ONKOLOGIA SKÓRY
1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Onkologia skóry
1.2. Forma przedmiotu: Wykłady
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający):
Dermatologia współczesna, Kosmetologia lecznicza
1.4. Instytut/ Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia): Zakład Kosmetologii
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia studia drugiego stopnia
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
a) niestacjonarnych: 30 godzin
1.7. Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach): 70
godzin
1.8. Liczba punktów ECTS: 2
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): dr Małgorzata Chilimoniuk
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): dr Małgorzata Chilimoniuk
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1. Cel zajęć: Wykorzystanie
wiedzy na temat nowotworów skóry oraz
nowotworów ogólnoustrojowych z manifestacją skórną. Umiejętność
przeprowadzenia
wywiadu dermatologiczno – kosmetycznego, a także
rozpoznawania zmian skórnych w stanach przednowotworowych i zmian
nowotworowych.
2.2. Efekty kształcenia po zakończeniu kursu - w zakresie:
a. wiedzy:
1. Student definiuje procesy nowotworzenia
2. Student potrafi scharakteryzować najczęściej występujące nowotwory skóry;
3. Student wskazuje metody diagnozowania nowotworów skóry ;
4. Student wymienia najczęściej występujące nowotwory ogólnoustrojowe
5. Student wskazuje genetyczne uwarunkowania powstawania nowotworów
6. Student definiuje wpływ czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych
na skórę
b. umiejętności:
1.
Student nakreśla podstawowe choroby nowotworowe skóry
2.
Student ocenia stan skóry pacjenta na podstawie prawidłowo wykonanego
wywiadu dermatologiczno - kosmetycznego;
3.
Student umie weryfikować stany zmienione nowotworowo
c. kompetencji społecznych:
1.
Student ma świadomość przydatności posiadanej wiedzy dotyczącej
stanów przednowotworowych, nowotworowych skóry człowieka
2.
Student posiada zdolność do prawidłowego przeprowadzenia wywiadu
dermatologiczno – kosmetycznego
3. Student ma świadomość dalszego kształcenia i korzystania z pomocy innych
specjalistów.

2.3. Określenie w skali 0-3 pkt. efektów kształcenia:
a. w zakresie wiedzy: 3 pkt.
b. w zakresie umiejętności: 3 pkt.
c. w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 3 pkt.
2.4. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- Zaliczenie na ocenę ćwiczeń w formie pisemnej
- Zaliczenie na ocenę wykładów w formie pisemnej
3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Studia niestacjonarne:
Wykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budowa skóry człowieka Budowa skóry człowieka -2h
Pojęcie nowotworu i procesu nowotworzeni -2h
Genetyczne uwarunkowania powstawania nowotworów skóry -4h
Wywiad dermatologiczno – kosmetyczny –4 h
Stany przednowotworowe -4h
Starzenie się skóry, a rozwój nowotworów- 2h
Nowotwory wywodzące się z poszczególnych elementów skóry -6h
Ogólnoustrojowe nowotwory z manifestacja skórną – 6h

4. Literatura przedmiotu:
a) podstawowa:
1. Baran E., Bieniek A., Cisło M., Jankowska-Konsur A., Nowotwory skóry Klinika patologia
leczenie, Galaktyka, Łódź 2008
2. Braun-Falco O., Plewig G., Wolff H.H, Burgdorf W.H., Dermatologia, Czelej, Lublin 2004
3. Dermatologia dla kosmetologów; Z. Adamski, A. Kaszuba; UM Poznań 2008
4. Dermatologia tom II; O.Braun-Falco, G.Plewing, H.H. Wolff, W.H.C. Burgdorf; Czelej
Lublin 2010
b) uzupełniająca:
1. Balcar S., Grzegorczyk L. Atlas diagnostyki zmian barwnikowych skóry Wydawnictwo UJ
Kraków 2000
2. Ruka W., Nowecki Z., Rutkowski P.: Czerniaki skóry u dorosłych. Monografia. Medipage,
Warszawa 2005 Dermatochururgia; A.Włodarkiewicz; Cornetis Wrocław 2009

5.Inne pomoce dydaktyczne:
Komputer i rzutnik multimedialny.

