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Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA OPISU 

PRZEDMIOTU 

Socjologia medycyny 

Nazwa przedmiotu Socjologia 

medycyny 

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się zaliczenie na 

ocenę 

Blok zajęciowy 

obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów 

Kierunek studiów 

Ratownictwo Medyczne 

Cykl dydaktyczny 

2021/22 

Okres 

Semestr 1 

Języki wykładowe 

Polski 

Profil studiów 

praktyczny 

Obligatoryjnośd 

obowiązkowy 

Sposób realizacji i godziny zajęd seminarium: 10, e-

learning: 5 

Liczba punktów ECTS 1 

Poziom kształcenia pierwszego 

stopnia 

Forma studiów 

stacjonarne 

Dyscypliny 

Nauki o zdrowiu 

Koordynator przedmiotu Tomasz Ocetkiewicz, Ilona Baraoska 

Prowadzący zajęcia Tomasz Ocetkiewicz, Ilona Baraoska 

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak 

Grupy zajęd standardu 

B. Nauki behawioralne i społeczne 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Bez wstępnych wymagao 

Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 
Przedstawienie podstawowych teorii socjologicznych wykorzystywanych do wyjaśnienia wpływu uwarunkowao społecznych 

na stan zdrowia i relacje z pacjentem. 

C2 Przedstawienie socjologicznych koncepcji zdrowia i choroby, wyjaśnienie koncepcji choroby jako roli społecznej 

C3 
Przedstawienie wpływu rodziny na stan zdrowia, patogennej roli rodziny. Przedstawienie występowania choroby przewlekłej i 

niepełnosprawności i jej wpływu na  funkcjonowanie rodziny. 

C4 
Przedstawienie teorii naznaczenia społecznego i wpływu stygmatyzacji na sytuację osób chorych, niepełnosprawnych, 

starszych wiekiem 

C5 Przedstawienie modeli relacji ratownik - pacjent, omówienie zasad właściwej komunikacji z pacjentem 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 

Kod Efekty w zakresie 

Kierunkowe 

efekty 

uczenia się 
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Wiedzy – Student zna i rozumie:  

W1 
wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii mające zastosowanie w 

ratownictwie medycznym B.W1 

W2 
społeczny wymiar zdrowia i choroby, wpływ środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) oraz 

różnic społeczno-kulturowych na stan zdrowia B.W3 

W3 rolę stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych B.W4 

W4 
formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w wybranych instytucjach oraz społeczne 

uwarunkowania różnych form przemocy B.W5 

W5 

postawy społeczne wobec znaczenia zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości, 

konsekwencje społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, a także koncepcję 

jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia 
B.W6 

W6 
znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie 

zaufania w interakcji z pacjentem B.W7 

W7 społeczną rolę ratownika medycznego B.W9 

W8 psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby przewlekłej B.W8 

W9 rolę rodziny w procesie leczenia B.W11 

Umiejętności – Student potrafi:  

U1 
uwzględniad podczas medycznych czynności ratunkowych oczekiwania pacjenta wynikające z 

uwarunkowao społeczno-kulturowych B.U7 

U2 
identyfikowad czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznawad przemoc i odpowiednio na nią reagowad 

B.U9 

U3 
komunikowad się ze współpracownikami w ramach zespołu, udzielając im informacji zwrotnej i wsparcia 

B.U11 

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:  

K1 podejmowad działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób O.K3 

K2 
inicjowad, wspierad i organizowad działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania 

pierwszej pomocy O.K5 

Treści programowe 

Lp. Treści programowe 
Efekty uczenia się dla 

przedmiotu 

Formy prowadzenia zajęd 

1. 

Koncepcje zdrowia w ujęciu socjologicznym. Zdrowie jako 

dobrostan. Socjologiczne definicje choroby. Wejście w rolę 

chorego, prawa i obowiązki wynikające z rokli chorego. 

kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby. 

W1, W2, W7, U1, K1, K2 e-learning 
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2. 

Rodzina jako grupa społeczna. Rola rodziny w promocji 

zachowao prozdrowotnych i przeciwdziałaniu zachowaniom 

antyzdrowotnym. Opieka nad chorym członkiem rodziny, 

modyfikacje ról społecznych w związku z prowadzeniem opieki 

nad osobą starszą i niepełnosprawną. 

W2, W4, W9, U1, K1 seminarium 

3. 

Przemoc domowa, zasady jej rozpoznawania i radzenia sobie ze 

zjawiskiem przemocy. zachowania autodestrukcyjne. W3, W4, U2 seminarium 

4. 

Teoria naznaczenia społecznego a sytuacja osób z chorobami 

przewlekłymi. Pojęcie stygmatyzacji i dyskryminacji. pojęcie 

jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. W5 seminarium 

5. 
Modele relacji ratownik - pacjent. Zasady właściwej komunikacji 

z pacjentem w trakcie interwencji medycznej W6, W8, U3 e-learning 

Literatura 

Obowiązkowa 

1. Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz–pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellooskiego, Kraków 2002. 

2. Gałuszka M., Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania ryzyka zdrowotnego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, Łódź 2012 

Dodatkowa 

1. Ostrowska A., Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy, IFiS PAN, Warszawa 2009. 

2. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeostwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006. 

3. Szluz B. (red.) Doświadczanie choroby w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019. 

Informacje rozszerzone 

Metody nauczania: 

Analiza tekstów, E-learning, Metoda przypadków, Praca w grupie, Seminarium 

Rodzaj zajęd Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu 

seminarium zaliczenie pisemne 

Obecnośd na seminariach, aktywnośd studenta podczas zajęd potwierdzona 

otrzymywaniem punktów za aktywnośd, zaliczenie - 5 pytao otwartych 

dotyczących treści nauczanych w trakcie kursu, odpowiedzi w formie minieseju 

e-learning zaliczenie Wypełnienie on-line zadao koniecznych do zaliczenia e-learningu 

Bilans punktów ECTS 

Rodzaje zajęd studenta 
Średnia liczba godzin* przeznaczonych na 

zrealizowane rodzaje zajęd 

seminarium 10 

e-learning 5 



4 / 5 

kształcenie samodzielne 5 

przygotowanie do sprawdzianu 10 

  

Łączny nakład pracy studenta 
Liczba godzin 30 

Liczba godzin kontaktowych 
Liczba godzin 15 

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut 

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się 

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu 

Metoda sprawdzenia 

zaliczenie pisemne zaliczenie 

W1 x x 

W2 x x 

W3 x x 

W4 x x 

W5 x x 

W6 x x 

W7 x x 

W8 x x 

W9 x x 

U1 x x 

U2 x x 

U3 x x 

K1 x x 

K2 x x 

Standard kształcenia - efekty uczenia się 
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Kod Treśd 

B.U7 
uwzględniad podczas medycznych czynności ratunkowych oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowao społeczno-

kulturowych 

B.U9 identyfikowad czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznawad przemoc i odpowiednio na nią reagowad 

B.U11 komunikowad się ze współpracownikami w ramach zespołu, udzielając im informacji zwrotnej i wsparcia 

B.W1 
wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z perspektywy socjologii mające zastosowanie w ratownictwie 

medycznym 

B.W3 
społeczny wymiar zdrowia i choroby, wpływ środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) oraz różnic społeczno-

kulturowych na stan zdrowia 

B.W4 rolę stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych 

B.W5 
formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w wybranych instytucjach oraz społeczne uwarunkowania różnych 

form przemocy 

B.W6 

postawy społeczne wobec znaczenia zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości, konsekwencje społeczne choroby i 

niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, a także koncepcję jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia 

B.W7 
znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z 

pacjentem 

B.W8 psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby przewlekłej 

B.W9 społeczną rolę ratownika medycznego 

B.W11 rolę rodziny w procesie leczenia 

O.K3 podejmowad działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób 

O.K5 
inicjowad, wspierad i organizowad działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy 

 


