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Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: PROMOC035  
Rok/Semestr: 2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Promocja zdrowia 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny  
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: I 
Punkty ECTS: 3  
Całkowita liczba godzin: 75 godz.  
Formy kształcenia (wykłady/ ćwiczenia / zajęcia bez udziału nauczyciela/ 
zajęcia praktyczne): 30/10/15/20 
Prowadzący: dr n. med. Bogumiła Kowalczyk – Sroka 
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: definiuje zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania 
zdrowotne, styl życia oraz wskazuje na ich podstawy teoretyczne; wyjaśnia paradygmaty zdrowia 
i ich wpływ na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną; określa zakres i charakter zadań 
pielęgniarki w promocji zdrowia, zna zasady konstruowania programów promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej; zna strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i 
ponadnarodowym. 
 
W zakresie umiejętności student: ocenia stan zdrowia jednostki/rodziny - „potencjał 
zdrowotny człowieka” z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe); 
rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób 
wynikających ze stylu życia; uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i 
motywuje do zachowań prozdrowotnych; inicjuje i wspiera jednostkę/rodzinę w utrzymaniu 
zdrowia poprzez tworzenie środowiskowej „koalicji na rzecz zdrowia”; realizuje programy 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych; 
opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin. 
 
Cele: 
 
Opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania i analizowania 
problemów zdrowotnych w odniesieniu do jednostki, rodziny, grupy społecznej oraz poznanie 
stosowanych strategii promujących zdrowie. 
 
Literatura: 
 
A. Andruszewicz, M. Banaszkiewicz (red.): Promocja Zdrowia. Tom I. Teoretyczne podstawy 
promocji zdrowia. 
D. Cianciara: Zarys współczesnej promocji zdrowia. 
A. Czupryna (red.):  Zdrowie Publiczne. Tom I i II.  
J. Karski  (red.): Promocja zdrowia. 
J. Karski: Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. 
S. Pike , D. Forster: Promocja zdrowia dla  wszystkich.  
B. Woynarowska: Edukacja Zdrowotna. 



 

Metody oceny: wykład: egzamin pisemny; ćwiczenia: zaliczenie z ocena: zajęcia bez udziału 
nauczyciela: referat/ prezentacja z oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną; minimalny 
zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


