
Fakultety_2021-2022 – w ramach projektu POWER 3.5

L.p. Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Kierownik dydaktyczny Wykład Seminaria Ćwiczenia Laboratoria Zajęcia praktyczne

1
Interdyscyplinarna współpraca podczas procesu 
fizjoterapii pacjentów oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii (OAiIT)

fizjoterapia, pielęgniarstwo, lekarski, psychologia zdrowia dr Tomasz Zwoliński 8 12

2 Ultrasonografia point of care w stanach zagrożenia 
życia

lekarski, ratownictwo medyczne dr Natalia Buda 20

3
Ocena mechanizmów molekularnych nowych 
systemów transdermalnych dla leków 
przeciwnowotworowych

lekarski, farmacja, analityka medyczna, przemysł farmaceutyczny i 
kosmetyczny

dr hab. Magdalena Górska-
Ponikowska, prof. Uczelni

5 15

4 Organizmy modelowe w badaniach biomedycznych
analityka medyczna, dietetyka, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, 
psychologia zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie 
środowiskowe

mgr Tomasz Koliński 20

5
Poza naukową medycyną. Od niewiedzy do teorii 
spiskowych

farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, 
psychologia zdrowia, zdrowie publiczne -
zarządzanie w systemie zdrowia

dr hab. Adam Szarszewski 20

6 Farmakoekonomika opieki zintegrowanej
Lekarski, Zdrowie publiczne, Fizjoterapia, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, 
Farmacja, Psychologia zdrowia, Pielęgniarstwo

dr Ewa Bandurska 5 15

7 Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych
lekarski, lekarsko-dentystyczny, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, 
zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie publiczne II 
stopnia, psychologia zdrowia 

mgr Małgorzata Wojnarowska 5 15

8
Początki wcale nie takie trudne, czyli jak odnaleźć 
się w uczelnianym świecie?

analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia 
zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, ratownictwo 
medyczne,techniki dentystyczne, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie 
zdrowia,zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i 
BHP

mgr Weronika Ciećko 5 15

9 Farmakoterapia w pediatrii-współpraca personelu 
medycznego z farmaceutą

farmacja 5 rok (max 50%) oraz lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo dr hab. Danuta Siluk 8 12

10 Zintegrowana opieka w przewlekłych chorobach 
układu oddechowego

lekarski, fizjoterapia, dietetyka, elektroradio9logia, pielęgniarstwo dr Iwona Damps-Konstańska 20

11 Biała kartka-zdrowie psychiczne w zdrowiu 
publicznym

dietetyka, fizjoterapia, lekarski,  pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie 
publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia,zdrowie publiczne

dr Agnieszka Wojtecka 15 5

12
Artificial inteligence Date Science w ochronie 
zdrowia

analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia 
zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, ratownictwo 
medyczne,techniki dentystyczne, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie 
zdrowia,zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i 
BHP

dr hab. Łukasz Balwicki 5 15

13
BUDOWANIE ZESPOŁÓW OPIEKI 
INTERDYSCYPLINARNEJ

analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia 
zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, ratownictwo 
medyczne,techniki dentystyczne, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie 
zdrowia,zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i 
BHP

dr Paulina Metelska 5 15

14
Health Technology Assessment (HTA) jako 
narzędzie podejmowania decyzji o finansowaniu 
procedur medycznych.

analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia 
zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, ratownictwo 
medyczne,techniki dentystyczne, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie 
zdrowia,zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i 
BHP

 dr Bronisław Sulkowski 5 15
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15 Wystąpienia i przemówienia publiczne 

analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, 
lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia 
zdrowia, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, ratownictwo 
medyczne,techniki dentystyczne, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie 
zdrowia,zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie środowiskowe i 
BHP

dr Hanna Nowakowska 5 15

16 Intersyscyplinarne podejście do leczenia otyłości 
dziecięcej

lekarski, pielęgniarstwo, dietetyka, fizjoterapia, psychologia zdrowia, zdrowie 
publiczne

dr Michał Brzeziński 8 6 6

17 Opieka żywieniowa nad pacjentem przewlekle 
chorym

lekarski, pielęgniarstwo, dietetyka, fizjoterapia, psychologia zdrowia, dr Agnieszka Jankowska 8 6 6

18 Czym skorupka za młodu - o roli wczesnego 
rozowju w dorosłości

 lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, fizjoterapia, psychologia 
zdrowia.

dr hab. Agnieszka Szlagatys-
Sidorkiewicz, prof. uczelni

8 6 6

19 Diagnostyka laboratoryjna - jak ją zrozumieć? 
Studium przypadków

lekarski, analityka medyczna, dietetyka dr Marlena Zyśk 16 4

20 Profilaktyka dna miednicy - interdyscyplinarne 
zdrowie kobiety.

fizjoterapia, lekarski (PL), pielęgniarstwo (I i II stopień), położnictwo (I i II 
stopień), psychologia zdrowia, zdrowie publiczne.

mgr Joanna Żuralska-Wnuk 8 12

21 Zaawansowane czynności resuscytacyjne u 
noworodka oraz wsparcie procesu adaptacji

lekarski, ratownictow medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo dr Iwona Domżalska-Popadiuk 5 15

22 Wielodyscyplinarne Postępowanie w zespole stopy 
cukrzycowej

lekarski, pielęgniarstwo, elektroradiologia, fizjoterapia dr hab. Anna Korzon-Burakowska 20

23 Prywatność w ochronie zdrowia w epoce cyfrowej
lekarski, lekarsko- dentystyczy, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, 
ratownictwo medyczne, , analityka medyczna, farmacja 

dr Piotr Popowski 10 10

24 Niewydolność wątroby w ujęciu transplantologa pielęgniarstwo, lekarski i fizjoterapia dr hab. Łukasz Kaska 4 16

25
Metodologia testów diagnostycznych, badań 
przsiewowych i kwestionariuszowych w medycynie

analityka medyczna, elektroradiologia, farmacja, lekarski, lekarsko-
dentystyczny, psychologia zdrowia,  zdrowie publiczne - zarządzanie w 
systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie 
środowiskowe i BHP.

prof. Paweł Zagożdżon 20

26 Kompleksowa opieka i leczenie pacjentów z rakiem 
jelita grubego (RJG).

pielęgniarstwo, lekarski i fizjoterapia dr hab. Jarosław Kobiela 10 10

27 Zintegrowane leczenie ran przewlekłych i 
powikłanych ran pooperacyjnych.

pielęgniarstwo, dietetyka, lekarski i fizjoterapia dr hab. Jarosław Kobiela 8 12

28 Środowiskowe uwarunkowania zdrowia populacji

analityka medyczna, elektroradiologia, farmacja, lekarski, lekarsko-
dentystyczny, psychologia zdrowia,  zdrowie publiczne - zarządzanie w 
systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie 
środowiskowe i BHP.

dr hab. Łukasz Balwicki 20

29 Stany zagrożenia życia w neurologii - trening 
symulacyjny

lekarski, ratownictow medyczne, pielęgniarstwo prof. Leszek Bieniaszewski 4 16

30
Molekularne i komórkowe mechanizmy wiążące 
tkanki mięśniową, łączną i nerwową w strukturę i 
funkcję mięśnia w fizjologii i patologii

lekarski, fizjoterapia dr hab. inż. Piotr Wierzbicki 5 10 5

31
Trening umiejętności komunikacyjnych – 
komunikacja z pacjentem w zaawansowanym 
stadium chorób przewlekłych i jego rodziną

lekarski, ratownictow medyczne, pielęgniarstwo dr Magdalena Osowicka 3 17

32 Molekularne podstawy fizjologii w przykładach. lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja dr Maria Smolińska-Bylańska 5 10 5

33
Zintegrowana opieka nad pacjentem po 
przeszczepie narządu -transplantologia kliniczna dla 
studentów WNoZ i Wydziału Farmaceutycznego 

pielęgniarstwo, dietetyka, fizjoterapia, psychologia zdrowia, farmacja dr Joanna Wdowczyk 8 7 5

34 Interdyscyplinarne metody leczenia i diagnostyki 
chorób nowotworowych. 

lekarski, farmacja, analityka medyczna (lata II-V). prof. Michał Pikuła 20

35 Czerniak i inne nowotwory skóry - praktyczne 
aspekty diagnostyczne

lekarski, lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, 
elektroradiogia, ratownictwo medyczne,

dr hab. Michał Sobjanek 4 16

36
Pacjent z chorobą rzadką – rola spersonalizowanej 
opieki interdyscyplinarnej.

lekarski i lekarsko-dentystyczny,fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo, 
położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

dr hab.  Ninela Irga-Jaworska 20



37
Medyk w skrajnych sytuacjach – prawne i 
projektowe aspekty w czasie wojny, epidemii,
klęski żywiołowej.

analityka medyczna, elektroradiologia, farmacja, lekarski, lekarsko-
dentystyczny, psychologia zdrowia,  zdrowie publiczne - zarządzanie w 
systemie zdrowia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, zdrowie 
środowiskowe i BHP.

dr Piotr Kobzdej 5 10 5

38 Wirtualna pracownia MRI elektroradiogia, lekarski dr inż. Agnieszka Sabisz 20
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