SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Bezpieczeństwo osobiste
2. Kod zajęć/przedmiotu: 24-PCDL-BOS
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): fakultatywny
4. Kierunek studiów: Praca socjalna
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): III rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30h W
9. Liczba punktów ECTS: 3
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: dr Przemysław
Bury, pbury@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
C1 - przekazanie wiedzy z zakresu algorytmów postępowania z poszkodowanym w wyniku zdarzenia

nagłego, technik przywracania/podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych oraz zasad
postępowania w sytuacji zdarzeń mnogich i masowych
C2 - wskazanie zakresu i kontekstu odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej w związku z
udzielaniem pierwszej pomocy
C3 - rozwinięcie umiejętności racjonalnej i rzeczowej oceny sytuacji, zabezpieczenia miejsce zdarzenia
oraz podjęcia i wykonania podstawowych czynności ratowniczych
C4 - wyrobienie umiejętności rozpoznawania egzo – i endogennych zagrożeń dla zdrowia i życia
człowieka
C5 - przekazanie wiedzy z zakresu psychologii działań ratowniczych
C6 - rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych poprzez ćwiczenie prawidłowego nawiązywania
kontaktu z poszkodowanym, świadkami zdarzenia oraz służbami ratowniczymi
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
obowiązują):

społecznych (jeśli

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

BOS_01

BOS _02
BOS _03
BOS _04
BOS _05

BOS _06

BOS _07

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:

Symbole EK dla
kierunku studiów

posiada wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa
osobistego i społecznego oraz prawno-organizacyjnego
systemu jego podtrzymywania i przywracania
prezentuje znajomość anatomii i fizjologii czynności
życiowych człowieka
zna podstawowe mechanizmy przebiegu stanów nagłych
zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz ich ryzyko
rozumie i wyjaśnia zachowania człowieka w sytuacji stresu
wywołanego zagrożeniem bezpieczeństwa
potrafi zarządzać sytuacją kryzysową w miejscu zdarzenia
(wypadku, katastrofy) do czasu przybycia służb
ratowniczych
ocenia możliwości wykorzystania zasobów i wsparcia
podmiotów (osób, instytucji) w miejscu zdarzenia i
podejmuje decyzje w tym zakresie
rozpoznaje zaburzenia podstawowych funkcji życiowych,
ustala ich przyczyny oraz wykonuje adekwatne czynności
ratunkowe, kierując się aktualnymi standardami
postępowania

K_W29

K_W03
K_W28
K_W05
K_U15

K_U08

K_U11
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BOS _08
BOS _09
BOS _10

udzielając pomocy posługuje się poznanymi taktykami
komunikacyjnymi (regułami kontaktu)
potrafi użyć wyposażenia osobistego – podstawowego
sprzętu do udzielania pierwszej pomocy oraz AED

K_U05

w razie potrzeby aktywnie podejmuje działania ratownicze,
przestrzegając standardów profesjonalizmu i etyki

K_K14

K_U17

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu
Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: Bezpieczeństwo osobiste

wybrane zagadnienia (m.in. prawne, organizacyjne) bezpieczeństwa i udzielania
pierwszej pomocy; etyka działań ratunkowych
organizacja krajowych systemów ratownictwa (PRM, KSR-G); psychologia działań
ratowniczych
epidemiologia nagłych zagrożeń zdrowia i życia; ratownictwo w zdarzeniach
mnogich i masowych (katastrofach)
podstawy patofizjologii zaburzeń podstawowych funkcji życiowych człowieka
stany nagłe pochodzenia wewnętrznego; nagłe zagrożenia wieku dziecięcego
ratownictwo w zagrożeniach pochodzenia środowiskowego; zagrożenia nagłe w
następstwie urazów
pierwsza pomoc – praktyczne zasady postępowania w miejscu zdarzenia; ocena
sytuacji i zakresu koniecznych oraz możliwych do podjęcia działań
utrata przytomności – ułożenie w pozycji bezpiecznej; resuscytacja krążeniowooddechowa – algorytm ABC, defibrylacja AED
podstawowe wyposażenie osobiste ułatwiające czynności ratunkowe, zawartość
apteczki podręcznej, środki ochrony indywidualnej

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

BOS _01, BOS _10
BOS _01, BOS _04
BOS _03
BOS _02, BOS _03
BOS _07, BOS _08
BOS _05, BOS _06
BOS _10
BOS _10
BOS _09

5. Zalecana literatura:
‒ Goniewicz M. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa 2020.
‒ Czerwiński M., Makowiec P. Podstawy ratownictwa taktycznego. Wyd. Difin Warszawa 2014.
‒ Ciećkiewicz J. (red.) Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Wyd. Górnicki Wrocław
2012.
‒ Kliszcz J. Psychologia w ratownictwie. Wyd. Difin Warszawa 2012.

2

III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

x

x
x

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
…

BOS
_01

BOS
_02

BOS
_03

BOS
_04

x

x

x

x

BOS
_05

BOS
_06

x

x

BOS
_07

BOS
_08

BOS
_09

BOS
_10

x

x

x

x
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30

Przygotowanie do zajęć

Praca własna studenta*

Czytanie wskazanej literatury

30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji,
demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

30

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz
społeczne w dziedzinie bezpieczeństwa osobistego; wynik w części testowej zaliczenia 1820/20 pkt.
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz
społeczne w zakresie bezpieczeństwa osobistego; wynik w części testowej zaliczenia 16-17/20
pkt.
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne w
przedmiocie bezpieczeństwa społecznego; wynik w części testowej zaliczenia 14-15/20 pkt.
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne
oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami w obszarze bezpieczeństwa osobistego;
wynik w części testowej zaliczenia 12-13/20 pkt.
dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz
społeczne, ale z licznymi błędami w praktyce bezpieczeństwa osobistego; wynik w części
testowej zaliczenia 10-11/20 pkt.
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i
społeczne w praktyce bezpieczeństwa osobistego; wynik w części testowej zaliczenia poniżej
10/20 pkt.
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