Zna zasady szczegółor.ve.i analizy okluzji
Wykazuje znajolnośćposzerzonej
obrębie US

d

i

agn ostyk

oM l_W0l

i zaburzeń czyn

ności

oM l_W0l

lv

KW09

Zna organizacje staIlowisk prac5 zgodnie z wymogami ergo,ro,n
san itarno-Ir gien czIle i I] H p obow iązuj
ące w gab i necie stomatologicznyrn
Zna psychologiczne uwarutlkowania kontaktu z pac_|entem, styló
kornunikowania oraz bariery w kornunikowaIliu
Rozumie mechanizmy odruchowe i adaptacyjne w US, l"l'r ,..clę *
patofi z.i o o g i i parafLr rlkcj i u stn o-twarzowyc h
zna konsekwencje kliniczne wynikających z nieuzupełniania braków
zębowych
wykazuj e zna.j onlośćll ie rlwazyj nych metod rehabi l itacj i i teńll i k
relaksacy.jnych stosowallycll w celLl poprawy estetyki twarzy.
Znazasady lęczenia ptzyczynowego i objawo*egó aysfunt<c;i Uą

KW l0

Zna metody, profilaktyki dysfunkcji narządu żucia

oMl_W03

KWll

Zna podstawowe pojęcia z zakresu medycyny klinicznej.

oM l_W03

Znazasady planowania leczęnia dysfunkcji US oraz t"ripii krl,pt"r**..]
rv róznych sytLracjach klinicznych
Zna zasady współpracy interdyscyplinarnej w celu ń"p.a*y estetykl
twarzy

oMl_W03

KW04

i

KW05
KW06

oM l_W0l

i

oM l_W02
oM l_W02

l

KW07
KW08

KW l2

KWl3

oMl_W04
Liczba godzin

ż8

Lldział w ólviczen iacIl

"74
,u5
Samodzielna praca studenta

przygotowan e do ćwiczcIi
przygotowani e do seminariórł,
przygotowalli e do kolokwiów

"6)

przygotor.vall ie do egzanrinu

34

lllne

J)

'63

JJ

LaczIlie
Prrnkty ECTS za przedmiot

ilościowe

oMl_W03

udział w wykładach

udział w setninariacll

wskaźniki

oMl_W03

i

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Bilans nakładu
pracy studenta

oMl_W03

'o l44

''5

godziny
p racy stud en ta zw iązarly,,al
ęc i a," i *y,"ugaj ącym
bezpośrędn iego Lrdziałr_r llauczyciela

N akład

i

Nakład pracy stLrdenta związally z ząjęciarni o charakteize prakycznl,m
Metody weryfi kacji efektu kształccnia

ECTS

'n 63

"2

62

la
J

Numer efektu
kształcenia

u'EK1

Data

opracowania
svlabusa

Formują

Obserwacja pracy stuc ;nta w trakcie
ząęc, kontrola poprawn( ściwykonywania
poszczególnych czynnoś:i

4)

Podsumowują

:e

u'

Osoba
rrzygotowująca
svlabus

4+

uo

dr n.med ,

KatarzynaMehi

l

:c

WYDZIAŁ MEDYCZ]\Y
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jcdnostka
realizująca,
wvdział

Koordynator
przcdmiotu
Rodzaj
przedmiotu
()bszar
nauczania

cel kszt:rlcenia

l

Strrdia eoa}pIo,1lo*e
Estetyka Twarzy
Ortodonc_ia w estetyce twarzy

Poziom i tryb
studiów

Punkty BCTS

ż

J

4

Katedra i Klinika Orlopedii Szczękowej i Ortodoncji
' prof-. dr hab, Teresa

'

Marthews-Brzozowska

Matthews-Brzozowska
dr ll. med. Renata TurskaMaIiliska, dr n. nred. Agata
TuczyIiska
l3
cwlczenla
seminaria

Osoba/y prowadzące

przcdmiot

9

'a

fakLrltet

Nauki kliniczne

"'Se1-I1cStr

Rodzaj zaięć
i liczba godzin

rlwykłady
0

prof. dr hab. Teresa

4

10

'

Lelenl ksztalcenia jest poznanie wielopłaszczyznowego wpływu szęroko pojętej terapii
ortodontYcznej w trzech podstawowych opcjach: ekspansja, ekstrakcja, stripping/ieproi<symacja na
wYgląd Profilu i rYsów twarzy, uśmiechui uzębienia u osób w róznym wieku, z|róz'nyn^i zabuizeniami
w zakresie wad wrodzonych i nabytych częścitwarzowej czaszki. Ponadtojest nabycie wiedzy
na
temat: możliwoŚci przebudowy szkieletowej struktur częścitwarzowej czaszki (ortópedia

szczękowa, ortognatyka i onodoncja) a także poznanie możliwościpodatności struktur miękkich
pokrywających szkielet Iwarlł na zmiany jakie korekty oftodontylzne wywołają w układzie
StomatognatycZnym.

Wyklady

nie dotvczv

'

Uwlczenta

UrniejętnoŚĆ samodzielnego przeprowadzenia zabiegu wspornagającego regenerację tkanek
PrzYzębia. tla fantomie zwierzęcytn, z zastosowanienl materiału biologicŹnie .Źynn"go na bazie
kolagenu i aminokwasów w połączeniLr z Ilieusieciowanyln kwaseli hialurorlowyrn. Materiał
ĆwiczeniorvY dostarcza finna BD Esthetic Sp.z o,o. Praca studenta
_jest przez cały czas ćwiczeli
tladzorowalra i korYgowana przęz lekarza prowadzącego. Prezeniacja zabiegLl pyzez lekarza
prowadzącego.

seminaria
Treści
programow€

PodstawY ortoPedii szczękowej i ortodoncji, dokumentacja w odniesieniu do este§ki twarzy
Pojęcie Piękna w Proporcjaclr twarzy, metody oceny w oparciu o medyczną dokurnentację

fotograficzną
Estetyka twarzy, uśmiechui uzębienia w odniesieniu do wieku metrykalnego
Mikro-, mirli- i makroestetyka w rrjęciu oftodontycznytn
Rozwój twarzY; fizjologia i wspomaganie działaniem w zakresie ortopeclii szczękowej w aspekcie
wad zębowo-zgryzowych
Rozwój twarzy; fizjoIogia i wspomaganie działaniem lv zakresie orlopedii szczękolvej w aspekcie
wad wrodzonych częścitwarzowej czaszki
Poj ęc e kam ufl azu ortod o n§czne go wpłyr,v tak iej terapii lla wyraz estetl,czny
twarzy
Orlognatyka 1ej zalety i wady
Ekstrakcje zębów.iako częśćplanLr leczenia oftodontycznego i ich wpływ na tkanki miękkie
oraz
poprawę estetyki twarzy w I, II i III klasię Angle'a
,,ciernne korytarze" w uśmiechu - pozostawić czy nie w jakich przypadkach
PsYchologiczrlY asPekt akceptacji własnej twarzy, ocena i k*ullhru"la psychologiczna
przeci i po
terapii, wsponlagallie psychoterapią
TeraPia ortodontYczlla w oparcilt o zakotwienie kortykalne i_|ej wpływ lla estetykę
twat.zv i
i

uzębien ia

Inne

Formy
i nlctody
dydaktt,czne
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura

podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Seminaria,demonstracjaklinicznaleczonychp,'ypuar@
I

ozYnne uczestnlctwo W ZaJęclach, Praca na kazusach, dyskusja problemowa, mogą być realizowane
do prac dyplornowych

wl

EK Ul
BK w2
F]K U2

EK

wj

Czasopisma fachowe z zakresu orlodoncj

i

Zna anatoInię i etiopatologię narządLt zrtcia, wadu narządu zucia i
kliniczne metody diagnostyki oraz badatlia dodatkowe w najczęstszych

odniesienie tlo
kierunkowych
cfektów kształcenia
A.W2,. B.w6. C.wó,
C.W13

potrafi Lrstalić

F.U7, F.U10, |,-.U11

Efekty ksztalcenia

"

wadach zgryzLl

wskazania do wykonania aparatu, dostosowuje
odpowiednie typy aparatórv we współpracy z oftodontą.
Rozttm ie złożoność
procesów związany cl^t Z wadami narządu zucia,
koniecznośćdługoterminowej współpracy Z pacjentem.
WykazLrie umie.|ętność motyrł,owania pacjenta do utrzymania higieny

jalny ustnej i aparatu oftodontycznego.
ZIla ergonomiczne zasady prowadzenia terapii ortodontyczne.i i higieny
pracy w gabinecie stomatologicznym.

$zęL.

§p4zl!ł lg4ląllowe

wykładach
udział w ćwiczeniacłl
udział w seminariach

Bilans nakłarl
pracy studenta

przygotowanie do
przygotowanie do
przygotowan ie do
przygotowanie do
lnne

Numer efektu

_ lqlląĘellŁ
EKl

D.U5

G.w16, G.W17

Liczba godzin

284

29 l0

Samotlzielna praca studenta
ćwiczeń
seminariów
kolokwiów
eg aIrrinu

20

3l l00

L,ącznie

ilościolve

D.w11

z nauczyciele m akatlem icki m

Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki

134,

364

godziny
Nakład pracy studenta związany z za.ięciami wynaga.jącymi
bezpośredn iego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o .harakterżi praktycalyn
Metody weryfi kacji efektu kształcenia

Formujące
Obserr,vacja pracy studenta

1l

39_

Podsumowujące

w trakcie

za.jęc,

kontrola poprawnościwykonyr,vania
poszczególnycIr czynnościz zachowaniem
podstawouycll zasad ergonolnii.

Data

opracowania
sylabusa

lTaty

" W, Proffit i wsp. Ortodoncja Współczesna I i lI tom red. tl wydinia potrkl.goT. ro.offi
oftodoncja II Leczenie pod red. P, Diedricha red. l wydania polskiego A. Masztalerz

Numer efektu
kształcenia

BK

te

.1.ł

Osoba
przygotowująca
svlabus

'

prol'. dr hab. Teresa Matthews-Brzozorvska

ECTS

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Nazwa
kierunku
Nazwa
przcdmiotu
Jednostka
realizująca,
lvydział

Koordynator
przedmiotu

Rodzaj
przedmiotu

Obszar
nauczania

Estetyka Twarzy

Poziom i tryb
studiów

podyplomowe

Ortodoncja w estetyce
twarzy - ortoimplanty

PunkĘ ECTS

3

niestac.jonarne

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji 1JMP , Wydział Medyczny

dr n. med. Przemysław

Osoba/y zaliczającale

Kopczyński

obowiązkorł1,

Senrestr

1

Rotlzaj zajęć
Wykłady
i liczba godzin

dr n. med. Przemysław

Kopczyński

ćwiczenia

seminaria

2

3

nauki kliniczne

Poznanie metod diagnostyki przedimplantacyjnej i zasad planowania leczenia.
PrzYgotowanie stanowiska do zabiegów osadzania miniimplantów ortodontycznych.
cel kształcenia Poznanie rożnych technik zabiegowych osadzania miniimplantów ortodontycznych.
Poznanie zasad opieki pozabiegowej. Poznanie wybranych zastosowań miniirnplantów
aspekcie medycyny estetycznej.
Wykłady
nie dotyczy

Trcści

programo}ye

cwiczenia

Umiejętnoścsamodzielnego przeprowadzęnia zabiegu osadzenia miniimplanttr
ortodontycznego na fantomie. Praca studenta jest przez cały czas nadzorowana i
korygowan a przez lekarza prowadzącego.

r8

seminaria

i zasadY Prowadzenia dokumentacji do§czącej rniniimplantów, z uwzględnieniern
dokumentacji fotograficznej, rnodeli diagnostycznych, szabloilów chirurgicznych 3D.
Swiadoma zgoda Pacjenta na leczenię z wykorzystaniem rniniimplanńw - omówienie
SPecYfika

aspektów

prar.vnycIr.

poznanie tnetod diagnostyki przedimplarltacyjnej
i zasad planowania leczenia.
Poztlan ie instrumentariurn zabiegowego.

RÓŻne sYStemY mirriimplantów ortodorrtycznyclr jednoetapowych. dwuetapowych, podniebiennych
oraz zintegrowanyclr z nimi stałymi aparatarni ortodon§cznyrni.

PrzYgotowanie stanowiska do zabiegów osadzania miniimplantów orlodoIltycznych. pozIlanie
róznYch teclinik zabiegowych osadzania ortoirnplantów, ze szczególnyrn Lrwzględnieniem
rnałoinwazYjnYch technik chirurgicznyclr. 7,asady opieki pozabiegowij. bozna,rie wybranych
zastosowań miniimPlantów w leczeniu ofiodontycznym i interdysryplinarnym, ze
szcŹególriym
uwzględnierliem aspektów estetyki twarzy.
l9,

lnne

Formy
imetody
dydak§czne

Forma

Seminaria, demonstrac.ja kliniczna leczonych przypadków, filmy edLrkacyjne. prezentacja
na żywo
zabiegu chirLrrgicznego na fantomie i wykonaIlie określonych ćwiczeri piŹerstudenta.

i warunki

obecnośćna wszystkich zajęciach

Literatura

M. Dominiak, T. Gedrange,,Leczenie zespołowe w inrplantologii''

zaliczenia

podstawowa
Michael S. Block,,Implantologia Stomatologiczna", Urban&Partner. Wrocław 2008
Literatura
Ravindra
Nanda : Estetyka i biomechanika w ortodoncji, Urban&Partner, Wrocław 20l6
uzupełniająca

Numer efektu
kształcenia
EW03

odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia

Efekty kształcenia

zna podstawy leczenia

lł,ad

wykorzystaniem orloimplantów.
implantacj i ortoimplantów

zębowo - zgryzowych

Rodzaje, budowę

l

z M 1_W02
zasady

EW04

zna rodzaje i zastosowall ie i Ilstrutnentarium irnplanto logicznego.

Ml-W01

EW05

zna specyfikę i zasady prowadzenia dokLrmentacji uwzględniającą
wykorzystan ie ortoimplantów

Ml-W01

EUO5

potrafi prowadzic dokumentację w ortodoncji z uwzględnieniem
dokumentacj i foto grafi cznej

Ml-tJ03. U04

EK03

Potrafi samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania
właściwieorganizować własną pracę

Ml -K05

tsilans nakładu

Godziny kontaktow

e

1

z nźluczycielem akadcmickim

Liczba godzin

pracy studenta

udział w,wykładach
udział w ćwiczeniach

2

udział w seminariach

3

Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do serninariów

60

przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Inne

Łącznie 105
Punkty ECTS za przedmiot J
Intbnnacj a szczegółowa

godziny

wskaźniki
ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia

EK1

Data
opracowania
sylabusa

Formujące

Podsumowujące

Obserwacja pracy studenta w trakcie zalęc,
kontrola poprawnościwykonywania
poszczególnych czynnościz zachowaniem
podstawowych zasad ergononrii.

Osoba
przygotorvująca
sylabus

dr n. med. Przemysław Kopczyński

ECTS

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wvdział

Koordynator
przednriotu
Rotlzaj
przcdmiotu
Obszar
nauczania

cel kształccnia

l

Studia Podyplomowe

Estetyka Twarzy
Radiologia współczesna
o

' Dr hab. tl. med. Tomasz

'''

Punkty BCTS

3

'podyplnlowe
)

niestac.ionarne

2

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Onodonc.ii

Kulczyk
o

Ptlziom i tryb
studiów

fakultet

Nauki kliniczne

Osoba/y prorvadzące

przedmiot

semestr

lłodza.i zajęć

i liczba godzin

" wykłady
0

'

Dr hab. n. med. Tomasz

Kulczyk

'ćwiczenia

'' seminaria

l2

0

- Lelem Ksztatcenia.jest zapoznanie z metodami
z zakręsu radiologii i diagnostyki obrazowej, któró
Pozwalają na uwidocznienie struktur twardych i miękkich częścitwarzowej czaszki, jak też zapoznanie z
PrzePisami regulującymi stosowanie promieniowania .ionizującego w zastosowaniach stomatologicznych

i

zasadarni ochrony radiologicznej pacjenta i personelu.

Wykłady
nic dotyczy

''Cwiczeniit
nie dotyczy

seminaria

l,

Promieniowanie rentgenowskie
cyfrowa.

Treści
programowe

-

istota powstawania obrazu. Radiografia konwencjonalna

2.

PrzePisY Prawne regulujące zastosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.

3.

Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu

4.

Tomografia stożkowa. Istota powstawania obrazu , przykłady zastosowania.

5.

lnne metodY diagnostyki obrazowej

-

ultrasonografia (usg), tomografia komputerowa (TK),

tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MR). Podstawy
częścitwarzowej czaszki.

6.

i

zastosowanie w obrazowaniu

Techniki wYkonYwania zdęć zewnątrzustnych, zdjęć tomograficznych,
uwzględnieniem, zdjęć pantomografi cznych, zdjęć zewnątrzustnych,
uwzględnieniem zdjęc tele-bocznych. Analiza cefalometryczna.

7.
8.
'n

Formy
i nretody
dydaktyczne

ze
ze

szczególnym
szczególnym

SemiotYka radiologiczna, Systematyczne podejście do interpretacji zdjęć rentgenowskich. WaruŃi
opisywania zdj ęc rentgenowskich.
Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrz- i zewnątrzustnych oraz badań CBCT.

Inne

'o seminaria

i

Forma
i warunki
zaliczenia
Lite ratura

podstalvolva

2l

Obecnośćna wszystki.t,

^;ę"iu.Ir.

NUZY'o-I\allnowsKa l., KozYło l .K.: WSPołczęsna radiologia stomatologiczna,
Wyd. Czelej, t_ubtin, zo tz
RÓŻYłcl-Kalinowska I., RóżYło T.K.: Tomografia wolumeftyózna w praktyie
stomat;logicrn.;, wya. Czelej,
Lublin. 20l l
White S.C., Pharoah M.J.: Radiologia stomatologiczna, Wyd. Czelej, Lublin,2002
D
/_^l
\- n:^---___1
i
I
lD.,,.,.,;-l,:
l uJZJll)\l D,
l(tg, l K, USU, MR i nledycyna nul<learna., PZWL,
\t§u..r. UIagllUs[yKa
Warszawa. 20 l 3.
Różyło T.l(., Różyło-Kalinowska I.: Radiologia stomatologic zna, PZWL, Warsza
ua" 2001
Pruszyriski B. (red.): Wskazania do badań obrazowych. PZwL, Warszawa. 20 l
l.
-J

Literatura
uzupełniająca

Numer cfektu
kształccnia

Ew01
Ew02

otlniesienic do
kierunkowych

Efekty kształcenia

efektórv lrszf qłapn i.,

Zna definicję radiologii, wykonywania zd.jęć

Okazuje szacunkek wobec
zachowaniem

Cwl8

pac.lent

Cwl8, Cwl9, Cw22

Godziny kontaktowe z nauc?ycielem akadenlickiń

Liczba godzirl

udział w wy ładach
udział w ówiczeniacll
udział w seminariaclr
Bil:rns nakładu
pracy studenta

żE0
12

Samodzielna praca studenta

''

przygotowall le do sem lIla,rlow
przygotowan e clo kolokwlow
przygorowallIe oo egzalnlnu
inne

Lącznie
Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościowe

20
25

,57
362
godziny

Nakład pracy stttdenta związany z za.ięciani wymagaJącyml
średniego Lldziału
iela
1\ akłacl pracy stu delia zw tązany z zaj
ęci alni o c h a rakte rze p raktycztrv

3/

In

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
Iumer eleKtu

ksztalcenia

EKl

Form ujące

Podsumowujące

w trakcie Żajęć,
poprawności wykonywania
poszczególnych czynności z zachowaniem
Obserwacja pracy studenta

kontrola

podstawowych zasad ergonomii.

Data
opracowania
svlabusa

.ł,ł

Osoba
przygotolvująca
sylabus

dr hab. ToInasz KLrlczyk

ECTS
_i6

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwir

Medycyna estetyczna

kierunku
Nazlva
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
lvydział

Koordynator
przedmiotu
Rodzaj
;rrzcdmiotu
C)bszar
nauczania

cel ksztalcenia

Treści
programowe

Poziom i tryb
studiów

Podyplomowe

Punkty BCTS

2

Niestacjonarne

Stomatologia i medycyna
estetyczna w aspekcie

holenderskim

Katedra i Klinika C)rtopedii Szczękowej i ortodon.ii Wy*ri"ł M.,ry.^y
Prof. dr hab. Teresa
Mattlrews- IJ rzozowska

Obowiązkowy

Zirtlowy
letni

Osoba/y zaliczającale

l

I{odzaj zajęć

i liczba godzin

wykłady

Wykładowcy prowadzący
ćwiczenia z estetyki twarzy w
powiązaniu z holenderskinli
uczęlniami wvzszymi

ówiczenia

0

seminaria

4

4

Obszar nauk rnedycznych i nauk o zdrowiu

PrzekazanieSłuchaczomwiadomościteoretycZny"l'i
y Unii Europejskiej w zakresie zabiegów estetyki twarzy
Wykłady -standardoln prz),jętyn

cwiczenia
Na Ćwiczerliach ipodczas dyskusji w trakcie innych fonn dydaktyki, Słuchacz będzie rniał
moŻliwoŚĆ zaPoznania się z rrajczęstszymi zabiegami z zakresu stonlatologii estetyczne.j twarz1,
stosowanytni w Holandii.
seminaria
Inne

Fornry
i metody
clydaktycznc
Fornra
i warunki
zaliczenia

o

Cwiczenia - zbieranie wywiadu, planowanie diagnostyki * rto,n.łoĘ,.rrr,.,,leczeniu estetycznym twarzy, przedyskutowanie terapii w aspekcie estetyki i
wyni ków longitudinalnych

Warunkiemdopuszczeniadopracydyplomowejjes@
(obecnośći aktywrry ttdział w ćwiczeniach).

Literatura
potlstawowa

Litcratura

uzupełniająca
Numer efektu
kształccnia
EUO1

EtJ02

EK02
Bilans nakladu
pracy studenta

Publikacje Z zagranicznycll stonratologicznych facho*ycń.rasopisr,*h dotycą..
zabiegów w medycynie estetyczne.j twarzy w aspektach dentystyki

Efekty kształccnia
Potraf] zebrac wywiad z pacjerrtem
Potrafi zaproponować właściwezabiegi z zakresu stomatologii l
medycyny estetycznej twarzy w odniesieniu do obserwowanego
obrazu klinicznego
Rozumie konieczność stałego dotsŻ
w ramach przedmiotu wiedzy
Godziny kontaktowe z nauczyciclem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniacIl

odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
FU1

EUl4, EUl5, EUl6,
EUl8, AU4
K1
Liczba godzin
0
4

Lrdział w semillariach

4

Samodzielna praca studenta
nie do ćwiczeli
nie do seminariów
nie do kolokrviów
rlie do egzatrlit-ttt

0
0
0

0

lnne

0

Lącznie
Punkty ECTS za

wskaźniki
ilościowe

Numer efektu
kształcenia

2

ECTS

Nakład pracy studenta związany, ,ajęóiuńi *ynugaJą.yn"
bezpośredniego udziału nauczycieIa
Nakład pracy studenta związaIry,,u.lęciu@
weryfi kacj i efektu kształcenia

Formujące

Podsumowujące

EUOl-EU02

Obserwacja pracy studenta w trakcie

tjK0l -EK02

Ocena wypowiedzi w trakcie dyskusji

Data
opracowania
svlabusa

8

Osoba

przygotowu.jąca

sylabus

Pro1. clr hab. Teresa Mattl-rews-B.roró*sń

MK07 Kinezjologia stosowana i edukacyjna

UNIWRSYTET MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
re:rlizująca,

wydział
Koordynator
przcdmitltu

lłotlzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania

cel kształcenia

ŁStetyl€'I'warry
KlneZJologla stosowana i
edukacyjna

im.

Poziom i tryb
stutliów

KAROLA MARCINKOWSKIEGO
Podyplomowe

Niestacjonarne

PunkĘ BCTS
1

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
WYDZIAŁ LEKARSKI II1WYDZIAŁ MEDYCZNY
dr Renata sleboda
obolviązkowy

Zlmowv

Osoba/y zaliczającale

Rodzaj zajęć
i liczba godzin

dr Renata sleboda

Wykłady

cwiczenia

seminaria

0

4

3

obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oru, nuuL o kult r.r" fi

rycrń

Zapoznantestudentazpodstawamiteoretycznyrnikine'jo1ó
teorii i łańcuchów nrięśniowo-powięziowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu
ruchu. Ptzękazanie wiedzy na temat ruchowych schematów ciała, powstawania dysfunkcji
oraz Patologii w obrębie głowy-szyi-barków oraztworzenia układów kompensac}jnych
(wad Postawy). Nabycie umiejętności rozpoznawania nieet-ektywnych schómatów
Posturalnych i motorycznych oraz wskazanie metod oraz ćwiczeń korygujących dysfunkcje
w analizowanym obszarze ciała.
Wykłady
cwiczcnia
Cw.l * Arlalizapostawy ciała rnetodą oglądową. Wzorce skrzyzowań posturalnycll iich związki
staweIn skron iowo-zuchwowvIn.

Cw.2

barki,

Treści
programowe

-

ze

Nauka ĆwiczeIi usprawniających oraz techniki relaksacji w obrębie układu głowa-szl,ja-

Cw.3 - Natrka wybranych ćwiczeli kinezjologii stosowanej i edukacyjnej oraz wybraIlych cwiczeń
L§tno-twafzowej metody R.C. Moralesa na symetrię kompleksu ruchowego głowa-szyja-barki.
cw.4 - wprowadzenie do usprar,vniania pracy stawu skroniowo-zuclrwowego

seminaria

S.l - PodstawY kirrezjologii

stosowanej iedukacyjnej oraz nęurofizjologiczne zasady regulacyjnej
terapii t-tstllo-twarzowej R.C. Moralesa.
S.2 - Powięż jako ciało ernocjonalne. Anatornia powięzi w działaniu.
s-3 - zasada tensegracji w dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
odnięsieniu do całego
ciała.

Inne

Formy
i metody
dydaktvczne
Forma
i warunki
zaliczcnia

Metodypoglądowe(pokaziobjaśnienie),semina.i...,dy.kffi

metody oglądowe (nretoda wzrokowej oceny postawy ciała).

PozYtYwne zaliczenie zajęć (obccnośćna zajęciach, aktywny uclział * ć",i.r"nir,"lr).

l.
Literatura
podstawowa

2.

TaśmyAnatomiczlle.MeridianyMięśniowo-P
SPecjalistów Leczenia Ruchem. T.W.Myers, wyd.II, tł. dr M. Kokosza, wyd. DB pub|ishing,
Warszawa,2010.
Wady postawy ciała, diagnostyka i lęczenie. T. Kasperczyk, wyd. KASPER s.c., Kraków,
1994.

1.

l,iteratura
uzupcłniająca

7
B

Punktyspustoweiłańcuchymięśniowo.powięziowe*ost
Richter, E. Hebgen. Wyd. II, rozszerzone izaktualizowane. \łyd. Galai<tyka, Łódż,"2018.
wpływ wad wrodzonych i nabytych częścitwarzowej czaszki na mowę. T. MatthewsBrzozowska, B. Kawala red.; wyd. Akademia Medyczna irn. Piastów Śląskich,
Wrocław 20l2.
Techniki energii mięśniowej.L. Chaitow, tł. dr M. Kokosza, E,lsevier Uńarr&patner,
Wrocław. 20l l,
Nieskończona sieć. Anatonria powięzi w clziałaniLr. R. L. Schultz R. Feitis, tł. A. Polariski
wyd. VIRGO, Warszatva, 2008.
NeLrrofizjologiczne metody usprawniani a dzięci z zaburzerńatni rozwoju. L.Sador.vska
red.;
wyd. AWF Wrocław.2004.
Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci zzaburzeniami rozwojLr psychoruc1rowego.
L.Sadowska red.; Studia i monografie, nr 58, wyd. AWF Wrocław. 200l.
ZInyślne ruchy, które doskonalą rrmysł. C. Hannaforcl, wyd. Medyk, Warszawa,
l997.
AnatomY of lnovemetlt. B. Calais-Germain. English language edition, wyd. Eastland press.
Seatle, USA. l993.

Numer efektu
kształcenia

M2_W0l

M2_W02.

M2

W03

Ml_U05

MŁUo5,
M2_U11

M2_K01,

M2 K02

Efekty kształcenia

zna poosTawy teoretyczne klnezJologti stosowanej
terapii ustno-twarzowej Moralesa.

i

edr"rkacyjnej oraz

zna poostawowe struktury mtęśntowo-powięziowe w obrębie ciała
oraz tch relacje w kompleksie ruchowym słowv-szvi-barków
rotrall oceruc metodą obserwacji prawidłowośó postawy w obrębie
górnego i dolnego skrzyzowania ciała człowieka.
potrali dobrać ćwiczenia do indywidualnyclr potrzeb pac.ienta jako
terapii wspomagającej kształtowanie symetrii ruclru kompleksu
głowa- szyj a- barki or az pr acy stawu skroniowo -zuchwowl o,.,
t(ozumle konlecznosc stałego dokształcania się w zakresie zdobyte.i
w ramaclr przedmiotu wiedzy.
t'oozlny kontaktowe z nąuczycielem akademickim

udział w wykładach

udziałwćwióffi

A.W1. B.W7
A.U1, A.U2, F.U l
B.U2. B.U3. D,U5
K.1 , K.4
I-iczba godzin
0
4

udział w seminariach

Bilans nakładu
pracy studenta

odniesicnic do
kierunkowvch
efektórv kształcenia
A.Wl. A.W4

J

samodzielna praca stutlenta
l5

p.zygoto*anffi

10

przygotowanie do kolokryiów
przygotowallle do egzalnlIru

0
0

tlll]e

0

Łącznie 32
Punkty ECTS za przedmiot l

wskaźniki
ilościolve

godziny
aKład pracy Studenta Zw ląZany z zaj ęciam i wylnaga_j
ącym
bezpośredIlicgo rrdziału llauczvcicla
1\

Nakład pracy studentazwiązany zzaięcianli o

"harukte*

ECTS

l0

i

n*kt,r.,

15

Metody weryfi kacji efektu kształcenia
kształcenia
M2_W01

M2 K02

D"t"

opracowania
svlabusa

Formujące
Ocena wypowiedzi, zaangażowania w
dysktrsję oraz aktywrry udział w
ćwiczeniach
Osoba
przygotowująca
sylabus

Podsumowujące

ZaIiczenię na podstawie obecności na
seminariach i ćwiczen iach oraz wykonywania
zadań.
dr Renata
a

MK08 Manualna terapia

WYDZIAŁ MEDYCZ|{Y
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydzial
Koordynator
przeclmiotu
Rodza.i
Jrrzedmiotu

Obszar
nauczania

cel kształcenia

Estetyka'fwarzy

poziom i tryb
studiów

Terapia manualna twarzy

Punkty ECTS

Studia podyplornowc

1

Katedra i Klinika Orlopedii Szczękowej i Ortodoncji.

Dr n. biol. Sława
Połoczańska-Godek
SelneStr

Nauki klirriczne

Dr n. społ. Sława
Połoczańska-Godek
cwiczenia
seminaria

Osoba/y zaliczającale
Rodzaj za.ięć

i liczba godzin

Wykłady
0

4

0

C7.ZapoznanieSłuchaczyzwybranymitechnikamiń@

kosmetologicznym,
C2. Nabycie umiejętnościwykorzystania zasad autoterapii i profilaktyki dotyczącej
powstawania prz eciążeń stawu skroniowo-zuchwowego
Wyklady
Nie doryczy

cwiczenia
1. Lokalizacja punktów spustowych w systemie powięziowo-mięśniowym.

ż. Techrriki rozlużniania powięziowo-mięśniowego (aktywne,

Trcści
programowe

pasywne,
ekscentryczne rozciąganie, manipulacie powięziowe). Techniki autoterapii,
3. Mobilizacje uciskowe i techniki zmniejszania aktywności punktów spustowych.
4. Techniki ana|izy symetrii twarzy i szyi- ana|tza studium przypadku
5. Omówienie odczuć subiektywnych pacjenta po zabiegu modelowania tkanki
łącznej w obszarze głowy i szyi.
seminaria
Nie dotyczy

Inne

Formy
i metody
tlydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Litcratura
podstalvowa

l,USTRO, Karty pracy, praca w zespołach 3 osobowych,
ewaluacj a warsztatów, dyskusj

prezentac.|a techrrik pracy,

a.

Obecnośćna wszystkich zajęciach

l. Manheim J.C,, 2001: Myofascial release mu
Thorofare. NJ.
2. MYers T.W., 200l: Anatomy Trains
- Myofascial Meridians for Manual and Movement
l'herapists, Churchill [.ivingstone.
3. Rakowska M., 2002: Autoterapia i profilaktyka dysfunkcji narządu ruclru w modelu
holistYcznym rnedycyny manualnej. ZeszyĄ Cwiczeri. Centrum Autoterapii ,.l{umanus",
Poznań.
4. Rakowski A,2011: Terapia manualna holistyczna.Wyd.Centrum Terapii Manualr-rej
Tarnowo Podgórne.
5. Materiały szkoleniowe kursu Techniki liftingu twarzy Stanleya Rosenberga Kraków

2000
6. Połoczańska-Godęk S 2010: Techniki modelowantalwarzy, Teoretyczne i praktyczne
asPektY koncepcji naturalnego liftingu twatzy z wykorzystaniem tęchnik masażu, Wyd.

wszuiE poznań

7. SzPrYnger J, Sozańska G., 200t: Neuromechanika
Wydawnictwo Czelej, Lublin.
Literatura
uzupełniająca

TK-2
TK-3

l,K-4

neuromobilizacje w fizjoterapii.

1. CzaPlińska J. Stan uzębienia, przyzębia i higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży
leczonYch aparatami stałymi, Ankieta oceny dolegliwości bólowych i irrnych objawów
towarzYszącYch dysfunkcjom w układzie stomatognatycznym., Rozprawa doktorska.
Klinika ortodoncji UM. Im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ,2012

Numer efektu
kształcenia

TK-l

i

Efekty kształcenia

Potrafi zlokalizowac punkty spustowe twarzy w
§§lg114Łq

ię

śnio wo -powi

odniesienie do
kierunkolvych
efektólv
kształcenia
P7U_w

ęziowym.

P7S_KK

Zna techniki rozlużniania mięśniowo-powięziowe

P7U_W

P7S

Zna techniki mobilizacji uciskowych i techniń
zluslszające aktywno któw spustowych.

P7U_w

P7S_KK

P7U_W

P7S

oraz auto-terapii.

Potrafi zintetpretować odczucia subiektywne
pacjenta po zabiegach nrodelowania tkarrki łącznej w
obszar?e głowy i szyt.
Godziny kontaktowg z nauczycielem akaclemickinr

Elel§9ll'u!e9!1

4
0

Samodzielna praca studenta

j

lnne

ło

KK

0

przygotowan e do ćwiczeIi
przygotowani e do semirrariów
przygotowanie do kolokwiów

prz)gotowa,,i"

KK

Liczba godzirl

udział w wykładach
udział w ćwiczeniach

Bilans nakładu
pracy stutlenta

odniesienie clo
obszarowych
efektów
kształcenia

0

20
0

"gZ^

0

0

ł,ączllie 24
Punkty ECTS za przedrniot

wskaźniki
ilościowe

1

godziny
akład p racy stu d e "fta zw i ązarry z zaj ęciani wy
bezpośredn iego Lrdziału nauczyciela

N

N

I

akład pracy studel,fta zw iązany z za.ięciami o

rn a ga.i

ący nl i

c h a ra kte

rze p raktycztlvm

Mel lody weryfi kacji efektu ksztalcenia
Numer efektu
ksztalcenia

BK1

Data
opracowania
sylabusa

Form ujące

Podsumol ujące

w trakcie
poprawności
wykonywania poszczegolnych czynności
z zachow ani em podstawowych zasad.
Osoba
Dr n. społ. Sława Połoczańska-Godek
przygotowująca
sylabus
Obserwacja pracy studenta

zalęć,

kontrola

ECTS

MK

09

Chirurgia estetyc zna twarzy

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
lvydział

Koordynator
przedmiotu

Studia podyplomowe
Estetyka Twarzy
Chirurgia estetyczna
twarzy

Punkty ECTS

2

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
Pro1. zw. dr lrab. rr.
nred. Teresa Matthews-

Brzozowska

sęmestr

Rodzaj
przednliotu

Obszar
nauczania

Poziom i tryb
studiów

Osoba/y zaliczzjącale
Rotlzaj zajęć
i liczba godzin

Lek dent oskar komisarek

Wykłady

Cw,iczenia

seminaria

4

4

4

Nauki klinicznc

CI'Zaznajonrieniestudentówzpodstawov\rymi;

cel kształcenia

szczękowo-twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznej korekty zaburzeń w
obrębi e twarzoczaszki.
C2. Student potrafi rozpoznawać typowe zaburzęniaw obrębie twarzoczaszki wymagające
leczenia clrirurgi cznego.
C3. Zaznalomienie studentów z protokołem postępowania w przypadku pacjentów z
zaburzeniami morfologii twarzoo zaszkl.
Wykłady
1. Anatomia głowy i szyt ze szczegolnym uwzględnieniem rejonu twarzoczaszki.
2. Chirurgia Ortognatyczna jako gałążchtrurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej.
3. Metody leczenia zaburzeń w obrębie twarzoczaszkt.
4" Zaopatrywanie ran w obrębie twarzoczaszki.
cwiczenia

l,

2.
Treści
programowe

Anallza przypadków klinicznych częścI - wady szkieletowe - ustalenie
tozpoznania oraz właściwegopostępowania terapeutyczne go.
Analiza przypadków klinicznych częścII - zabwzenia w obrębie tkanek miękkich
* ustaleni e r ozpoznanta or az właściwego postępowani
a terapeutyczne go.

seminaria
1. Wady wrodzone i rozwojowę twarzoczaszki.
2. pourazowe zaburzęnia tw arzoczaszki.

3,

Zaburzenię budowy twatzoczaszki w wyniku chorób onko logicznych.

Inne

Formy
i mctody

dydaktyczne
Forma
i rvarunki
zaliczenia

Karty pracy, dyskusja, praca w zespołach 2 osobowych
Obecność na wszystkich zajęciach

l. Naini B.F., Orthognathic surgery: Principles, Planning and Practice, WILEY
Blackwell, ,ż077, New Delphi, lndia

Literatura
podsta,wowa
J.

Literatura
uzupełniająca

2
1

J

Miloro M., Peterson's Principles of Oral & Maxillofacial Surgery, Third Edition,
People's Medical Publishing House,2012, USA
Posnick C.J., Orthognatlric Surgery, Saunders, 2013 USA
ZapałaJ..Wyszyńska-Pawe1ecG.,2017:Wybran"
szyi, wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Adam Włodarkiewicz: Dermatochirurgia, wydanie I. Cornelis. Wrocław 2009
SYlwester Kowalik: Chirurgia twarzy. wydanie 1, Wydaw-nictwo Medop" Stalowa
Wola 2005

Numcr refcktu

Efekty kształcenia

kształt:enia

W-l
W-2
W-3

U-l

U-2

odniesienie do
kierunkowych

odniesienie do
obszarolvych
efektów
kształcenia
Mż_W07
M2 W09

efektórv

Studerit nazyw a podstawowe techniki
dernratochirurgii, chilurgii szczękowo-twarzowei
Studerrt zna metody leczenia zaburzeńw obrę6ie
twarzoczaszki.
Student zna zasady zaopatrywania ran w obrębie
twarzoczaszki.
S tud ent potrafi r ozpoznaó naj częściej występuj
ące
zaburz.enia w ob rębi e tw arzo czasz.ki.

Student potrafi ustalić właściwepostępowani"
terapeutyczne u pac.j en tow z zaburzeniami w obreb i e
-

kształcenia

K2_W07
K2_W07

M2_W07
M2 W09
M2_W07
M2 W09
M2_IJ02
M2_U03
M2_U05
M2_U09
M2 U10
M2_U02
M2_U03
M2_U05
M2_U09
M2 U10
M2_K02

K2*W07
K2_1J26

K2_U26

twarzoczaszki

K-l
K-2

Bilans nzrkładu
pracy studenta

Student ma świadomoścprzydatności posiadanej
K2_K01
ylg4ąylgĘ!ąq.J ch irur gi i p lastyczne j, e stetyc zne j
Studerrt ma świadomość
dalszego kształcenia i
K2_K07
korzystania z pomocy innych specjalistow
Godziny kontaktowe z nauczycielem akaclemickim
udział w wvkładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariach

M2_K0l
Liczba godzin
4
4
4

Samodzielna praca studenta
przygotowanie dg ćwiczeri
przygotowanie do selllinariów

l5
28

przygotorvanie do kolokwiów

0

przygotowanle do egzaminu
lll

0

lle

0

Łącznie 50
Punkty ECTS za przedmiot

wskaźniki
ilościolve

2

godziny
akład pracy stLrdel"fta zw iązarry z zaj ęciani wyrn agaj
ącynl i
redniego udziału
ela
N akład p racy studet"fta zw iązany z zajęciani o c h arakterze praktycznym

N

Metotly weryfi kacji et'ektu kształceni:t

ECTS

Nurner efcktu
kształcenia

EK1

Data
opracowania
syIabusa

F'ormującc

Podsumowujące

w trakcie
poprawności
wykonywania poszczególnych czynności
z zachowaniem podstawowych zasad
ergonomii.
Obserwacja pracy studenta

zajęć,

kontrola

Osoba
przygotowująca
sylalrus

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa MatthewsBrzozowska
Lek dent. oskar komisarek

Praca dyplomowa

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
lvvdział
Koortlynator
Drzedmiotu
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania

cel ksztalcenia

' Studia Podyplomowe

Poziom i tryb
studiów

Estetyka T'warzy
Korrsu ltacje z opiekunem

J

6

Punkty ECTS

pracy dyplomowej

o

ż

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortoaonc3l

' pro1. dr hab. Teresa
M atthelvs- B rzozorvska
l-akultet
a

10

Osoba/y prowadzące

przedmiot
Rodza.i zaięć
" wykłady
i liczba godzin
0

semeStr

Nauki przedkliniczne

'

prof. dr hab, Teresa

Matthews-Brzozolł,ska
l)
'-

.

cwlczenla

l3

seminaria

0

8

rrzeKazanIe wledzy lla tellat przygotowaIlia pracy dyplornowej iprezentacji multinredialne_j z
wYbranego PrzYPadku. Zapoznal'lie studenta z wielopłas zazyzllowymi mozliwościanri terapii
skojarzonej w nledycynie iw stomatologii estetycznej. Nabycie umiejętności:Inetoilologicztlycll rv
przygotowaniu. napisaltiu i prezentacji wybranego nrodułu i opisanego przypadku

Wykłady
rrie dotyczy

''Crł,iczcnia
nie dotvczv

Treści
programowe

seminaria

1. Podstawy

rnetodologiczne przygotowania

modułu, rozdziaĘ pracy

2.

Forma przygotowanie

i

treść

i

opracowania

dokLrmentacja prezentacj

i

podstawie róznycIl przykładów
'"

Formy

i mctody
dydaktyczne
Forma
i warunki
zaliczenia

Litcratura
podstalvowa

Literatura
uzupelniająca

z

opisanego przypadku na

lnnc

'u Seminaria, demonstracja prac, podział pracy, mozliwoS., *yko.ryrtuniu

,.ir*Ęo pisrilffi

'.Warutlkiemdopuszczetliadoobronypracydypló

wszYstkich PrzedIniotów (obecność oraz aktywny udział), napisanie

rrzyskan ie pozytywIĘj recenr,i i
Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akadenlii Nauk
DOBRE OBYCZAJE W NAUCE
Zbior zasad i wytycznych

i

złożęrtle pracy oraz

pubIikacje z czasopisn fachowych z nledycyny
i stomatologii estetycznej

Numer efektu
kształcenia

EK Wl

piśmiennictwa wybranego

Efekty kształcenia
' Zna

zakręs medycyny i stomato l og i i e stetyczrlej
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