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Opis rezultatu pracy intelektualnej 
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1. Cele 

Niniejszy raport z rezultatów pracy intelektualnej (IO) został opracowany zgodnie z opisem projektu  

BCIME i obejmuje utworzenie zbioru wskazówek i opisu najlepszych praktyk dotyczących udoskonalenia 

informatycznej platformy zarządzania programem studiów medycznych, jak również optymalizacji 

procesu mapowania i wprowadzania zmian w programie nauczania. W naszych działaniach 

wykorzystaliśmy wyniki pierwszego raportu efektów prac projektu BCIME (IO1), który w połączeniu z 

doświadczeniem partnerów ma stworzyć zbiór wysokiej jakości wskazówek przydatnych w reformie 

programu nauczania medycyny, a jednocześnie być potencjalnie użyteczny w innych dziedzinach wiedzy. 

2. Wstęp 

W wyniku szczegółowej analizy potrzeb (IO1) przeprowadzonej w instytucjach partnerskich w 

okresie od września do grudnia 2018 zalecono wdrożenie 12 kluczowych cech w tworzonej platformie 

zarządzania programem nauczania [1]. 

Zalecane kluczowe cechy oprogramowania zostały wymienione poniżej: 

1. Dostęp on-line  

2. Graficzny zarys programu nauczania 

3. Wykorzystanie różnych ról użytkowników 

4. Eksport programów nauczania na poziomie kursu, kierunku studiów, wydziału, jednostki 

organizacyjnej 

5. Relacje wizualne pomiędzy różnymi elementami programu nauczania 

6. Możliwość wyszukiwania według słów kluczowych 

7. Integracja zaleceń międzynarodowych 

8. Możliwość modyfikacji raportów i wyników zgodnie z wymaganiami instytucji 

9. Ocena efektów uczenia się 

10. Identyfikacja powtórzeń efektów uczenia się 

11. Zgodność z podejściem edukacji opartej na efektach uczenia się 

12. Złożone raportowanie bazujące na dostępnych elementach składowych programu studiów 

Te dwanaście cech kluczowych przyjęto jako schemat nadający strukturę zestawieniu zaleceń i 

najlepszych praktyk w celu ulepszenia platformy mapowania programu studiów medycznych i nauk o 

zdrowiu. Ponadto podsumowujemy te punkty, przedstawiając (13.) zalecenia dotyczące stopniowego 

procesu wdrażania zmian i (14.) rozważania nad możliwością uogólnienia wyników na potrzeby 

programów studiów w innych dyscyplinach. 

3. Metody 

Ustalono dwa główne źródła zaleceń zawartych w niniejszym raporcie. Z jednej strony 

wykorzystujemy dotychczasowe doświadczenia zebrane przez instytucje partnerskiej w zarządzaniu 

programami nauczania. Z drugiej strony rozszerzamy je, systematycznie przeglądając wyniki badań 
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dotyczących procesu tworzenia oprogramowania do zarządzania programem nauczania opublikowanych 

w literaturze w ciągu ostatnich pięciu lat. 

3.1 Istniejące dobre praktyki i realizacja potrzeb instytucji partnerskich 

Partnerzy projektu zostali poproszeni o rozważenie, jakie z ich doświadczeń, znane im standardy 

międzynarodowe lub przepisy krajowe, mogą być przydatne w rozwoju systemu informatycznego do 

zarządzania programem nauczania. W szczególności zaliczono do tego wcześniejszą dobrą praktykę 

dzięki której opracowano obecny lokalnie wdrożony program nauczania (nawet jeśli ta metoda była 

oparta jedynie na tradycyjnych dokumentach papierowych lub procesie półautomatycznym), przepisy 

krajowe (takie jak krajowe standardy i katalogi efektów uczenia się), międzynarodowe katalogi efektów 

uczenia się dla tematów objętych zakresem projektu i oprogramowanie, które jest używane lokalnie, ale 

może pomóc w budowie bardziej uniwersalnego oprogramowania w ramach projektu BCIME. 

3.2 Przegląd literatury na temat dobrych praktyk w budowie 

oprogramowania do zarządzania programami nauczania 

Ponieważ większość instytucji partnerskich projektu jest początkująca w zakresie elektronicznego 

zarządzania programami nauczania, wytyczne oparliśmy również na systematycznym przeglądzie 

najnowszej literatury naukowej w poszukiwaniu dotychczas opublikowanych najlepszych praktyk i 

uzyskanych wniosków z badań. 

Kryteriami włączenia badań do przeglądu literatury były: 

● Prezentacja badań opisowych dotyczących 

○ informatycznych narzędzi lub platform internetowych do mapowania programów 

nauczania 

○ algorytmy, metody wizualizacji, schematy i modele informatycznego mapowania 

programów nauczania 

● Raporty dotyczące projektowania, analizy lub mapowania programów nauczania, gdy opis 

dedykowanego narzędzia informatycznego jest podany w streszczeniu pracy 

● Systematyczne przeglądy literatury dotyczące metod projektowania programów nauczania, gdy 

obejmują również przegląd narzędzi informatycznych 

Kryteriami wykluczenia były: 

● Badania opisujące 

○ budowę lub strukturę programu nauczania, gdy oprogramowanie wspierające ten 

proces nie jest wymienione w streszczeniu pracy 

○ modele budowy programów nauczania 

○ budowę pojedynczych kursów lub zasobów edukacyjnych 

○ budowę kursów prowadzonych on-line (programy nauczania w środowisku e-learning) 

○ wyniki badań ankietowych krajowych i międzynarodowych dotyczące realizacji 

określonych efektów uczenia się w programach studiów 

○ opinie studentów na temat programów nauczania 

○ programy nauczania na poziomie szkoły podstawowej i średniej 

○ oprogramowanie komunikacyjne używane do wspólnego opracowywania programów 

nauczania (np. Tumblr) 



   

4              

● Analizy potrzeb poprzedzające reformy programu nauczania 

● Systematyczne przeglądy literatury porównujące różnice w programach nauczania, gdy 

porównanie było manualne i nie obejmowało dedykowanego oprogramowania do mapowania 

programów nauczania (np. realizacja efektów uczenia się dotyczących ultrasonografii w 

programach studiów medycznych) 

● Ocena programów studiów, kursów lub pojedynczych zasobów e-learningowych 

● Streszczenia konferencje, listy do redaktora, komentarze 

Bazując na znanej nam literaturze i naszych własnych doświadczeniach zaproponowano listę haseł 

wyszukiwawczych (w języku angielskim). Hasła podzieliliśmy na kategorie haseł 

metodologicznych/pedagogicznych i technicznych (Tab. 1). 

Tab. 1 Metodologiczne/pedagogiczne oraz techniczne słowa kluczowe stosowane w wyszukiwaniu 
literatury 

Metodologiczne/pedagogiczne słowa kluczowe Techniczne słowa kluczowe 

● Curriculum map*  
● Curriculum development  
● Curriculum management  
● Medical curricula  
● Healthcare curriculum  
● Curriculum reform  
● Curricular innovation* 
● Curriculum innovation* 
 

● Software  
● Management system* 
● Database*  
● Web-based  
● Computer*  
● Online 
● On-line 
● Mapping Tool*  
● Digital   
● Electronic 
● Information system*  
● Visual analytic*  
● Academic analytic*  
● Data mining 
● Text mining 
● Platform 

Prace naukowe były zaliczane do przeglądu literatury jeżeli streszczenie zawierało jednocześnie 

przynajmniej jedno hasło metodologiczne/pedagogiczne, jak i hasło techniczne. Ponadto 

przeprowadziliśmy ręczne wyszukiwane literatury w bibliografii wszystkich wybranych prac. 

Uwzględniając zasoby czasowe przeznaczone na realizację zadania, postanowiliśmy ograniczyć 

zakres przeglądu literatury do ostatnich 5 lat: tj. od 1 stycznia 2013 do czasu przeprowadzania 

kwerendy. Pomimo, iż praktyka przeprowadzania systematycznych przeglądów literatury zazwyczaj 

zaleca przeprowadzenie kwerendy w kilku naukowych bazach danych, biorąc pod uwagę ograniczone 

zasoby czasowe przydzielone na to zadanie w budżecie projektu, skupiliśmy się na kwerendzie w bazie 

PubMed / Medline, uznając to za konieczne ograniczenie tego badania. 

Szczegóły kwerendy w składni PubMed/Medline przedstawiono w Tab. 2. 
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Tab. 2 Kwerenda PubMed / Medline dotycząca oprogramowania do zarządzania programem 
nauczania 

((Curriculum map*[Title/Abstract] OR Curriculum development[Title/Abstract] OR Curriculum 

management[Title/Abstract] OR Medical curricula[Title/Abstract] OR Healthcare 

curriculum[Title/Abstract] OR Curriculum reform[Title/Abstract] OR Curricular 

innovation*[Title/Abstract] OR Curriculum innovation*[Title/Abstract])  

AND 

(Software[Title/Abstract] OR Management system*[Title/Abstract] OR Database*[Title/Abstract] OR 

Web-based[Title/Abstract] OR Computer*[Title/Abstract] OR Online[Title/Abstract] OR On-

line[Title/Abstract] OR Mapping Tool*[Title/Abstract] OR Digital[Title/Abstract] OR Electronic 

[Title/Abstract] OR Information system*[Title/Abstract] OR Visual analytic*[Title/Abstract] OR 

Academic Analytic*[Title/Abstract] OR Data mining[Title/Abstract] OR Text 

Mining[Title/Abstract] OR Platform[Title/Abstract]))  

AND 

("2013"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]) 

Ostatnia kwerenda aktualizująca wynik została przeprowadzona 10 marca 2019 roku. Diagram 

PRISMA przepływu analizowanych prac jest przedstawiony na Rys. 1. 

 

Rys. 1 Diagram PRISMA przepływu analizowanych prac dla kwerendy literaturowej 

W wyniku kwerendy wyszukano 291 streszczeń. Zostały one zaimportowane do oprogramowania 

do zarządzania bibliografią Mendeley, wstępnie sprawdzone, a jeśli spełnione zostały kryteria włączenia 

pobrane i przeanalizowane przez uczestników projektu. W wyniku procesu screeningu wybraliśmy 25 

prac do pobrania w wersji pełnotekstowej. Po szczegółowej analizie wykluczyliśmy kolejne cztery 

badania, które dotyczyły tematów, które nie były bezpośrednio związane z celami naszej kwerendy 

literaturowej (np. dotyczyły budowy repozytoriów obiektów edukacyjnych wielokrotnego użytku lub 

skupiały się na analizie programów nauczania poszczególnych tematów medycznych bez użycia 

dedykowanych narzędzi informatycznych). Jako efekt procesu ręcznego wyszukaniu odniesień 

literaturowych moglibyśmy włączyć do badania kolejnych pięć prac. Ostateczna lista przeglądanych prac 

objęła 21 artykułów. Ten zbiór przeanalizowaliśmy szczegółowo w poszukiwaniu wskazówek 

dotyczących wymienionych powyżej dwunastu kluczowych cech oprogramowania i dwóch tematów 

specjalnych. 
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4. Wyniki 

4.1 Dostęp on-line 

W wyniku przeprowadzonej kwerendy literaturowej wyszukaliśmy wymienione poniżej 

elektroniczne systemy zarządzania programami nauczania, w użyciu w okresie ostatnich 5 lat 

(przedstawione w kolejności alfabetycznej w Tab. 3). 

Tab. 3 Elektroniczne systemy zarządzania i mapowania programu nauczania w użyciu w okresie 
ostatnich 5 lat 

Nazwa systemu Opis Ref 

ACLO-Web System do wspólnego tworzenia i zarządzania efektami uczenia się z 
wykorzystaniem technologii sieci semantycznych opracowany na 
politechnice RWTH Aachen (Niemcy). System bazuje na platformie 
MediaWiki i umożliwia dodawanie efektów uczenia się do wszystkich 
kursów w programie studiów. ACLO CM to moduł pozwalający na 
sprawdzanie spójności programu studiów. 

[2] 

CLUE 
(LKCMedicine 
Curriculum 
Explorer) 

System mapowania programu nauczania opracowany na uczelni 
medycznej Lee Kong Chian NTU w Singapurze. Działa w oparciu o 
informacje zaczerpnięte z hurtowni danych łączącej dane z kilku różnych 
źródeł. 

[3] 

Electronic 
Thematic Map 
(of the 
University of 
Iowa College of 
Dentistry)  

Opracowany lokalnie system na potrzeby mapowania programu 
nauczania University of Iowa College of Dentistry w Stanach 
Zjednoczonych. Brak dostępnych informacji, czy system był używany w 
innych miejscach lub czy jest nadal dostępny. 

[4] 

LOOOP Pełna nazwa programu to "Learning Opportunities, Objectives and 
Outcome Platform" (LOOOP). System budowany był przez dziewięć lat w 
szpitalu klinicznym Charité - Universitätsmedizin w Berlinie (Niemcy) [5]. 
Obecnie używany jest przez kilka niemieckich uczelni medycznych, 
również jako narzędzie do dalszego rozwoju ogólnoniemieckiego 
katalogu efektów uczenia się NKLM. 
 
https://looop.charite.de/en/ 

[5] 

Medtrics Produkt realizowany przez komercyjną firmę i używany m.in. w California 
University of Science & Medicine w Stanach Zjednoczonych [6]. 
 
https://www.medtricslab.com 

[6] 

MERLIN Wspólny projekt kilku niemieckich uniwersytetów pod przewodnictwem 
Uniwersytetu w Tübingen. Wykorzystując to narzędzie sześć wydziałów 
lekarskich dokonało mapowanie całego programu nauczania. Łącznie 
korzysta z niego 14 wydziałów. W systemie zrealizowano wiele różnych 
raportów graficznych. Jest ściśle zintegrowany z ogólnoniemieckim 
katalogiem efektów uczenia się (NKLM). 

[7–9] 
 

https://looop.charite.de/en/
https://www.medtricslab.com/
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http://www.merlin-bw.de 

OPTIMED 
(OPTImized 
MEDical 
education) 

Modułowy system mapowania programu nauczania opracowany na 
Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Czechach. Składa się z czterech 
elementów: a) rejestru efektów uczenia się; b) rejestru jednostek 
dydaktycznych; c) przeglądarki programów nauczania; d) modułu 
raportowania i eksportu danych. 
 
http://opti.med.muni.cz/en 

[10–14] 
 

Prudentia System mapowania programu nauczania opracowany na University of 
Notre Dame w Australii. 
 
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia 

[15] 
 

Inne systemy wymienione z nazwy w przeglądanych pracach naukowych, ale nie opisane w nich 

szczegółowo, to: CMaps [16], eMed [17], Entrada [18,19], E*Value [18], Illios [15], One45 [18], Rubicon 

Atlas [15], SOLE [18]. 

Wszystkie opisane powyżej systemy informatyczne zostały zrealizowane przy użyciu technologii 

internetowych i przystosowane do obsługi za pomocą zwykłych przeglądarek internetowych. Jest to 

zrozumiałe, gdyż graficzne interfejsy użytkownika są chętnie wykorzystywane przez użytkowników. Dla 

przykład autorzy systemu LOOOP podają, iż ich produkt jest używany przez ponad 95% studentów 

macierzystej uczelni. Jest to liczba, która przerosła przewidywania twórców oprogramowania [5]. 

Informatyczne systemy zarządzania programem nauczania zostały zrealizowane przy użyciu różnych 

konkretnych technologii, rzadko bezpośrednio podawanych w raportach. Fritze i in. [7] 

zaimplementowali platformę MERLIN w technologii PHP/MariaDB. W projekcie wykorzystano bibliotekę 

programistyczną do analiz graficznych jpGraph . Komenda i in. opracowali system OPTIMED przy użyciu 

technologii PHP/PostgreSQL [13]. Wykresy graficzne zrealizowano przy użyciu bibliotek D3.js i NVD3 

[10]. Spreckelsen i in. opracowali swój system w oparciu o platformę MediaWiki i rodzinę technologii 

Semantic Web (RDF, OWL, SPARQL) [2]. 

Aldrich [20] pobrał dane dotyczące programu nauczania ze stron internetowych własnej uczelni 

używając skrypty w języku Python, a następnie reprezentował je graficznie za pomocą biblioteki 

NetworkX. Vaitsis i in. [21] przedstawili w celach analitycznych wizualizacje programu nauczania za 

pomocą oprogramowania Cytoscape. Prezentacje te zostały stworzone ad hoc jako prototypy i nie były 

częścią dedykowanego systemu oprogramowania do zarządzania programem nauczania, z którego by 

regularnie korzystała administracja, nauczyciele lub studenci. Komenda i in. [12] użyli edytora yEd 

Graph, aby reprezentować powiązania między deskryptorami z tezaurusa MeSH i mapą programu 

nauczania Uniwersytetu Masaryka. Ten sam zespół badawczy zastosował również pakiet statystyczny R 

do szczegółowych analiz mapy programów nauczania, w tym analizy sieci społecznościowych i 

wykrywania podobieństw w oparciu o metody text-mining [11,14]. 

Pomimo wszystkich zalet prezentacji internetowych, część systemów nadal zachowuje opcję 

tradycyjnego wydruku. Na przykład w systemie MERLIN eksport treści (np. harmonogramu zajęć) do 

postaci off-line jest nadal używany przez wielu studentów i uważany za ważną część interfejsu 

użytkownika [7].  

http://www.merlin-bw.de/
http://opti.med.muni.cz/en
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia
https://www.notredame.edu.au/staff/work/LTO/prudentia
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Przeprowadzona przez nas analiza literatury potwierdziła słuszność planów realizacji systemu jako 

aplikacji internetowej i dostarczyła kilka graficznych przykładów funkcjonalnych układów interfejsu 

użytkownika. 

4.2 Graficzny zarys programu nauczania 

Pierwsze próby mapowania programów nauczania często zaczyna się od pomysłu przedstawienia 

programu nauczania w formie tabelarycznej w popularnych narzędziach biurowych, takich jak Microsoft 

Excel, Word lub Access. Chociaż statyczne dokumenty tekstowe lub arkusze kalkulacyjne są często 

później zastępowane bardziej złożonymi wizualizacjami, pierwsza tabelaryczna wersja mapy programu 

nauczania pozwala na zaznajomienie się z ogólną strukturą programu nauczania i może wskazać dalsze 

kierunki analizy lub bardziej szczegółowej wizualizacji – dlatego jest warta uwagi. 

Dobrym przykładem jest mapa programu nauczania używana w British Columbia University, Alberta 

w Kanadzie [19]. Jarvis-Selinger & Hubinette prezentują w swoim badaniu proces odświeżenia programu 

nauczania realizowany za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel nazwanego "Matrix", z 

hiperłączami do dokumentów Microsoft Word o nazwie "wirtualne sylabusy", które zawierają 

szczegółowy opis poszczególnych tygodni w programie nauczania. 

Arkusz kalkulacyjny Matrix przedstawia w kolumnach: układy (główne układy biologiczne człowieka, 

np. sercowo-naczyniowy, trawienny, moczowy); tematy (np. nauki medyczne (np. anatomia i 

embriologia), leczenie (np. doradztwo), opieka nad pacjentami (np. e-zdrowie i informatyka)) oraz 

doświadczenia kliniczne. Wiersze arkusza Matrix opisują tygodnie planu studiów/określone tematy lub 

prezentacje przypadku pacjenta (np. nadciśnienie tętnicze, zmiany w piersiach). Komórki przedstawiają 

cele danego układu lub tematu do zrealizowania w danym tygodniu (główny problem medyczny 

nauczany w tym tygodniu), szczegółowo opisane w wirtualnych sylabusach. 

Podobną metodę stosuje się na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium 

Medicum, gdzie arkusz kalkulacyjny powstał w wyniku potrzeby zmapowania nowego krajowego 

katalogu efektów uczenia się (standardy kształcenia) w tradycyjnym programie nauczania opartym na 

dyscyplinach. Przedstawia on: 

● w rzędach - wszystkie efekty uczenia się, które powinien osiągnąć absolwent kierunku 

lekarskiego, 

● w kolumnach - wszystkie przedmioty nauczane na kierunku lekarskim, 

● w komórkach - zakłady/kliniki przypisane do nauczania konkretnych efektów uczenia się podczas 

określonych przedmiotów. 

Główną funkcją tej prezentacji tabelarycznej jest przydział każdego efektu uczenia się do 

konkretnych jednostek organizacyjnych i przedmiotów (Rys. 2). 
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Rys. 2 Fragment macierzy używanej do mapowania programu nauczania na Uniwersytecie 
Jagiellońskim 

Wraz z rosnącymi oczekiwaniami funkcjonalności mapy programu nauczania, korzystanie z arkuszy 

kalkulacyjnych prowadzi do ograniczeń technologicznych związanych z ograniczoną ilością informacji, 

które może zawierać taki arkusz. Autorzy arkusza Matrix w British Columbia University stwierdzili we 

wnioskach swojego artykułu, że od 2015 są na etapie przenoszenia arkusza Matrix do specjalnego 

oprogramowania do mapowania programu nauczania o nazwie Entrada, opracowanego przez Queen's 

University, Kingston, Ontario, Kanada [19]. Podobnie, Steketee opisywał próby wykorzystania Microsoft 

Access do mapowania programu nauczania, ale szybko odkrył, że "potrzeba więcej „logiki” w samych 

programach nauczania, żeby dało się efektywnie przedstawić je w tym lub jakimkolwiek innym 

programie.” W efekcie opracowano system internetowy Prudentia [15]. Impulsem do opracowania 

elektronicznego systemu mapowania programu nauczania Merlin na University of Tübingen była 

odmowa niektórych klinik/katedr, żeby mapować efekty uczenia się w złożonym arkuszu kalkulacyjnym 

[9]. 

Grafy i sieci oferują bardziej przyjazną dla użytkownika alternatywę dla tabelarycznej reprezentacji 

programu nauczania. Różnica między tymi dwiema alternatywami polega na tym, że sieci są 

wyspecjalizowanymi grafami, które mogą zawierać atrybuty węzłów i krawędzi. Na przykład, Aldrich [20] 

opisuje program nauczania na Benedictine University jako złożony skierowany graf acykliczny. W analizie 

programu nauczania wykorzystując pojęcia z teorii grafów, używane są następujące elementy: stopień 

węzła, najkrótsza ścieżka, centralność przechodniości i połączone komponenty. Dzięki temu można 

zidentyfikować odosobnione elementy programu nauczania, komponenty centralne i klastry kształcenia. 

Aby uzyskać wizualnie kompaktowy i czytelny wykres programu nauczania, Aldrich zastosował metodę 

algorytmów ukierunkowanej siły Kamada-Kawai [20]. Komenda i in. [12] pokazał poprzez złożony graf 

(mapa powiązań) jak efekty uczenia się, opisane przez deskryptory MeSH, są związane z poszczególnymi 

zajęciami i/lub przedmiotami na mapie programu nauczania Masaryk University. W innym badaniu ten 

sam zespół naukowców wykorzystał wykresy podobieństwa, aby pokazać klastry (społeczności) blisko 

związanych przedmiotów w programie nauczania [14]. Stopień podobieństwa został obliczony przy 

użyciu miar centralności (bliskość, centralność bliskości i centralność wektora własnego). 

Sieci i grafy stanowią wyrafinowany sposób wizualizacji programu nauczania, ale dla złożonych 

zbiorów danych mogą przybierać formy zbyt trudne do zrozumienia. Przydatne okazać się mogą bardziej 
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skondensowane formy wizualizacji. Przykładowo, w rozwiązaniu zaproponowanym przez Hege i 

Fischera, w celu wyświetlania mapy programu nauczania graf jest przekształcany w model drzewa [22]. 

Fritze i in. opisują kompleksowy przegląd różnych wizualizacji, które są wykorzystywane w systemie 

mapowania programu nauczania MERlin [7]. Są to między innymi wykresy słupkowe, pierścieniowe, a 

także tabele kodowane kolorami. Na przykład, długofalowy profil realizacji konkretnych efektów uczenia 

się w całym programie nauczania jest przedstawiony w formie wykresów słupkowych. Słupki 

reprezentują częstotliwość występowania określonego efektu uczenia się w semestrze. Żółte słupki to 

efekty uczenia się pośrednio (implicite), niebieskie to efekty uczenia się bezpośrednio (explicite) na 

różnych poziomach kompetencji. 

Inną formą ułatwiającą przeglądanie złożonej struktury programów nauczania jest zastosowanie 

filtrów, na przykład poprzez wybór deskryptorów (diagnozy, objawy), jednostek organizacyjnych, lub 

efektów uczenia się z katalogów krajowych – takie funkcjonalności posiada System LOOOP [5]. Cztery 

sposoby przeglądania programu nauczania są dostępne w systemie ACLO-Web. Są to: lista 

uporządkowana według przedmiotów, dyscyplina medyczna odpowiedzialna za efekty uczenia się, 

problemy medyczne, kategoria efektów uczenia się oparta na słowniku MeSH [2]. 

Wykorzystując takie techniki wizualizacji, program nauczania staje się przejrzysty, a nauczyciele i 

studenci mogą zobaczyć jakie zaangażowanie jest oczekiwane od nich w całym programie nauczania. 

Może to również pomóc w komunikacji interdyscyplinarnej [23]. 

4.3 Wykorzystanie różnych ról użytkowników 

Harden podkreślał [24], że ważnym krokiem w opracowaniu mapy programu nauczania jest 

"przydzielanie odpowiedzialności za mapę". Analizowana literatura przedstawia różne role 

użytkowników, które okazały się przydatne w zarządzaniu procesem mapowania programu nauczania za 

pomocą oprogramowania komputerowego. 

Fritze i in. [7] rozróżnia trzy role w administrowaniu oprogramowaniem: 

● Administrator globalny: odpowiedzialny za konfigurację i adaptację struktur nadrzędnych (np. 

organizacja programu nauczania, aktualizacja katalogów efektów uczenia się, opcje mapowania) 

● Administrator lokalny: odpowiedzialny za zarządzanie strukturami organizacyjnymi lokalnie. 

Wiąże się to na przykład z wprowadzeniem terminologii specyficznej lokalnie . Osoba ta jest 

również odpowiedzialna za zarządzanie użytkownikami lokalnymi. 

● Grupa użytkowników lokalnych: odpowiedzialna bezpośrednio za wprowadzanie i przegląd 

danych w procesie mapowania programu nauczania. Obejmuje zarówno osoby konstruujące 

program nauczania jak i osoby odpowiedzialne za mapowanie programu nauczania. 

Balzer i in. opracowali "hierarchiczny system ról użytkowników online z konkretnymi 

kompetencjami" aby ustrukturyzować "odpowiedni dostęp do przeglądania lub edytowania w 

wyznaczonych sekcjach LOOOP" [5]. Na przykład, przydzielone liczby pacjentów, zasoby dydaktyczne 

oddziału klinicznego i zadania nauczyciela są dostępne tylko dla nauczycieli i osób odpowiedzialnych za 

planowanie programu nauczania. Użytkownicy mają prawo do edytowania procesów, które są niżej w 

hierarchii. Wszystkie zmiany są śledzone i mogą być wizualizowane. 

W artykule opublikowanym przez Cottrell i in. [18], zaprezentowane są dwa modele roli 

użytkownika w procesie mapowania programu nauczania. Zdecentralizowany model z indywidualnymi 
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koordynatorami kursu, którzy indywidualnie opisują kursy za pomocą znaczników z kontrolowanego 

słownika (University West Virginia); scentralizowany model z 1-2 punktami kontaktu, aby zebrać opis 

kursu, który zostanie wprowadzony do systemu mapowania programu nauczania (Texas A & M). Oba 

modele są funkcjonalne i mają swoje mocne i słabe strony. 

Komenda i in. używa w swoim systemie OPTIMED do uwierzytelniania i autoryzacji zewnętrznych 

usług świadczonych przez eduID.cz (Czech Academic Identity Federation), które umożliwiają logowanie 

się do systemu kadrze akademickiej i studentom z uniwersytetów w Czechach [13]. To rozwiązanie ma tę 

zaletę, że nie wymaga zapamiętania oddzielnej nazwy użytkownika i hasła, aby bezpiecznie uzyskać 

dostęp do systemu mapowania programu nauczania. Co więcej, różne role systemowe, takie jak student, 

nauczyciel, projektant programów nauczania i kierownik katedry, zostały zdefiniowane i są 

systematycznie używane podczas procesu opisu i optymalizacji programu nauczania. 

Bardzo otwartym podejściem do procesu mapowania programu nauczania jest podejście 

przedstawione przez Spreckelsen i in. [2], które umożliwia kadrze dydaktycznej edycję wszystkich 

efektów uczenia się. Bezpieczeństwo tego rozwiązania jest tłumaczone możliwością cofnięcia zmian w 

historii strony wiki. Jednak ta polityka jest uważana przez wielu użytkowników za kontrowersyjną i część 

członków wydziału domaga się wprowadzenia bardziej sztywnych ról. 

Podsumowując, zaleca się wprowadzenie hierarchii ról użytkowników, w tym takich ról jak student, 

nauczyciel, projektant programu nauczania i administrator. Każda z tych ról ma swoją unikalną 

perspektywę i wymagania. Przykładowo, dostęp dla studentów, powinien być dość otwarty i 

wszechstronny, podczas gdy funkcje projektantów programu nauczania bardziej skomplikowane i lepiej 

chronione. Jeśli to możliwe, pojedynczy uczelniany punkt logowania do systemu jest preferowany. 

Mechanizm śledzenia zmian pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i przejrzystości systemu. 

4.4 Eksport programów nauczania na poziomie kursu, kierunku studiów, 

wydziału, jednostki organizacyjnej 

Oprogramowanie służące do mapowania programu nauczania nie powinno być izolowaną wyspą 

danych, ale musi wchodzić w interakcje z innymi elementami infrastruktury informacyjnej uniwersytetu. 

Istnieje potrzeba raportowania i eksportu danych dla podmiotów zewnętrznych, takich jak akredytacja 

lub benchmarking. Obsługa niestandardowych interfejsów i standard wymiany danych są cennymi 

funkcjonalnościami. 

Najczęściej wymienianym standardem wymiany danych jest American National Standards Institute 

(ANSI) MedBiquitous Curriculum Inventory Standard opracowany przez współpracę Association of 

American Medical Colleges (AAMC), konsorcjum MedBiquitous i innych interesariuszy [25]. Ta 

specyfikacja techniczna opiera się na modelu zorientowanym na obiekt, który definiuje wiele różnych 

struktur programu nauczania na różnych poziomach złożoności przy użyciu kilku bloków konstrukcyjnych 

lub elementów. Elementami zdefiniowanymi w standardach są: 

● Elementy bazowe 

○ Zdarzenia - kiedy coś się wydarzy (np. wykłady, sesja PBL, przypadek wirtualnego 

pacjenta) 

○ Oczekiwania - jakie cele mają zostać osiągnięte; zamierzony stan końcowy: cele, 

kompetencje lub efekty uczenia się 
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● Organizacja i struktura programu nauczania 

○ Etap programu nauczania (np. rok, semestr, blok) 

○ Blok sekwencji - agregacja zdarzeń; może być zagnieżdżony; może być wstępnie 

skonfigurowany; lub posiadać warunki końcowe; mogą odwoływać się do powiązanych 

oczekiwań i etapu programu nauczania, w którym występują 

○ Bloki integracji - " grupuje elementy (takie jak oczekiwania i/lub bloki sekwencji), aby 

pokazać, jak tematy i oczekiwania są realizowane długofalowo lub kiedy są powtarzane 

w całym programie nauczania" (np. tematy nadrzędne, ścieżki lub spirale); ukazuje w 

jaki sposób tematy/obszary medycyny są poruszane w całym programie nauczania 

● Wspólne słownictwo - czyli standaryzowane terminy używane do opisywania poszczególnych 

działań 

Standard MedBiquitous Curriculum Inventory określa składnię techniczną, dzięki której można 

wyrazić, a następnie porównać i przeanalizować szeroką gamę różnych programów nauczania [25]. 

Przykładowo, AAMC pobiera dane programów nauczania w uczelniach medycznych z systemów 

zarządzania programem nauczania, wykorzystując ten standard w centralnym repozytorium, co 

umożliwia dogłębne analizy i tworzenie raportów. MedBiquitous Curriculum Inventory jest wspierany 

przez pomocnicze specyfikacje: MedBiquitous Competency Object (opis każdego oczekiwania) i 

MedBiquitous Competency Framework (jak oczekiwania odnoszą się do siebie wzajemnie hierarchicznie 

i nie-hierarchicznie.) 

Trudno jest zachować wyraźną granicę między różnymi rodzajami systemów, których 

funkcjonalności powtarzają się i mogą prowadzić do nadmiarowości informacji i niespójności. Willett 

wyróżnił cztery rodzaje systemów mapowania programu nauczania różniących się ich główną funkcją 

[26]. Są to systemy mapowania programów nauczania, służące głównie do a) układania harmonogramu 

zajęć ; b) analizy sposobów oceniania; c) analizy efektów uczenia się i d) wyszukiwania informacji na 

podstawie ontologii. Do tego dodaje brak jasności co do korzystania z popularnych systemów 

infrastruktury informatycznej, takich jak systemy zarządzania nauczaniem, e-portfolio, systemy 

zarządzania uczelnią lub oprogramowania egzaminacyjnego. Z perspektywy użytkownika może być 

trudno zrozumieć różnice między tymi specjalistycznymi narzędziami. 

Steketee zaleca, aby zdiagnozować nakładające się funkcjonalności pomiędzy tym, do czego system 

mapowania programu nauczania będzie wykorzystany, a tym co obecny system już zapewnia [15]. W 

swoim badaniu omawia potrzebę interfejsu łączącego funkcjonalność ich systemu mapowania programu 

nauczania Prudentia z platformą e-learning firmy Blackboard. 

Takie oprogramowanie wspomaga wdrażanie mapowania w programach nauczania typu 

mieszanego (ang. blended learning curriculum), które są postulowane w coraz większej liczbie instytucji 

szkolnictwa wyższego. Na przykład, w szkole medycznej Augsburg University, długofalowe kursy 

pokrywające kompetencje kliniczne i naukowe są planowane do przeprowadzenia metodą klasy 

odwróconej (ang. flipped classroom). Inne moduły zawierają do 30% kursów online. Efekty uczenia się 

dla przedmiotów prowadzonych różnymi metodami (online i kontaktowe) są gromadzone w narzędziu 

do mapowania programu nauczania i udostępniane studentom. Jednak efekty uczenia się dla kursów 

online są również gromadzone i wyświetlane studentom w ramach narzędzi i platform e-learningowych, 

takich jak system Moodle i system wirtualny pacjentów CASUS, a następnie udostępniane bezpośrednio 

w kursach [22]. Główną wadą takiego powtórzenia przechowywania danych jest to, że aktualizacje 

muszą być dokonywane w dwóch miejscach i ryzyko rozbieżności jest wysokie. Dlatego też nowoczesny 
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system mapowania programu nauczania powinien zapewniać standardowe interfejsy do importu 

efektów uczenia się z systemów zarządzania nauczaniem czy narzędzi e-learningowych. 

Wymagania dotyczące takich interfejsów obejmują uzgodniony opis/specyfikację (schemat XML) 

efektów uczenia się pomiędzy oprogramowaniem do mapowania programu nauczania a narzędziami e-

learningowymi, wywołanych przez powiadomienia inicjowane z systemów e-learningowych (w 

przypadku wprowadzenia zmiany) oraz interfejs techniczny oparty na SOAP lub REST. Do realizacji 

takiego interfejsu, pomocna może być zaznajomienie się ze standardem MedBiquitous Curriculum 

Inventory. 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prawdopodobnym źródłem problemów, a może nawet niechęci do 

wykorzystania nowego narzędzia mapowania programu nauczania, jest potencjalne nakładanie się tego 

systemu z systemem zarządzania uczelnią o nazwie USOS, który zawiera w sobie harmonogramy zajęć, 

listy studentów, ankiety, oceny studentów i sylabusy przedmiotów. Odpowiadałoby to opisowi pierwszej 

i trzeciej klasy narzędzi do mapowania programu nauczania w typologii opisanej powyżej przez Willett 

[26]. Wskazane jest stworzenie zaleceń dotyczących unikania nadmiarowości i niespójności danych oraz 

wyjaśnień dla użytkowników, z którego systemu należy korzystać w jakim celu. 

Inne przykłady wymiany informacji pomiędzy oprogramowaniem do mapowania programu 

nauczania a systemami IT znalezionymi w literaturze jest interfejs do systemów elektronicznego 

planowania harmonogramów zajęć. W systemie LOOP plany zajęć na każdy dzień mogą być 

eksportowane w formacie iCal [5]. Spreckelsen i in. [2] opracowali interfejsy swojego systemu 

mapowania programu nauczania do sieci semantycznej używanej do indeksowania zasobów 

elektronicznych oraz do kalendarza online i systemu zarządzania salami. Rozwiązanie do mapowania 

programu nauczania opracowane na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium pozwala na 

eksport wykresu programu nauczania w składni GML, który jest kompatybilny z wieloma graficznymi 

wizualizacjami i narzędziami analitycznymi [22]. 

Canning i in. zbudowali swój system mapowania programu nauczania CLUE używając rozwiązania 

hurtowni danych. Dane są zbierane z trzech źródeł: bazy danych efektów uczenia się, repozytorium 

zasobów edukacyjnych i harmonogramu zajęć [3]. 

Komenda et al zbadali algorytmy wykrywania podobieństw między przypadkami wirtualnych 

pacjentów w portalu Akutne.cz i mapą programu nauczania w systemie OPTIMED [11]. Otwiera to 

możliwość wykorzystania systemów mapowania programu nauczania w automatycznym odnajdywaniu 

zasobów edukacyjnych dla uczenia adaptacyjnego. 

4.5 Relacje wizualne pomiędzy różnymi elementami programu nauczania 

Relacje między elementami programu nauczania mogą mieć zróżnicowany charakter. Na podstawie 

przeglądu literatury byliśmy w stanie odróżnić kilka z nich, w tym: sekwencyjność, dalsze/bliższe związki, 

powiązanie tematyczne i konstruktywne dopasowanie (ang. constructive alignment). 

Sekwencyjność pokazuje relację zależności tematycznej. Studenci chętni uczestniczyć w danym 

kursie muszą najpierw ukończyć szereg bardziej podstawowych kursów lub osiągnąć listę efektów 

uczenia się. Relacje te są wizualizowane poprzez sieci w badaniu autorstwa Aldricht [20] lub za pomocą 

drzew w badaniu autorstwa Hege & Fischer [22]. 
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Dalszy/bliższy związek jest często wykorzystywany w oprogramowaniu do mapowania programu 

nauczania, aby pokazać, w jaki sposób ogólne efekty uczenia się (np. na poziomie krajowego katalogu 

standardów) są rozłożone na bardziej precyzyjne efekty, aż do poziomu indywidualnych zajęć 

dydaktycznych, a nawet pytań testowych w egzaminach sumacyjnych. 

Przykładowo Jarvis-Selinger [19] wprowadza hierarchię efektów uczenia się na pięciu poziomach: 

globalne kompetencje absolwenta studiów; kamienie milowe na poziomie roku; efekty uczenia się dla 

przedmiotu; efekty uczenia się na poziomie tygodnia zajęć; efekty uczenia się poszczególnych zajęć. W 

arkuszu Matrix efekty uczenia się na poziomie tygodniowym są zmapowane na kamienie milowe na 

poziomie roku i zdekonstruowane na efekty uczenia się dla poszczególnych zajęć w wirtualnych 

sylabusach. 

W Prudentia wdrożono pięciopoziomowy schemat efektów uczenia się  [15]: poziom 1: atrybuty 

AMC (krajowy katalog standardów) i Notre Dame Graduate Attributes (lokalny katalog efektów uczenia 

się); Poziom 2: efekty uczenia się dla kierunku studiów; Poziom 3: efekty uczenia się dla 

modułu/przedmiotu; Poziom 4: generalne efekty uczenia się; Poziom 5: szczegółowe efekty uczenia się 

(dla pojedynczych zajęć dydaktycznych). Prudentia łączy na poziomie mikro szczegółowe efekty uczenia 

się (poziom 5) z powrotem do efektów uczenia się dla kierunku studiów i krajowego katalogu 

standardów. Przedstawienie tej relacji może być później użyte w analizach w celu określenia stopnia, w 

jakim program nauczania rzeczywiście odzwierciedla wymaganą reprezentację dyscyplin (np. wymagany 

odsetek nauk podstawowych; komunikacji z pacjentem i zajęć klinicznych; rozwoju osobistego i 

zawodowego). 

W systemie medtrics przedstawionym przez Al-Eyd i in. efekty uczenia się są opisane na czterech 

poziomach: ILOs-instytucjonalne efekty uczenia się; PLOs- efekty uczenia się na kierunku studiów; CLOs-

efekty uczenia się dla przedmiotu i SLOs-efekty uczenia się dla konkretnych zajęć dydaktycznych [6]. 

Systemy wspierają analizę programów nauczania, pokazując relacje na różnych poziomach efektów 

uczenia się i związane z nimi aktywności dydaktyczne oraz metody weryfikacji efektów uczenia się. Te 

zależności są wizualizowane poprzez pokazanie elementów programu nauczania w dwóch kolumnach. 

Efekty uczenia się z poziomu wyższego są zgrupowane pod odpowiadającymi im efektami uczenia się z 

poziomu niższego (Rys. 3) [6]. 
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Rys. 3 Mapowanie efektów uczenia się dla przedmiotu na efekty uczenia się dla kierunku studiów. 
poprzez zestawienie efektów uczenia się w dwóch kolumnach i wyświetlanie wyznaczonych efektów 
uczenia się jako pól/"cegiełek" przedstawiony w systemie medtrics. Źródło: [6]. Licencja: CC-BY 4.0. 

Komenda i in. [12] wykorzystują wizualizację do pokazywania połączeń tematycznych między 

zajęciami w programie nauczania. Współczynnik Jaccarda został wybrany jako miara podobieństwa. 

Widok graficzny przedstawia jako węzły słowa kluczowe MeSH, które były używane do oznaczenia 

poszczególnych elementów programu nauczania. Rozmiar węzłów pokazuje sumę połączeń między 

węzłami. 

Konstruktywne dopasowanie to odpowiednie dostosowanie efektów uczenia się, aktywności 

dydaktycznych i form oceny efektów uczenia się. Vaitsis i in. [21] zaproponowali zestaw trzech rodzajów 

wizualizacji do wglądu w relacje między tymi elementami. Wszystkie trzy widoki przedstawiają elementy 

programu nauczania jako węzły w nieskierowanym grafie. Promień węzłów wskazuje na wagę 

elementów w programie nauczania (np. jak często występuje dany efekt uczenia się). Kolor węzłów 

grupuje elementy tego samego typu (np. czerwony dla efektów uczenia się, zielony dla metod 

nauczania). Krawędzie między węzłami są ważone, np., aby zaprezentować wskaźnik sukcesu uczniów 

podczas oceny danego efektu uczenia się. Rys. 4 prezentuje przykładową wizualizację, w której różne 

metody nauczania są wykorzystywane do osiągnięcia określonych celów edukacyjnych. 
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Rys. 4 Typ wizualizacji ilustrujący relację metod nauczania i indywidualnych efektów uczenia się w 
programie nauczania. Źródło: [21]. Licencja: CC-BY 4.0. 

4.6 Możliwość wyszukiwania według słów kluczowych 

Istotnym elementem systemu mapowania programu nauczania jest funkcja wyszukiwania oparta na 

słowach kluczowych. Na przykład, Al-Eyd wykorzystał tę funkcję do wyszukiwania luk i nadmiarowości w 

treściach nauczanych w przedmiotach, a także do sprawdzania zgodności treści przedmiotu z 

standardami LCME [6]. Rys. 5pokazuje wynik kwerendy słowa kluczowego w systemie medtrics. 
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Rys. 5 Przykład funkcji wyszukiwania słów kluczowych w systemie medtrics. 
Źródło: [6]. Licencja: CC-BY 4.0. 

Ponieważ język naturalny ludzi jest bardzo złożony, zawierający wiele synonimów i pojęć 

automatycznie kojarzonych przez nasze funkcje poznawcze, pomyślne wdrożenie wyszukiwania słów 

kluczowych wymaga wsparcia technologii z obszaru sztucznej inteligencji. Obejmuje to korzystanie z 

kontrolowanych słowników, tezaurusów i ontologii. Takie działanie pozwala na odnajdywanie 

synonimów oraz wyrazów/konceptów związanych w ramach wyszukiwania swobodnego tekstu we 

wszystkich połączonych słownikach. 

Spreckelsen i in. zastosowali w swoim systemie bogaty słownik kontrolowany i system klasyfikacji, 

w tym: MeSH, kod ICD10 i terminologie używane w Niemczech: OPS i IMPP-ID [2]. Autorzy Prudentia 

[15] opracowali interfejs używając Unified Medical Language System (UMLS), który jest meta-

tezaurusem składającym się z ponad 100 kontrolowanych źródeł języka medycznego (np. SNOMED, 

MeSH, WHO). Komenda i in. [12], po przeglądzie różnych terminologii i systemów klasyfikacji, 

postanowił wdrożyć w swoim systemie tezaurus MeSH. Jednym z powodów była dostępność dla tego 

systemu wielu regularnie aktualizowanych wydań krajowych, w tym czeskiej wersji językowej. W celu 

poprawy wyszukiwania słów kluczowych Balzer i in.[5] sugerują korzystanie z ustrukturyzowanych 

słowników (np. czasowniki pochodzące z modyfikacji taksonomii Bloom’a [27]), deskryptorów (np. 

MeSH) i systemów klasyfikacji (np. ICD-10). Cottrell i in.[18] wykorzystali terminologię MedBiquitous do 

standaryzacji opisu aktywności dydaktycznych, metod oceny i zasobów, jak również raportów 

podsumowujących na poziomie USMLE Step 1 i 2 do wypełniania katalogu znaczników używanych do 

opisu programu nauczania. 
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Dodatkową funkcją, która była zalecana jako pomocna w wyszukiwaniu słów kluczowych, było 

automatyczne uzupełnianie terminów. Takie podejście zostało zastosowane do opisania efektów uczenia 

się w ACLO-Web [2]. 

4.7 Integracja zaleceń międzynarodowych 

Aby platforma mapująca program nauczania mogła być używana na poziomie międzynarodowym, 

powinna zawierać możliwość implementacji lokalnych krajowych standardów. Wymaga to świadomości 

krajowych katalogów standardów kształcenia. Są to katalogi proponowane przez organizacje (instytucje 

rządowe (np. ministerstwo zdrowia lub szkolnictwa wyższego), jednostki akredytujące, towarzystwa 

zawodowe itp.), które mają uprawnienia do ustawiania norm dla wszystkich szkół medycznych w danym 

kraju. Takie standardy istnieją np.: w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Polsce. Wsparcie dla 

krajowych efektów uczenia się jest zatem ważnym elementem wszechstronnego systemu mapowania 

programu nauczania. 

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd krajowych standardów w zakresie nauczania medycznego w 

Niemczech i w Polsce. Pozostałe trzy kraje reprezentowane w projekcie BCIME: Czechy, Słowacja i 

Rumunia nie ustanowiły jeszcze krajowych celów w zakresie kształcenia opartego na kompetencjach. 

Niemcy (w tym w Austria i Szwajcaria): 

NKLM (Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin) opisuje podstawowe efekty 

uczenia się, a tym samym profil absolwenta. Jest podzielony na kompetencje, efekty uczenia się i role. 

Katalog dostępny jest tylko w języku niemieckim pod adresem www.nklm.de. 

NKLM jest zorganizowany w trzech sekcjach: (1) role, (2) wiedza, umiejętności i postawy, i (3) 

opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie, które są opisane szczegółowo w poniższych akapitach. 

Sekcja 1: Role 

Definicja i opis ról opiera się na strukturze CanMEDS [28] i obejmuje siedem ról (Tab. 4). 

Tab. 4 Role w katalogu NKLM 

Rola Opis Liczba wpisów 

(5) Ekspert 
medyczny 

Lekarze powinni być niezależnymi i 
odpowiedzialnymi lekarzami oraz stosować 
swoją wiedzę, umiejętności i profesjonalną 
postawę, aby zapewnić opiekę nad pacjentem. 

Cztery rozdziały z 24 
efektami uczenia się 

(6) Akademik Lekarze kierują się zasadą uczenia się przez całe 
życie i krytycznie ewaluują swoje działania. 
Działają jako edukatorzy dla studentów, 
pacjentów i kolegów. 

Cztery rozdziały z 
podrozdziałami i 32 efekty 
uczenia się 

(7) Rozmówca Lekarze są świadomi znaczenia komunikacji w 
codziennej praktyce. Obejmuje to komunikację z 
pacjentem, w sytuacjach interdyscyplinarnych 
lub ze społeczeństwem, a także przekazywanie 
trudnych wiadomości. 

Sześć rozdziałów (efekty 
uczenia się zdefiniowano w 
rozdziale 14c "komunikacja w 
opiece zdrowotnej" 

http://www.nklm.de/
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(8) 
Współpracownik 

Lekarze współpracują i komunikują się w 
interdyscyplinarnych zespołach. 

Cztery rozdziały z 
poddziałami i 24 efektami 
uczenia się 

(9) Rzecznik 
zdrowia 

Lekarze promują zdrowy tryb życia. Trzy rozdziały z poddziałami i 
18 efektami uczenia się 

(10) Lider Lekarze znają system opieki zdrowotnej, jego 
uwarunkowania instytucjonalne oraz prawne. 
Stosują środki poprawy jakości systemu i 
wykazują kompetencje w zakresie zarządzania. 

Dziesięć rozdziałów z 
podrozdziałami i 37 efektami 
uczenia się 

(11) 
Profesjonalista 

Lekarze wypełniają obowiązki dla społeczeństwa 
i przestrzegają zasad etycznych i formalnych. 

Cztery rozdziały z 
podrozdziałami i 45 efekty 
uczenia się 

Sekcja 2: wiedza, umiejętności i postawy 

Ten rozdział jest podzielony na 10 podrozdziałów i obejmuje aspekty istotne dla roli eksperta 

medycznego: 

 Rozdział 12: prawidłowa budowa i funkcjonowanie organizmu 

 Rozdział 13: patogeneza i jej mechanizmy 

 Rozdział 14a: naukowe umiejętności medyczne 

 Rozdział 14b: praktyczne umiejętności kliniczne 

 Rozdział 14c: komunikacja w opiece zdrowotnej 

 Rozdział 15: badania diagnostyczne 

 Rozdział 16: zasady terapii 

 Rozdział 17: stany nagłe 

 Rozdział 18: aspekty etyczne, historyczne i prawne 

 Rozdział 19: promocja zdrowia i profilaktyka 

Sekcja 3: opieka zdrowotna skoncentrowana na pacjencie 

Ta sekcja zawiera dwa rozdziały: 

 Rozdział 20: przyczyny zgłaszania się do lekarza (objawy) 

 Rozdział 21: diagnozy 

Struktura celów edukacyjnych: 

Efekty uczenia się zdefiniowano w sekcjach 1 i 2. Każdy efekt uczenia się ma następujące atrybuty 

(Tab. 5). 

Tab. 5 Atrybuty efektów uczenia się w NKLM 

Atrybut Opis Przykład 

Rozdział, podrozdział Rozdział (patrz sekcja 2) lub rola 
(patrz sekcja 1). 

13.2. "studenci wyjaśniają 
zasady patogenezy." 
13.2.1. "wyjaśniają reakcje 
adaptacji, zwyrodnienia i 
regeneracji. Potrafią... " 
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Identyfikator Rozdział.podrozdział.id 13.2.1.1 

Tytuł/opis Treść efektu uczenia się "wyjaśnia etiologię, 
patogenezę i konsekwencje 
uszkodzenia komórek i śmierci 
komórek z przykładami." 

Poziom kompetencji – 
podstawy ("Grundlagen") 

1 = znajomość faktów 
2 = wiedza proceduralna 
3a = umiejętność praktyczna 
(pod nadzorem) 
3b = umiejętność praktyczna 
(bez nadzoru) 

1 

Poziom kompetencji – 
podstawy ("podstawa") 

1 

Poziom kompetencji - ostatni 
rok studiów 

2 

Poziom kompetencji-
kształcenie ustawiczne 

 

Poziom kompetencji-
kompetencje naukowe 

2 

Odwołania Wewnętrznie (ID) lub 
zewnętrznie 

- 

Przykłady zastosowania  "znaczenie komórek 
senescencyjnych" 

Powody zgłoszenia się do 
lekarza 

Odniesienie do rozdziału 20 - 

Odwołania do dyscypliny Dyscypliny oparte na krajowym 
katalogu dyscyplin, które są 
związane z tym efektem uczenia 
się 

"interdyscyplinarne; OB/GYN, 
Genetyka, higiena, 
mikrobiologia, wirusologia, 
patologia, farmakologia, 
toksykologia, fizyka, fizjologia, 
medycyna stomatologiczna" 

Pozycje w rozdziale 21 mają strukturę przedstawioną w zakładce Tab. 6. 

Tab. 6 Struktura wpisów w rozdziale 21 NKLM 

Atrybut Opis Przykład 

Rozdział, podrozdział  21.1.1 Układ narządowy: układ 
sercowo-naczyniowy. Studenci 
mają wiedzę lub umiejętności 
praktyczne w zakresie chorób 
układu sercowo-naczyniowego. 

Identyfikator Rozdział.podrozdział.id 21.1.1.1. 

Tytuł/opis treść efektu uczenia się Posocznica 

Poziom A (wiedza) lub B (umiejętność 
praktyczna) 

B 
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Diagnostyka D - wybiera, wyjaśnienia i 
stosuje prawidłowe metody 
diagnostyczne 

D 

Terapia T - wybiera, wyjaśnienia i stosuje 
prawidłowe metody 
terapeutyczne 

T 

Stany nagłe N - wie, co zrobić w sytuacjach 
nagłych (i wykonuje to pod 
nadzorem) 

N 

Zapobieganie P - zna, wyjaśnia i stosuje środki 
profilaktyczne 

P 

Istotność pediatryczna x - wiedza pediatryczna jest 
wymagana 

x 

choroba rzadka SE - rzadka choroba - 

odwołania wewnętrznie (ID) lub 
zewnętrznie 

13.2.2; 13.2.6; 13.2.3; 13.2.7; 
12.11.6.2; 12.12.1.2; 12.13.1.2; 
12.15.3.7; 12.19.10.2; 
12.11.6.2; 17.7; 17.6.1.9; 
15.3.1; 15.2 

NKLM jest wykorzystywany w krajach niemieckojęzycznych jako punkt odniesienia w procesach 

mapowania programów nauczania. Ponadto, nowy program nauczania opracowany na Uniwersytecie w 

Augsburgu opiera się na NKLM. 

W Polsce: 

System szkolnictwa wyższego w Polsce reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [29], 

która określa zawody, które można praktykować dopiero po ukończeniu studiów spełniających 

standardy kształcenia (SK) opisane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Większość 

zawodów medycznych jest wymienionych w tym akcie prawnym (lekarz, lekarz-dentysta, farmaceuta, 

pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny) i ma osobne 

standardy kształcenia ustanowione wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego – dostępne tylko w języku polskim [30]. 

Poniżej opisano standardy kształcenia, używając kierunku lekarskiego jako przykładu. 

Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego, wprowadzone w 2012 roku, składają się z wymogów 

formalnych (np. minimalnej łącznej liczby godzin zajęć – 5700 godzin), katalogu efektów uczenia się oraz 

ogólnego opisu programu studiów. Wymieniono 12 głównych efektów uczenia się podzielonych na 3 

kategorie: 

A. Wiedza. 

Student zna: 

1. rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, 

2. objawy i przebieg chorób, 
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3. sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów 

chorobowych, 

4. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji 

zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych normach. 

B. Umiejętności. 

Student potrafi: 

1. rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, 

2. rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, 

3. zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, 

4.  wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. 

C. Kompetencje społeczne. 

Student: 

1. potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, 

2. kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu, 

3. przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, 

4. posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się. 

Powyższe 12 głównych efektów uczenia się jest rozbite na 307 szczegółowych efektów uczenia się, 

które są zebrane w 7 grup i przypisane do kategorii wiedzy (W) lub umiejętności (U). 

Tab. 7 Grupy efektów uczenia się w polskich standardach edukacyjnych 

Kod Grupa Liczba godzin Liczba ECTS 

A.       Nauki morfologiczne 300 25 

B.       Naukowe podstawy medycyny 525 43 

C.        Nauki przedkliniczne 525 43 

D.       Nauki behawioralne i społeczne z 
elementami profesjonalizmu 

240 12 

E.        Kliniczne nauki niezabiegowe 1060 65 

F.        Kliniczne nauki zabiegowe 900 50 

G.       Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 100 6 

Praktyczne nauczanie kliniczne (30 tygodni) + 
egzaminy 

900 60 

Praktyki wakacyjne 600 20 

Do dyspozycji uczelni 550 20 

Suma  5700 60 

Jak przedstawiono w Tab.7 , Polskie standardy kształcenia określają minimalną liczbę godzin i 

punktów ECTS dla każdej grupy. 
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Każdy konkretny efekt uczenia się jest zakodowany w celu odzwierciedlenia tej struktury, czyli 

przykładowo "C.U10. Student potrafi zinterpretować mikrobiologiczne badania laboratoryjne ". Ten 

efekt uczenia się jest przypisany jako umiejętność (U) do nauk przedklinicznych (C). 

Oprócz standardów kształcenia, istnieje krajowy katalog 143 umiejętności praktycznych, które mają 

być nabyte przez absolwenta medycyny (i stomatologii), opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia 

(Ramowy program zajęć praktycznych) [31]. Umiejętności praktyczne są podzielone na dwie kategorie 

(przypominając piramidę Millera): 

A. student wykonuje czynność prawidłowo i w pełni samodzielnie 

B. student zna zasady wykonywania czynności, potrafi przy nich asystować 

Katalog umiejętności praktycznych obejmuje więcej procedur niż standardy kształcenia. 

Standardy kształcenia zapewniają uniwersytetom swobodę projektowania programu nauczania – 

zajęcia mogą być zorganizowane wokół dyscyplin (tj. anatomii, patologii, kardiologii), układów 

narządowych (tj. sercowo-naczyniowych) lub mogą być w pełni zintegrowane poprzez moduły oparte na 

metodzie PBL. Obowiązkiem władz uczelni jest mapowanie efektów uczenia się z katalogów krajowych 

do lokalnego programu nauczania – każdy temat/kurs/moduł musi mieć opisane efekty uczenia się. 

Uniwersytety mogą dodawać własne efekty uczenia się lub dzielić krajowe efekty uczenia się na bardziej 

szczegółowe cele i umieścić je w sylabusach. Na przykład, kierunek lekarski w Uniwersytecie 

Jagiellońskim Collegium Medicum składa się z 530 efektów uczenia się. Tworzy to złożoną strukturę, 

która musiałaby być odzwierciedlona w oprogramowaniu do mapowania programu nauczania (Tab. 8). 

Tab. 8 Dwa poziomy efektów uczenia się na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Poziom krajowy Standardy kształcenia: efekty uczenia się 
podzielone na 7 grup i 2 kategorie 

Ramowy program zajęć 
praktycznych: lista umiejętności 
podzielona na 2 grupy 

Poziom lokalny Sylabus dla każdego przedmiotu 

Na Słowacji: 

W Republice Słowackiej, system kierunków studiów w szkolnictwie wyższym jest określany na mocy 

decyzji Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej, która to uściśla szczegółowy opis każdego programu 

nauczania, zarówno na pierwszym, drugim jak i trzecim poziomie studiów. Tabela 9 pokazuje listę 

kierunków studiów podzielonych na 9 grup (dostępne w języku słowackim na 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory). 

Tab. 9 Lista kierunków studiów na Słowacji 

Grupa Dyscyplina naukowa Liczba 
programó
w studiów 

1. Edukacja i szkolenie 1.1 Nauczanie, tutoring i nauki pedagogiczne 1169 

2. Nauki humanistyczne i sztuka 2.1 Nauki humanistyczne 
2.2 Sztuka 

804 
131 

https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory
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3. Nauki społeczne, ekonomiczne i 
prawne 

3.1 Nauki społeczne i behawioralne 
3.2 Dziennikarstwo i informacja 
3.3 Ekonomia i zarządzanie 
3.4 Prawo 

503 
107 
353 
134 

4. Nauki przyrodnicze 4.1 Nauka o przyrodzie nieożywionej 
4.2 Nauki o przyrodzie ożywionej 
4.3 Nauki ekologiczne i środowiskowe 

254 
76 

102 

5. Projektowanie, technologia, 
produkcja i komunikacja 

5.1 Architektura i budownictwo 
5.2 Inżynieria, technologia, produkcja i 
komunikacja 

133 
783 

6. Nauki rolnicze i weterynaryjne 6.1 Rolnictwo 
6.2 Leśnictwo 
6.3 Nauki weterynaryjne 
6.4 Gospodarka wodna 

101 
32 
12 

3 

7. Zdrowie 7.1 Nauki medyczne 
7.2 Stomatologia 
7.3 Nauki farmaceutyczne 
7.4 Ochrona zdrowia 

67 
7 
4 

140 

8. Usługi 8.1 Usługi osobiste 
8.2 Transport i usługi pocztowe 
8.3 Usługi bezpieczeństwa 
8.4 Obrona i wojsko 
8.5 Logistyka 

52 
6 

52 
16 
10 

9. Informatyka, matematyka, 
technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

9.1 Matematyka i statystyka 
9.2 Informatyka, technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

58 
120 

Dziedziny naukowe istotne dla projektu to medycyna ogólna i stomatologia, oznaczone 

odpowiednio jako 7.1.1 i 7.2.1. Absolwenci programu studiów lekarskich w dziedzinie medycyny ogólnej 

są uprawnieni do wykonywania zawodu lekarza ogólnego z tytułem zawodowym „lekarz medycyny” 

(MUDr.). Absolwent medycyny ogólnej posiada teoretyczną wiedzę na temat wszystkich dyscyplin 

teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych oraz opanował podstawowe procedury diagnostyczne, 

terapeutyczne i profilaktyczne w szkoleniu praktycznym i potrafi zastosować je w swoim zawodzie oraz 

zrozumie istnienie i znaczenie powiązań między medycyną kliniczną a jej podstawą naukową. Kierunek 

studiów Medycyna ogólna jest wymagana przez dyrektywę UE 93/16 / WE w celu przygotowania do 

regulowanego zawodu lekarza w zakresie 5500 godzin nauki, jak również przez ustawodawstwo 

słowackie w celu zdobycia kompetencji zawodowych w kategorii lekarza. 

Ustawodawstwo określa główne dziedziny w zakresie kierunku studiów medycyna ogólna. Są to: 

● Przedmioty teoretyczne (I etap studiów): anatomia, histologia i embriologia, biofizyka, chemia 

medyczna i biochemia, biologia medyczna, fizjologia. 

● Przedmioty przedkliniczne (II etap studiów): anatomia patologiczna, fizjologia patologiczna, 

mikrobiologia i immunologia, farmakologia, epidemiologia, higiena, psychologia medyczna, 

etyka medyczna. 
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● Przedmioty kliniczne (III etap studiów): medycyna wewnętrzna, chirurgia, pediatria, ginekologia i 

położnictwo, pulmonologia, medycyna pracy, choroby zakaźne , hematologia i transfuzjologia, 

neurologia, psychiatria, dermatowenerologia, anestezjologia, traumatologia i ortopedia, 

urologia, neurochirurgia, chirurgia plastyczna, okulistyka, otorynolaryngologia, chirurgia 

stomatologiczna, onkologia kliniczna i radioterapia, radiodiagnostyka i medycyna nuklearna. 

W zakresie tych kierunków studiów wiedza musi stanowić trzon każdego programu nauczania. Tak 

więc program studiów musi obejmować całą treść kierunku studiów. Co najmniej 1/2 treści programu 

nauczania musi obejmować tematy (podstawowe i inne) dziedziny studiów, w 100% punktów ECTS 

danego kierunku. 

Podobnie jak w medycynie ogólnej, absolwenci kierunku medycyna dentystyczna są uprawnieni do 

wykonywania zawodu dentysty z tytułem zawodowym „Medicinae dentale doctor ”(MDDr.). W zakresie 

parametrów kompetencji klinicznej - części kompleksowego systemu opieki nad pacjentem - lekarz 

dentysta jest zdolny do samodzielnej pracy w obrębie jamie ustnej, a wymagany poziom jego wiedzy 

musi być zgodny z dyrektywą UE nr 78/686 / EWG, zaakceptowaną przez Ministra Edukacji na Słowacji. 

Główne tematy stomatologii (medycyna dentystyczna) muszą obejmować: 

● dyscypliny morfologiczne i fizjologiczne: anatomia makroskopowa i mikroskopowa, biologia 

molekularna i genetyka, biochemia, fizjologia 

● dyscypliny przedkliniczne (dla zrozumienia i wpływu na procesy chorobowe): anatomia 

patologiczna, patofizjologia, mikrobiologia, immunologia, farmakologia 

● stomatologia przedkliniczna, materiały i technologie dentystyczne 

● stomatologiczne dyscypliny kliniczne, w tym diagnostyczne (mające wpływ na zdrowie twarzy): 

profilaktyka stomatologiczna, radiologia, stomatologia zachowawcza i endodoncja, protetyka 

dentystyczna, chirurgia zębowo - pęcherzykowa i szczękowo-twarzowa, periodontologia, 

pedostomatologia , ortodoncja, stomatologia terapeutyczna 

● kliniczne dyscypliny ogólnomedyczne, które są ściśle związane z chorobami ogólnymi, znacząco 

wpływające na przedmiot kierunku studiów, gwarantując jego medyczny charakter i związek z 

całym organizmem: medycyna wewnętrzna, chirurgia, neurologia, dermatowenerologia, 

choroby zakaźne, pediatria, psychologia i okulistyka psychiatryczna, otorynolaryngologia 

Programy studiów obu wyżej wymienionych kierunków studiów (studia akademickie drugiego 

stopnia) mają standardową długość 6 lat i zawierają 360 punktów ECTS. Chociaż istnieje szczegółowy 

katalog kierunków studiów oraz wymagań związanych z programem studiów, krajowy katalog efektów 

uczenia się nie został jeszcze ustalony (jak wspomniano wcześniej). Jednak każda instytucja jest 

zobowiązana do podsumowywania szczegółów danego kursu za pomocą standardowego sylabusa kursu 

(patrz załącznik 1). 

4.8 Możliwość modyfikacji raportów i wyników zgodnie z wymaganiami 

instytucji 

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Timothy'ego Willetta na temat wykorzystania 

oprogramowania do mapowania programów nauczania w Kanadzie i Wielkiej Brytanii pokazują, iż 

istnieje wiele rozwiązań z zakresu oprogramowania do zarządzania i mapowania programu studiów, 

dostosowywanych do konkretnych potrzeb użytkowników [26]. CurrMIT , który jest scentralizowanym 

systemem mapowania programów nauczania stosowanym przez wszystkie północnoamerykańskie 
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szkoły medyczne, był często krytykowany jako niewystarczająco elastyczny i dlatego wiele szkół 

zaprojektowało lub zakupiło oprócz niego własne systemy, które umożliwiały zaspokojenie ich lokalnych 

potrzeb [32]. Sugeruje to, że przyszłe systemy mapowania programów nauczania powinny umożliwiać 

dostosowanie ich funkcjonalności w zależności od lokalnych potrzeb instytucjonalnych. 

Dostosowanie systemów mapowania programów nauczania do wymogów instytucjonalnych może 

obejmować wykorzystanie łatwych w wymianie i aktualizacji katalogów celów uczenia się na poziomie 

instytucjonalnym i krajowym (na różnych poziomach szczegółowości  - jak omówiono w 4.5 w 4.7). Inną 

możliwością może być obsługa interfejsu użytkownika w języku narodowym. Systemy takie jak LOOOP, 

MERLIN i ACLO-Web są dostępne w języku niemieckim, system OPTIMED jest dostępny w języku 

czeskim. Wykorzystanie lokalnego języka lub żargonu jest ważne dla uzyskania akceptacji i pokonania 

oporu związanego z wdrożeniem innowacji. Nawet w krajach używających jednego języka (jak w 

Niemczech) niektóre systemy (np. MERLIN) umożliwiają wprowadzenie terminologii specyficznych dla 

danego wdrożenia przez lokalnych administratorów [7]. 

Niektóre systemy pozwalają lokalnej społeczności na wspólne tworzenie ich instytucjonalnych 

słowników (np. katalogów efektów uczenia się) [2,22]. Dobrym tego przykładem jest system ACLO-Web 

[2], zbudowany na platformie MediaWiki , który umożliwia rozszerzenie listy efektów uczenia się w stylu 

Wiki w celu stworzenia generowanego przez użytkownika opisu programu nauczania (folksonomia). 

Charakterystyczne dla instytucji mogą być: różne modele programów nauczania, struktura 

przedmiotów, podział organizacji na jednostki organizacyjne oraz unikalne cechy lub mocne strony 

programu nauczania - jak interdyscyplinarność. Przykładowo ciekawa funkcja zawarta jest w pakiecie 

oprogramowania LOOOP, który umożliwia dodanie do mapy programu studiów informacji o zasobach 

dydaktycznych poszczególnych jednostek organizacyjnych, a nawet statystycznego rozkładu dostępności 

pacjentów [5]. Te dane można bezpośrednio uwzględnić w procesie lokalnego planowania 

instytucjonalnego. 

Spreckelsen i in. [2] zalecają, aby system mapowania programów nauczania miał dwa rodzaje 

widoków: predefiniowane przeglądy i możliwość określenia szczegółowych zapytań dotyczących 

poszczególnych składowych programu nauczania. Ułatwia to wykorzystanie technologii sieci 

semantycznej. Platforma MediaWiki, używana przez Spreckelsen i in., umożliwia łatwe rozszerzenie 

formularzy wprowadzania danych online (do tej pory 13) i formularzy elastycznych wyszukiwań 

(dotychczas 4). 

4.9 Ocena efektów uczenia się 

Oprócz krajowych katalogów efektów uczenia się, omówionych już w 4.7, istnieją katalogi efektów 

uczenia się specyficznych dla danej dyscypliny. Nawet jeśli w niektórych krajach, takich jak Niemcy, 

katalogi specyficzne dla danej dyscypliny zostały w znacznym stopniu zastąpione centralnie 

zarządzanym, holistycznym katalogiem krajowych efektów uczenia się (NKLM dla krajów 

niemieckojęzycznych), nadal istnieje potencjalna przestrzeń do wykorzystania ich jako katalogów 

przedmiotowych, która może uzasadniać rozważenie wdrożenia ich w platformie mapowania 

programów kształcenia. Pierwszym powodem jest to, że w przypadku działań związanych z mapowaniem 

międzynarodowym, jak zaplanowano w projekcie BCIME dla dyscypliny anatomii, katalogi krajowe mogą 

być problematyczne, ponieważ różne kraje korzystają z różnych katalogów – tym samym katalogi 

specyficzne dla dyscyplin mogą okazać się pomocne podczas mapowania. Może to być również 



   

             27 

rozwiązanie dla tych krajów, w których nie są dostępne katalogi krajowe. Wreszcie, ze względu na 

szeroki zakres tematyczny katalogów krajowych, często nie są one dostatecznie szczegółowe – tak, aby 

mogły być przydatne do szczegółowego opisu konkretnych zestawów umiejętności (np. w przypadku 

efektów uczenia się w zakresie umiejętności komunikacyjnych w polskim katalogu krajowym). 

Katalogi efektów uczenia się w anatomii 

„Anatomia historycznie jest uważana za kamień węgielny edukacji medycznej, bez względu na 

narodowość, pochodzenie rasowe czy system szkół medycznych” [33]. 

Znaczenie anatomii zostało podkreślone w głównych dokumentach, definiujących efekty uczenia się 

dla absolwentów medycyny. W projekcie Tuning Medycyny [34] – rezultat inicjatywy w Komisji 

Europejskiej, służący harmonizacji europejskiego szkolnictwa wyższego – można przeczytać, że 

„Absolwenci studiów medycznych w Europie powinni być w stanie wykazać znajomość (…) prawidłowej 

budowy organizmu (anatomii)." 

Nieco mniej ogólne, ale wciąż niezbyt szczegółowe efekty uczenia się w zakresie anatomii zostały 

opisane w dokumencie "Efekty uczenia się dla absolwentów" [35] - przedstawiającym zasady nauczania 

medycyny na poziomie przeddyplomowym w Wielkiej Brytanii. Zawarto w nim zasadę mówiącą o tym, 

że: "Nowo wykwalifikowani lekarze muszą umieć stosować w praktyce medycznej biomedyczne zasady 

naukowe, metody i wiedzę oraz włączać je do opieki nad pacjentem. Wymóg ten powinien obejmować 

zasady i wiedzę dotyczącą anatomii (…). Muszą być w stanie (…) zastosować wiedzę z zakresu 

prawidłowej ludzkiej budowy i fizjologii, także dotyczącą odrębności u osób w wieku podeszłym, dzieci i 

młodzieży oraz podczas ciąży i porodu". 

Pomimo faktu, że w drugim dokumencie można zaobserwować nacisk na stosowanie wiedzy, a nie 

tylko jej posiadanie, brak wiedzy anatomicznej absolwentów medycyny jest wciąż ważnym problemem. 

Innym czynnikiem, który doprowadził do uznania konieczności szczegółowego opisu anatomicznego 

programu jest fakt, że w ostatnich latach w większości uniwersytetów możemy obserwować zmiany w 

programach kształcenia. Większa integracja nauczania i nacisk na kontekst kliniczny medycyny 

spowodowały między innymi ograniczenie godzin poświęconych na edukację anatomiczną, a także 

podział tej nauki na przedmioty oparte na organach [36]. 

Podjęto szereg prób zdefiniowania szczegółowego programu nauczania w anatomii. Kilka propozycji 

oceniono jako zbyt szczegółowe lub zbyt specjalistyczne dla absolwentów medycyny [37,38]. Proces 

definiowania minimalnej wiedzy w dziedzinie anatomii topograficznej jeszcze się nie zakończył, a ww.  

dokumenty ewoluują - podobnie jak zmieniające się programy medyczne na świecie. Odzwierciedla to 

debatę na temat rozległości wiedzy na temat nauk podstawowych, która byłaby wystarczająco dogłębna 

ale i szeroka dla lekarza na początku jego ścieżki kariery. 

Dokumenty, które są obecnie dostępne można podzielić na dwa rodzaje - dedykowane 

pojedynczemu obszarowi anatomicznemu lub całemu ludzkiemu ciału. Dokumenty prezentowane pod 

auspicjami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Anatomistów (IFAA) reprezentują pierwszą 

kategorię. Jak na razie zostały opracowane i opublikowane cztery programy nauczania, dedykowane 

różnym obszarom ciała ludzkiego. Mianowicie: 

● Podstawowy sylabus w zakresie neuroanatomii dla studenta medycyny [36] 

● Podstawowy sylabus dotyczący anatomii głowy i szyi dla studentów medycyny [39] 
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● Podstawowy sylabus anatomii mięśniowo-szkieletowej kręgosłupa i kończyn dla studentów 

medycyny [40] 

● Podstawowy sylabus dotyczący embriologii i teratologii dla studentów medycyny [41] 

Na drugim końcu spektrum znajduje się nieco bardziej ogólny dokument obejmujący całą anatomię, 

przygotowany na podstawie podstawowych programów nauczania w Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 

członków Rady i Komitetu ds. Edukacji Towarzystwa Anatomicznego - Program nauczania anatomii 

regionalnej dla medycyny przeddyplomowej [42]. 

Katalog efektów uczenia się z zakresu umiejętności komunikacyjnych 

Wiadomo, że umiejętności komunikacyjne są niezbędne dla wszystkich pracowników opieki 

zdrowotnej. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił wzrost liczby badań naukowych nad umiejętnościami 

komunikacyjnymi, a nauczanie tych umiejętności jest coraz częściej włączane do programów 

medycznych [43]. 

Na początku warto wspomnieć, że komunikacja medyczna jako umiejętność jest wyjątkowa, 

złożona i subtelna. Chociaż nie ulega już wątpliwości że można uczyć umiejętności komunikacyjnych, 

istnieją wątpliwości, czy ze względu na złożoność tego procesu możliwe jest traktowanie komunikacji 

jako zestawu umiejętności behawioralnych i zbioru efektów uczenia się. Niektórzy autorzy twierdzą, że 

takie podejście jest redukcjonistyczna a „atomizacja komunikacji do odrębnych, obserwowalnych 

umiejętności (efektów uczenia się) nie bierze pod uwagę złożoności interakcji komunikacyjnych ani 

autentyczności i kreatywność wymaganej w praktyce” [44]. 

Pierwszy katalog wspólnych efektów uczenia się w edukacji medycznej został wprowadzony po 

Deklaracji Bolońskiej jako cześć tzw. Tuning Project for Medicine dla medycznego kształcenia 

przeddyplomowego w Europie [34]. Efekty uczenia się w tym dokumencie są zgrupowane w trzech 

sekcjach. Pierwsza sekcja - Poziom 1 zawiera dwanaście ogólnych efektów uczenia się. Druga sekcja - 

zawiera, w ramach każdego efektu z Poziomu 1, serię efektów z  Poziomu 2. Trzecia część składała się z 

ogólnych efektów uczenia się dla szkolnictwa wyższego, które obejmują wiele aspektów 

profesjonalizmu. 

W katalogu The Tuning Project for Medicine jeden efekt uczenia się poziomu 1 jest w całości 

poświęcony umiejętnościom z zakresu komunikacji medycznej „Skuteczne komunikowanie w kontekście 

medycznym” i zawiera 10 szczegółowych efektów uczenia się. Ponadto efekt uczenia się 

„Przeprowadzenia konsultacji z pacjentem” zawiera dwa bardziej szczegółowe efekty uczenia się 

dotyczące komunikacji. 

Wśród innych dobrze znanych katalogów umiejętności medycznych dla absolwentów medycyny 

znajduje się najnowszy katalog British General Medical Council „Efekty uczenia się dla absolwentów 

2018”. Jak twierdzą autorzy tego dokumentu, ten zestaw standardów może służyć jako „podstawa dla 

szkół medycznych do opracowania programów nauczania oraz do planowania egzaminowania w 

szkołach medycznych” [35]. Ten katalog efektów uczenia się składa się z trzech części: profesjonalne 

wartości i zachowania, profesjonalne umiejętności i profesjonalna wiedza. Większość wyników w 

zakresie komunikacji medycznej znajduje się w grupie „profesjonalne umiejętności zawodowe”, ale 

niektóre z nich są również w grupie „profesjonalne wartości i zachowania”. 
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Podczas gdy wyżej opisane dokumenty odnosiły się do efektów uczenia się dla szerokiego zakresu 

umiejętności lekarza lub absolwenta (nie tylko umiejętności komunikacyjnych), istnieje również 

„Europejski konsensus w sprawie efektów uczenia się dla podstawowego programu komunikacji 

medycznej w zawodach medycznych” [45]. Katalog ten zawiera 61 efektów uczenia się i został 

uzgodniony przez 121 ekspertów ds. komunikacji z 16 krajów i 15 zawodów. Został przetłumaczony na 

język niemiecki i zaadoptowany do krajów niemieckojęzycznych [46]. 

Również w 2016 r. opracowano i opublikowano „Konsensus w sprawie podstawowego programu 

nauczania umiejętności komunikacyjnych w kształceniu przeddyplomowym dla krajów Ameryki 

Łacińskiej, Portugalii i Hiszpanii” [47]. W badaniu tym 46 ekspertów z 8 krajów pracowało nad listą 

efektów uczenia się w zakresie komunikacji, a konsensus został osiągnięty na 136 efektach uczenia się 

pogrupowanych w 6 domen kompetencyjnych. 

Pisząc o katalogach efektów uczenia się, warto wspomnieć o najnowszym systematycznym 

przeglądzie literatury Denniston na temat efektów uczenia się w zakresie umiejętności komunikacyjnych 

[48]. W tym badaniu autorzy dokonali przeglądu 168 artykułów, z których wyodrębnili 1669 efektów 

uczenia się, a następnie przeanalizowali wykorzystując metodę syntezy jakościowej, aby ostatecznie 

uzyskać 205 efektów, które pogrupowano w cztery dziedziny: wiedza knowledge, umiejętności związane 

z  treścią komunikacji – content skills (co jest przekazywane), umiejętności dotyczące procesu 

komunikacji – proces skills (jak się komunikuje) i umiejętności percepcyjne perceptual skills (świadomość 

siebie i innych oraz jak ona wpływa na komunikację). 

Efekty uczenia się w analizie, zarządzaniu danymi i informatyce w ramach specjalizacji w opiece 

zdrowotnej 

W celu zidentyfikowania wspólnej płaszczyzny między informatyką medyczną, a programem 

studiów medycznych w Niemczech, Behrends i in. [8] zmapowali efekty uczenia się informatyki 

medycznej i efekty uczenia się z katalogu NKLM (Niemiecki Krajowy Katalog Kompetencji Medycznych). 

Katalogiem efektów uczenia się dla przedmiotu „Informatyka medyczna” był GDMS "Informatyka 

medyczna" w zakresie edukacji medycznej na poziomie przeddyplomowym [49]. Proces mapowania był 

wspierany przez platformę MERLIN. 

Efekty uczenia się dotyczące stomatologii zachowawczej i protetycznej 

Temat komputerowego mapowania programów nauczania w stomatologii został omówiony w 

pracy [4]. Elektroniczna mapa tematyczna opracowana w University of Iowa College of Dentistry 

wykorzystuje trzy katalogi kompetencji docelowych: dwa z nich są lokalne (cechy absolwenta College of 

Dentistry and Dental Clinics Universitety of Iowa; oraz kompetencji uczelni). Trzecim używanym 

katalogiem jest CODA (Komisja ds. Akredytacji Stomatologicznej): amerykański standard krajowy dla 

szkół dentystycznych [50]. 

Krajowe katalogi efektów uczenia się na poziomie przeddyplomowym (NKLZ, www.nklz.de), 

podobne do wyżej wymienionych NKLM, są dostępne w krajach niemieckojęzycznych i zostały 

opublikowane przez Fisher i in. [51]. Katalogi opisują kompetencje studentów stomatologii w 

Niemczech, które powinni zdobyć przed ukończeniem studiów. 

Bateman i in. [52] opisali zagadnienia związane z wykorzystaniem efektów uczenia się w edukacji 

stomatologicznej. Twierdzą, że jeśli ktoś rozumie podłoże, konstrukcję i zamierzony cel efektów uczenia 

http://www.nklz.de/
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się, to można je zapisać, aby można je było zastosować i skutecznie wykorzystać. General Dental Council 

(GDC) z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest ustawowym organem regulacyjnym, a jej głównym celem jest 

ochrona bezpieczeństwa pacjentów i utrzymanie zaufania publicznego do usług stomatologicznych. 

Między innymi ustanawiają oni standardy dla instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem 

dentystycznym w Wielkiej Brytanii. W swoich dokumentach, opracowanych jako wyniki prac nad 

Normami dla edukacji [53], określają efekty uczenia się dla poszczególnych grup zawodowych: 

dentystów, terapeutów dentystycznych, higienistów dentystycznych, pielęgniarek dentystycznych, 

terapeutów ortodontycznych, techników dentystycznych klinicznych oraz techników dentystycznych. 

Wszystkie te kategorie mają wyniki zgrupowane w czterech dziedzinach: klinicznej, komunikacyjnej, 

profesjonalizmu oraz zarządzania i przywództwa. 

Mahmoodi i in. [54] ustanowił katalog interaktywnych celów nauczania w klinice uniwersyteckiej w 

Moguncji (ILKUM), w którym struktura hierarchiczna została zaprojektowana zgodnie z poziomem 

kompetencji Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Stomatologicznej w Europie (ADEE). ADEE dzieli 

harmonogram nauczania w kształceniu stomatologicznym na trzy następujące po sobie poziomy 

kompetencji: Poziom I: „Znajomość”: Student musi być świadomy podstawowej wiedzy teoretycznej, ale 

nie wymaga się umiejętności praktycznych, Poziom II: „Mieć wiedzę”: oprócz solidnej wiedzy 

teoretycznej wymagane jest podstawowe doświadczenie oraz podstawowe umiejętności praktyczne, i 

poziom III: „Bądź kompetentny”: student musi posiadać ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną. 

Według naszej wiedzy wśród krajów partnerskich projektu BCIME jedynie Niemcy i Polska posiadają 

narodowe katalogi efektów uczenia się dla stomatologii. Jednak większość uniwersytetów i wydziałów 

medycznych oferujących kształcenie w dziedzinie stomatologii przestrzega i wdraża zasady zgodne z 

dyrektywą 2013/55/UE zastępującą dyrektywę 2005/36/WE. Podstawowe szkolenie dentystyczne 

obejmuje łącznie co najmniej pięć lat studiów, które mogą być dodatkowo wyrażone za pomocą 

równoważnych punktów ECTS, i składa się z nie mniej niż 5 000 godzin teoretycznego i praktycznego 

szkolenia w pełnym wymiarze, które obejmuje stanowi poziom minimum kształcenia dla lekarzy 

dentystów. Ten program obejmuje A. Podstawowe przedmioty (chemia, fizyka, biologia); B. Przedmioty 

medyczno-biologiczne i ogólne przedmioty medyczne (anatomia, embriologia, histologia, w tym 

cytologia, fizjologia, biochemia (lub chemia fizjologiczna), anatomia patologiczna, patologia ogólna, 

farmakologia, mikrobiologia, higiena, medycyna profilaktyczna i epidemiologia, radiologia, fizjoterapia, 

chirurgia ogólna, medycyna ogólna, w tym pediatria, otorynolaryngologia, dermatowenereologia, 

psychologia ogólna - psychopatologia, neuropatologia, anestezjologia) i C. Przedmioty bezpośrednio 

związane ze stomatologią (protetyka, materiały i sprzęt stomatologiczny, stomatologia zachowawcza, 

stomatologia zapobiegawcza, środki znieczulające i uspokajające, chirurgia twarzowo-szczękowa, 

patologia, praktyka kliniczna, pedodoncja, ortodoncja, periodontologia, radiologia stomatologiczna, 

okluzja zębów i funkcja żuchwy, organizacja zawodowa, etyka i ustawodawstwo, społeczne aspekty 

praktyki stomatologicznej). Programy nauczania tych przedmiotów są indywidualnie opisywane przez 

poszczególne uniwersytety/wydziały. 

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności klinicznych 

Umiejętności kliniczne w krajach niemieckojęzycznych najlepiej charakteryzuje podzbiór krajowego 

katalogu NKLM. Właściwą częścią tego dokumentu jest rozdział 14b. 

Cele nauczania w neurochirurgii 
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W Rumunii nie ma krajowego katalogu efektów uczenia się, natomiast każda uczelnia tworzy 

własną listę wymagań, którą należy spełnić. Dlatego też opisane poniżej efekty uczenia się są ściśle 

związane z oddziałem neurochirurgicznym Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Grigore T. Popa z Jassy. 

Fakultatywne zajęcia z zakresu neurochirurgii to cztery tygodnie praktyk w leczeniu urazów i chorób 

centralnego systemu nerwowego. W czasie tego stażu od studenta może być wymagane udanie się do 

kliniki, centrum chirurgii ambulatoryjnej i / lub placówki szpitalnej. Wielu studentów wybierających ten 

staż jest na trzecim lub czwartym roku osteopatycznej szkoły medycznej. Po zakończeniu tej rotacji 

klinicznej nie jest wymagany egzamin. 

Wiedza medyczna 

Badanie neurologiczne 

1. Ocena stanu psychicznego pacjenta i mowa. 

2. Zbadanie nerwów czaszkowych. 

3. Zbadanie centralnego i obwodowego układ ruchu. 

4. Sprawdzenie funkcji układu ruchu. 

5. Zbadanie odruchów czaszkowych i obwodowych. 

6. Zbadanie funkcji móżdżku i chodu. 

Podstawy neuroobrazowania 

1. Rozpoznanie częstych złamań i przemieszczeń w obrębie kręgosłupa. 

2. Rozróżnienie w obrębie obrazów radiologicznych krwi, powietrza, tłuszczu, płynu mózgowo-

rdzeniowego i kości.  

3. Odróżnienie typowego obrazu krwiaka nadtwardówkowego, krwiaka podtwardówkowego w 

fazie ostrej i przewlekłej, krwawienia śródmózgowego oraz krwotoku podpajęczynówkowego. 

Nadciśnienie śródczaszkowe 

1. Definicja ciśnienia perfuzji mózgu i wyjaśnienie, w jaki sposób jest ono stosowane w leczeniu 

pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. 

2. Opis, w jaki sposób gazy krwi, płyny i równowaga elektrolitów wpływają na ciśnienie 

śródczaszkowe.  

3. Opis klinicznych objawów ostrego wgłobienia mózgu, w tym wklinowania przeznamiotowego i 

podsierpowego. 

Diagnoza i leczenie choroby niedokrwiennej w zakresie naczyń mózgowych 

1. Rozróżnienie objawów i oznak niedokrwienia z zakresu unaczynienia przedniej i tylnej części koła 

Willisa. 

2. Rozróżnienie prezentacji radiograficznej różnych typów udaru niedokrwiennego: zatorowego, 

hemodynamicznego i lakunarnego. 

3. Opis ról i wskazań następujących opcji leczenia w chorobie niedokrwiennej: postępowaniu 

medycznym, modyfikacji czynników ryzyka i leczeniu chirurgicznym. 

Diagnoza i postępowanie w przypadku nieurazowych schorzeń szyi i pleców 

1. Definicja radikulopatii, mielopatii i zespołu ogona końskiego.  

2. Opis ogólnego postępowania w przypadku przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku 

szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa, niestabilności lędźwiowej i bólu krzyża.  
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3. Wymienienie najpowszechniejszych przykładów guzów zewnątrztwardówkowych, 

wewnątrztwardówkowych-zewnątrzrdzeniowych i wewnątrztwardówkowych. 

Opieka nad pacjentem 

Badanie neurologiczne 

1. Ocena stanu psychicznego pacjenta i mowy. 

2. Zbadanie nerwów czaszkowych. 

3. Zbadanie centralnego i obwodowego układu ruchu. 

4. Sprawdzenie funkcji układu ruchu. 

5. Zbadanie odruchów czaszkowych i obwodowych. 

6. Zbadanie funkcji móżdżku i chodu. 

Diagnoza i zarządzanie urazami głowy 

1. Zastosowanie oceny Glasgow Coma Scale. 

2. Inicjacja leczenia podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego w urazie głowy. 

3. Definicja wstrząsu mózgu, stłuczenia mózgu i rozlanego urazu aksonalnego i rozpoczęcie 

leczenia w każdym z nich. 

4. Rozróżnienie anatomiczne i radiologiczne krwiaka podtwardówkowego i nadtwardówkowego 

oraz opis wskazania chirurgiczne dla każdego z nich. 

5. Opis początkowego leczenia komunikacyjnego urazu głowy przy wysokiej i niskiej prędkości. 

6. Opis leczenia przewlekłego krwiaka podtwardówkowego. 

Diagnostyka i leczenie nowotworu mózgu i ropnia 

1. Podanie względnej częstość występowania i lokalizacji głównych typów pierwotnych i wtórnych 

nowotworów mózgu. 

2. Opis ogólnej prezentacji klinicznej nowotworu mózgu w następujących miejscach: półkula 

mózgu, móżdżek, pień mózgu, przysadka mózgowa i kąt mostowo-móżdżkowy. 

3. Wymienienie zalet i ograniczeń następujących sposobów obrazowania stosowanych w ocenie 

guzów mózgu: TK, MR, spektroskopia MR i angiografia. 

4. Opis wskazań chirurgicznych dla najczęstszych łagodnych i złośliwych nowotworów w 

lokalizacjach wymienionych w # 2. 

5. Opis wskazań i różnic między radioterapią a radiochirurgią w leczeniu złośliwych nowotworów 

mózgu. 

6. Wymienienie głównych różnic między diagnostyką i leczeniem guza mózgu i ropnia. 

7. Wymienienie najczęstszych etiologii ropnia mózgu. 

Diagnostyka i leczenie bólu głowy 

1. Rozróżnienie radiograficznej prezentacji głównych przyczyn krwotoku śródczaszkowego: 

nadciśnieniowego krwotoku śródmózgowego, amyloidowego krwotoku śródmózgowego, 

krwotoku podpajęczynówkowego, krwotoku z malformacji tętniczo-żylnej, krwotoku w 

przypadku guza lub koagulopatii. 

2. Zastosowanie następujących narzędzi diagnostycznych w ocenie ostrego bólu głowy: TK, MR, 

angiografia i nakłucie lędźwiowe. 

3. Opis ogólnych strategii leczenia (chirurgia, radiochirurgia, radiologia interwencyjna, a także 

leczenie skurczu naczyń) tętniaków wewnątrzczaszkowych i malformacji naczyniowych. 
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4. Rozróżnienie symptomatologii migreny, bólu klasterowego, napięciowego i bólu w przypadku 

zapalenia zatok. 

Uraz kręgosłupa 

1. Opis szybkiej oceny pacjenta z urazem kręgosłupa. 

2. Rozpoznanie częstych złamań kręgosłupa na zdjęciu rentgenowskim. 

3. Rozpoznanie wczesnego leczenia urazu rdzenia kręgowego, w tym zastosowanie 

unieruchomienia, sterydów i środków ogólnoustrojowe. 

4. Zdefiniowanie niestabilnego kręgosłupa. 

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne 

EFEKTY KSZTAŁENIE: Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne 

1. Skuteczne komunikowanie się z asystentami, rezydentami, członkami zespołu i innymi 

pracownikami służby zdrowia. 

2. Czytelność udokumentowanych wpisy w dokumentacji medycznej. 

3. Odpowiednia i profesjonalna komunikacja z pacjentem i członkami rodziny. 

4. Wykazanie zdolności do opracowywania i realizowania planów opieki nad pacjentem 

odpowiednich dla poziomu szkolenia i zgodnych z formatem SOAP/problemowym. 

Prezentacje przypadków 

1. Przedstawienie przypadku chorego nauczycielowi, w tym odpowiednich danych z zakresu historii 

medycznej, badanie neurologicznego, wyników badań obrazowych i planu leczenia. 

Udział w pracy oddziału 

1. Uzgodnienie z personelem neurochirurgicznym (rezydentami, asystentami etc.) możliwości 

uczenia się zarówno na sali operacyjnej, jak i poza nią. 

Profesjonalizm 

CELE: Profesjonalizm 

1. Demonstracja zobowiązania do zachowania ciągłości opieki nad pacjentem. 

2. Prezentacja poczucia odpowiedzialności i szacunku dla pacjentów, rodzin, personelu i kolegów. 

3. Demonstracja wrażliwości kulturowej. 

4. Utrzymanie profesjonalnego wyglądu, bycie zadbanym i odpowiednio ubranym. 

5. Bycie punktualnym, szybko dostępnym na wezwanie. 

6. Zmotywowany do nauki, wykazuje odpowiednią asertywność, elastyczność, zdolność adaptacji 

do edukacji. 

7. Demonstracja odpowiedniej postawy, współpracy, otwartość na informacje zwrotne. 

8. Przedstawienie się tym, z którymi pracuje, w tym pacjentowi, asystentowi, rezydentom, innym 

lekarzom, pielęgniarkom, innym członkom personelu. 

Sala operacyjna 

1. Wykazanie się profesjonalizmem na sali operacyjnej; nie przeszkadzanie, ale nie krępowanie się 

w uczestnictwie, w tym zadawaniu pytań, przeglądaniu badań obrazowych, wyników 

histopatologicznych, wyników śródoperacyjnych itp. 

2. Zademonstrowanie poziomu zainteresowania, sprawdzając przypadki według uznania rezydenta 

i uczestniczenie w pracy. 
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Konferencje 

1. Udział we wszystkich zaplanowanych konferencjach. 

2. Zaproszenie do udziału i zadawania pytań. 

4.10 Identyfikacja niepotrzebnych powtórzeń [i luk] w efektach uczenia się 

Jednym z problemów, który uczestnicy projektu mają nadzieję rozwiązać dzięki mapowaniu 

programów nauczania, jest identyfikacja luk i zbędnych powtórzeń (nadmiarowości) w programie 

nauczania. Biorąc pod uwagę, że program studiów może zawierać nawet ponad 7000 efektów uczenia 

się [12], ludzkie możliwości rozpoznawania w tak skomplikowanej strukturze brakujących wyników lub 

niezamierzonych powtórzeń są bardzo ograniczone, pracochłonne, a czasem nawet niemożliwe. 

Pierwszym krokiem w identyfikacji takich problemów jest uzyskanie dobrego rozeznania w 

programie nauczania, który został już opisany w pkt 4.2. Fundamentalna jest także zaimplementowana 

funkcja wyszukiwania słów kluczowych (jak opisano w 4.6). Ponadto istnieją specjalistyczne rozwiązania 

rozszerzające podstawową funkcjonalność oprogramowania, służące znajdowaniu problematycznych 

kwestii. 

Na przykład system mapowania programów nauczania Prudentia [15] korzysta z pięciopoziomowej 

struktury kompetencji. Relacje hierarchiczne są sprawdzane odgórnie od najwyższego (makro) poziomu 

standardów akredytacji do konkretnych efektów uczenia się w zakresie poszczególnych sesji nauczania 

(poziom mikro). Jeśli na jakimkolwiek etapie brakuje łącza do niższego poziomu w hierarchii, wyniki 

wyższego poziomu są oznaczone czerwonymi flagami symboli zagrożenia. Zwraca to uwagę na luki we 

wdrażaniu wymaganych kompetencji i identyfikuje obszary wymagające dalszej uwagi i właściwego 

wyrównania. 

W elektronicznej mapie tematycznej University of Iowa College of Dentistry planiści programów 

nauczania mogą wybrać kompetencje z trzech zestawów, umieszczając je w rozwijanych menu [4]. Po 

wybraniu kompetencji wyświetlana jest tabela pokazująca w wierszach wszystkie kursy, w których ta 

kompetencja była adresowana, oceniana w sposób formatywny lub sumatywny oraz w jakiej formie 

miało to miejsce (kolumny tabeli) [4]. Umożliwia to identyfikację luk i niepotrzebnych powtórzeń lub 

nadmiarowości w programie nauczania. 

Wizualizacja tego, czy i jak silnie reprezentowany jest efekt kształcenia w programie nauczania w 

poszczególnych semestrach, może zostać przedstawiona za pomocą wykresu balonowego, gdzie 

poszczególnym efektom kształcenia odpowiadają koła określonej wielkości (przykładem może być 

wykres przedstawiony w [7]) . Format ten może być również wykorzystany do pokazania profilu oceny 

(w tym obecności i intensywności oceny osiągniętych efektów uczenia się). Luki w tym widoku można 

łatwo dostrzec w miejscach z brakującymi okrągłymi kształtami. 

Cottrell i in. [18] zalecają tworzenie wątków w obrębie programu nauczania. Przez wątki rozumie 

się „ważne obszary treści, które powinny być rozwijane w całym programie nauczania, aby przysłużyć się 

studentom”. Podano przykłady obejmujące: radiologię i ultrasonografię, zdrowie jamy ustnej i różnice w 

opiece zdrowotnej. W celu identyfikowania luk i nadmiarowości we wdrażaniu wątku wyznaczani są 

„dyrektorzy wątków”. 

Wizualizacje mapowania programów nauczania prezentowane przez Vaitsisa i in. [21] mają również 

sekcję dotyczącą nieadresowanych efektów uczenia się. W ten sposób, nawet jeśli elementy nie są 
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powiązane z żadnym innym elementem na wykresie, są nadal wyświetlane, aby nie zostały pominięte w 

analizie. Są one automatycznie grupowane w następujących sekcjach: a) nieuczone efekty uczenia się w 

metodach nauczania; b) niezbadane efekty uczenia się w egzaminie pisemnym; c) oceniane, ale nie 

nauczane efekty uczenia się. Niskie wyniki znajdujące się w wagach oceny wykresu pokazują tematy, w 

których studenci słabo radzą sobie i celowe jest zwrócenie na nie szczególnej uwagi w programie 

nauczania (Rys. 6). 

 

Rys. 6 Wizualizacja analizy luk programowych w badaniu Vaitsisa i in. 
Źródło: [21]. Licencja: CC-BY 4.0. 

4.11 Zgodność z podejściem edukacji opartej na efektach uczenia się 

Edukacja/szkolenie oparte na efektach kształcenia to edukacja z naciskiem na produkt końcowy 

[55]. W medycynie są to cechy dobrze wyszkolonych lekarzy. Jak sformułował to Steketee, opisując swój 

system mapowania programów nauczania: Prudentia opiera się na wynikach, co oznacza, że 

"sformułowania na każdym poziomie określają, co studenci osiągną pod koniec okresu" [15]. 

Rolą oprogramowania do mapowania programów nauczania w procesie edukacji opartej na 

efektach kształcenia jest pokazanie, jak dobrze rozpoznane końcowe efekty uczenia się zostały 

uwzględnione w programie nauczania. Systemy mapowania programów nauczania LOOOP i MERLIN są 

zgodne z tym formatem, ponieważ opierają się na powszechnie akceptowanych efektach kształcenia 

opartych na kompetencjach przedstawionych w katalogu NKLM. System LOOOP [5] wizualizuje efekty 

uczenia się zgodnie z odpowiednią kategorią 24-kwadratowej tabeli Andersona [27] i odpowiednimi 

rolami Reporter-Interpreter-Manager-Educator (RIME) [56]. Vaitsis i in. wykorzystali w swojej 

wizualizacji efektów uczenia się Szwedzkiego Urzędu ds. Szkolnictwa Wyższego efekty uczenia się w 

zakresie edukacji medycznej na poziomie przeddyplomowym jako ramy odniesienia kompetencji [21]. 

System mapowania programów uczenia się CLUE opiera się na strukturach kompetencji General Medical 

Council w Wielkiej Brytanii, General Medical Council w Wielkiej Brytanii i Rady Akredytacyjnej dla 

Graduate Medical Education (ACGME) [3] , Schneider i in. użyli standardów Komisji Akredytacji 

Stomatologicznej (CODA) [4], Prudendia odnosi się do wyników AMC dla studentów w Australii i Nowej 

Zelandii [15]. 
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Innym sposobem ułatwienia oceny zgodności edukacji opartej na efektach kształcenia w 

oprogramowaniu do mapowania programów nauczania jest zastosowanie ustrukturyzowanego opisu 

nowych efektów uczenia się się. W systemie OPTIMED uzyskuje się to poprzez umożliwienie 

użytkownikowi wyboru czasowników akcji dla instrukcji zgodnie z zalecanym słownictwem taksonomii 

Blooma [13]. Równocześnie osiągnięcie porównywalności jakości kształcenia opartej na efektach 

kształcenia w całej Europie wydaje się być trudnym zadaniem. Projekt MEDCIN [58] 

(http://www.medcin-project.eu) koncentrował się na standardach danych dotyczących programów 

nauczania w rzeczywistych procesach edukacji medycznej i zdrowotnej. MEDCIN opracował 

zunifikowaną platformę wspierającą powszechne standardy techniczne (gwarantowane przez 

MedBiquitous Consortium, wiodącą organizację w rozwoju i promocji standardów technologicznych dla 

zawodów medycznych), która jest w pełni zgodna ze sprawdzonym dorobkiem teoretycznym (szereg 

umów opartych na efektach kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, powszechnie 

znanym jako Proces Boloński). Platforma MEDCIN zapewnia wydajne narzędzia online do importowania, 

przeglądania i porównywania programów nauczania zgodne ze standardami dzięki zastosowaniu 

następujących funkcji: raport podsumowujący, kontekst elementów konstrukcyjnych, wyszukiwanie 

według słów kluczowych i zaawansowana analiza tekstu. 

 

Rys. 7 Dendrogram analizy opartej na słowach kluczowych reprezentujący podobieństwa między 
poszczególnymi zajęciami w ramach kursu Pediatria - egzamin państwowy, który jest nauczany na 

Uniwersytecie Masaryka. 

4.12 Złożone raportowanie bazujące na dostępnych elementach składowych 

programu studiów 

Złożoność jest nieodłączną częścią analizy programów studiów medycznych ze względu na dużą 

liczbę elementów do uwzględnienia i ich wysoki stopień wzajemnych powiązań. Z tego względu rośnie 

wciąż zapotrzebowanie na dynamiczne systemy, które umożliwią bardziej efektywne zarządzanie 

programami nauczania na różnych poziomach edukacji [32]. Jednak złożoność analiz nie powinna wiązać 

się z niskim komfortem pracy użytkownika. Według Rona Hardena dwie ważne cechy każdej mapy 

programu studiów to komunikatywność i przejrzystość [24]. Istnieje jednak ryzyko, że nieporęczne 

interfejsy użytkownika mogą zniechęcić do tworzenia map programów nauczania. Potencjalne 

niebezpieczeństwo polega na tym, że źle zaprojektowane lub przeciążone raporty mogą dostarczyć 

niejasny obraz stanu faktycznego. Prezentacja zbyt wielu elementów na raz może zaciemnić wgląd w 

analizowane aspekty programu nauczania [6]. 

http://www.medcin-project.eu/
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Spreckelsen i in. sugerują wykonywanie formalnych badań użyteczności (ang. usability studies) jako 

obowiązkowy krok w procesie tworzenia oprogramowania do mapowania programu nauczania [2]. 

Autorzy ci zaproponowali siedem hipotetycznych scenariuszy (historyjek użytkownika, ang. user studies), 

przeznaczonych dla studentów i nauczycieli przedmiotów medycznych, które powinny być wykonane 

przez testerów oprogramowania. Liczba testerów nie musi być duża: już 5-8 osób może wystarczyć. W 

przeprowadzonym przez Spreckelsen i in. badaniu niewielka grupa testerów dostarczyła wiele cennych 

wskazówek i komentarzy, które w istotny sposób wpłynęły na rozwój oprogramowania. Zalecenie to jest 

zgodne z wnioskami z pracy Schneider i in., którzy postrzegają poprawę użyteczności jako kolejny ważny 

krok w rozwoju ich systemu [4]. 

Kolejnym elementem wpływającym na wysoki stopień trudności korzystania z oprogramowania do 

mapowania programu nauczania jest żmudny proces wprowadzania danych. W ankiecie 

przeprowadzonej przez Willetta wysoki nakład pracy był najczęściej wymienianym problemem w 

procesie mapowania programów nauczania [26]. Fritze i in. [7] zalecają rozwiązanie tej trudności przez 

zmniejszenie liczby kryteriów mapowania (np. ograniczenie liczby zaimplementowanych okien Hardena 

[24]). Cottrell i in. zalecają dodanie do systemu graficznego wskaźnika postępu prac w procesie 

mapowania jako element motywacyjny. Osoby pracujące nad mapą programu nauczania ceniły 

możliwość łatwego dostępu do graficznego podsumowania tego, co zostało osiągnięte w procesie 

mapowania [18]. 

Ostatnim z wymienionych zaleceń jest automatyzacja fragmentów procesu wprowadzania danych. 

Na przykład system informatyczny opisany przez Al-Eyd i in. generuje wstępnie wypełnione szablony 

informacji dotyczące jednostek dydaktycznych (Rys. 8), aby zaoszczędzić osobom zaangażowanych w 

proces mapowania czas potrzebny na powtórne wprowadzanie danych do komputera, dostępnych już w 

innych miejscach w systemie [6]. 

 
Rys. 8 Sposobem na zmniejszenie złożoności mapowania programu nauczania jest generowanie 

szablonów wprowadzania danych z wstępnie wypełnioną treścią (zaznaczone na żółto). 
Źródło: [6]. Licencja: CC-BY 4.0. 
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W systemie MERLIN redukuje się czasochłonność wprowadzania danych na poziomie 

charakterystyki kompetencji składowych przez udostępnienie użytkownikowi możliwości zaznaczania 

potrzebnych efektów uczenia się w wyselekcjonowanych wcześniej polach wyboru, bez konieczności 

wskazywania ich w długich rozwijanych listach lub ręcznego wpisywania [7]. 

4.13 Zalecenia dotyczące procesu stopniowego wdrażania zmian 

Przeglądając zebraną literaturę dotyczącą oprogramowania do mapowania programu nauczania, 

zwróciliśmy również uwagę na zastosowany model inżynierii oprogramowania. 

Niektórzy programiści wykorzystali model kaskadowy z jasno określonymi kolejnymi fazami 

procesu. Fritze i in. [7] zrealizowali system MERLIN w siedmiu krokach: 1. Analiza potrzeb; 2. Wspólna 

identyfikacja głównych elementów mapowania i ich struktur; 3. Zaprojektowanie architektury i modelu 

bazy danych; 4. Programowanie; 5. Ocena wykonania; 6. Wdrożenie; 7. Dostosowania bazy danych. 

Balzer i in. opisali dziewięcioletni proces budowy, wdrażania i oceny systemu mapowania programu 

nauczania LOOOP. Proces ten składał się z trzech etapów: 1. Analizy potrzeb i implementacji 

oprogramowania; 2. Analizy efektów wdrożenia; 3. Oceny statystyk użytkowania [5]. 

W innych systemach zastosowano dynamiczne metody inżynierii oprogramowania. Na przykład 

Steketee [15] opisują zastosowanie zwinnej (ang. agile) metodyki do procesu realizacji systemu 

mapowania programu nauczania (iteracyjny proces planowania, implementacji i testowania dynamicznie 

dostosowywany do wymagań użytkowników). System OPTIMED został zaimplementowany przy użyciu 

metodologii Extreme Programming, która jest popularną odmianą podejścia zwinnego [12]. Canning i in. 

[3] opisuje proces budowy narzędzia do tworzenia map programów nauczania o nazwie "CLUE" jako 

zgodny z podejściem design-based research. Wymaga to od użytkowników regularnego dostarczania 

informacji na temat wymaganych sposobów wizualizacji danych dotyczących programu studiów oraz 

bieżącej oceny funkcjonalność dodanej do narzędzia. Proces rozwoju oprogramowania prowadzony był 

w sposób iteracyjny i miał trzy główne kamienie milowe: 1. funkcjonalny prototyp; 2. prototyp interfejsu 

użytkownika; 3. końcowa iteracja. 

Jak już podkreślono w sekcji 4.12, etap badania użyteczności oprogramowania i oceny satysfakcji 

użytkowników to ważne kroki, które nie powinny być pomijane w procesie budowy oprogramowania do 

mapowania programu nauczania [2,4]. 

4.14 Rozważania nad możliwością uogólnienia wyników na potrzeby 

programów studiów w innych dyscyplinach 

Interesowała nas odpowiedź na pytanie, czy zalecenia z naszego raportu mogą być uogólnione na 

inne dyscypliny niż nauki medyczne? Pomocna w odpowiedzi na to pytanie była praca Rawle i in. [57]. 

Bazując na systematycznym przeglądzie literatury, ale także na wywiadach przeprowadzonych na kilku 

wydziałach Uniwersytetu Toronto Mississauga, w tym na wydziałach biologii, geografii i językoznawstwa, 

autorzy wykazali istnienie wielu wspólnych wymagań dla różnych dyscyplin. Dotyczyło to zarówno 

procesu wdrażania programu nauczania, jak i metod wizualizacji. Na przykład, arkusze kalkulacyjne Excel 

są często postrzegane jako punkt wyjściowy do mapowania programu nauczania, które mogą być później 

rozszerzone o bardziej wyrafinowane metody prezentacji. Trwają prace nad umożliwieniem 

użytkownikom z poszczególnych wydziałów prowadzenia własnych kwerend on-line dotyczących treści 

programu nauczania. Powszechnie napotykaną trudnością jest stosowany w oprogramowaniu żargon 

pedagogiczny. Stanowi to barierę dla przedstawicieli różnych wydziałów zaangażowanych w tworzenie 
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map programów studiów, co jest ważną wskazówką dla projektantów interfejsów użytkownika. Pomimo 

że nie wszyscy podzielają tę opinię, na części wydziałów (również innych niż medycyna) zauważono 

potrzebę stosowania metod uzgadniania programów nauczania z krajowymi wymaganiami 

akredytacyjnymi, co pociąga za sobą również konieczność stosowania wspólnych katalogów efektów 

uczenia się. 

Ellaway i in. zauważają, iż podczas gdy standard techniczny MedBiquitous Curriculum Inventory 

został opracowany na potrzeby edukacji medycznej, w dużej mierze przez osoby wywodzące się ze 

środowiska edukacji medycznej, powinien on również dobrze sprawdzić się w każdym programie 

studiów nauk o zdrowiu i najprawdopodobniej w jakimkolwiek innym programie studiów [25]. 

Zdaniem Aldricha mapowanie programów studiów pozwala na niwelowanie barier między 

tradycyjnymi dyscyplinami akademickimi [20]. Współczesne aktywne obszary badań naukowych znajdują 

się na przecięciu wielu dyscyplin (np. biomatematyka, bioinformatyka, informatyka medyczna) i istnieje 

zapotrzebowanie na projekty integrujące różne programy nauczania [20]. Taką właśnie funkcję może 

pełnić budowana w ramach projektu BCIME platforma mapowania programu nauczania. 

5. Dyskusja 

W tym raporcie przedstawiliśmy zestawienie najnowszych zaleceń dotyczących budowy 

oprogramowania do mapowania programu nauczania. Nowoczesne systemy informacyjne oparte są na 

technologiach sieciowych, realizują hierarchię różnych ról użytkowników i zapewniają kompleksowy, 

interaktywny wgląd w program nauczania wykorzystujący różne formy prezentacji, w tym kolorowe 

tabele, grafy, wykresy balonowe i wiele innych. Istotne jest wyposażenie narzędzia do mapowania 

programu nauczania w łatwy dostęp do aktualnych standardów kompetencji odpowiednich dla danej 

instytucji. Obejmuje to wsparcie dla wykorzystania narodowych katalogów efektów uczenia się, ale 

mogą zawierać również efekty uczenia się obowiązujące w danej jednostce lub specjalistyczne wykazy 

kompetencji dla wybranych dziedzin medycznych. W wielu analizowanych przypadkach katalogi efektów 

uczenia się były ułożone w hierarchii rosnącej szczegółowość i umożliwiały różne poziomy analizy. 

Kontrolowane słowniki, takie jak tezaurus MeSH, ułatwiają inteligentną funkcjonalność wyszukiwania 

dowolnego tekstu. Interfejs użytkownika systemu informatycznego musi być łatwy w użyciu, ale 

jednocześnie funkcjonalny, tak aby wspierać użytkowników w złożonym zadaniu opisu i analizy 

programu nauczania. Z tego powodu ważne jest przeprowadzanie testów użyteczności i zapewnienie 

automatyzacji wykonania prostych zadań. Aby system był dobrze przyjęty przez użytkowników powinien 

być dostosowany do konkretnych potrzeb środowiska docelowego. Jednocześnie jest konieczne 

umożliwienie eksportu danych do celów raportowania w standardowych formatach, takich jak 

MedBiquitous Inventory Curriculum. Ponadto, narzędzia mapowania programu nauczania musi być 

otwarte na integrację z innymi elementami uczelnianego systemu informacyjnego, w tym z systemami 

zarządzania treściami edukacyjnymi (ang. Learning Management Systems, LMS), jak również z 

elektronicznymi harmonogramami zajęć i serwerami terminologicznymi. 

Na Rys. 9 przedstawiono graficzne podsumowanie wyodrębnionych przez nas kluczowych cech 

narzędzia mapowania programu studiów. 
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Rys. 9 Mapa myśli kluczowych elementów systemu zarządzania programem nauczania 

Mocną stroną naszego raportu jest systematyczne podejście do procesu analizy literatury. Uzyskany 

w ten sposób materiał, w połączeniu z techniczną i medyczną wiedzą partnerów projektu, daje 

wszechstronny obraz najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie budowy komputerowych systemów 

mapowania programów nauczania studiów medycznych. Uporządkowanie zaleceń według listy 

kluczowych cech wymaganych we współczesnych systemach mapowania programu nauczania 

uzyskanych z przeprowadzonej przez nas analizy potrzeb przyczynia się do wysokiej jakości 

sprawozdania. Wartość raportu polega na dostarczeniu zestawu sprawdzonych rozwiązań 

opublikowanych w literaturze lub pochodzących z lokalnych doświadczeń instytucji partnerskich. 

Zalecenia te mogą być, w zależności od potrzeb, stosowane na wybranych etapach procesu budowy 

nowych systemów mapowania programu nauczania. 

Raport posiada pewne ograniczenia wynikające ze stosunkowo wąskiego przedziału czasu objętego 

kwerendą literatury, która obejmuje pracę opublikowaną w przeciągu ostatnich pięciu lat, jak również 

skupienie się wyłącznie na jednej bazie badań naukowych. Ograniczenie to jest jednak konieczne i 

podyktowane dostępnymi ramami czasowymi projektu. Warto jednak podkreślić, że wśród włączonych 

do syntezy prac naukowych znalazły się przeglądy systematyczne [32,57] oraz przeglądy zakresu badań 

(ang. scoping reviews) [12], które zawierały zalecenia pochodzące z szerszego przedziału czasowego 

badań. Bazę analizowanych prac wzbogaciliśmy również pięcioma dodatkowymi pracami 

zidentyfikowanymi na drodze ręcznego przeszukiwania odnośników literaturowych. 

Nasz przegląd literatury skupił się na aspektach technicznych związanych z budową 

oprogramowania do mapowania programu nauczania. Poza zakresem naszego zainteresowania znalazło 

się omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem kadrami w zakresie innowacji programów studiów. 

Na przykład Lammerding-Koeppel i in. podkreśla potrzebę odpowiedniego przeszkolenia personelu i 
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ustanowienia skutecznych struktur komunikacyjnych, w tym wsparcia wysokiej rangi przedstawicieli 

wydziału jako podstawę skutecznego wykonania zadania mapowania programu nauczania [23]. Jest 

rzeczą istotną, aby nie tylko rozwijać nowe funkcje oprogramowania, ale również zastanowić się jak 

właściwie szkolić pracowników w tym procesie, jak ułatwić komunikację i jak system informatyczny 

mógłby wspierać te czynności. 

W naszym raporcie nie poruszamy właściwej metodyki opracowania programów nauczania. Na 

przykład Komenda i in. przedstawia w swojej pracy czterostopniowy model planowania innowacji w 

programie studiów w kontekście korzystania z systemu OPTIMED [13]. Pomimo doniosłości tych 

zagadnień, uważamy ten temat za zbyt szeroki do omówienia w ramach niniejszego opracowania i w 

dużej mierze niezależny od zastosowanej technologii informatycznej. 

Punktem wartym rozważenia, dla którego literatura nie daje jasnej odpowiedzi, jest wymagany 

poziom szczegółowości zmapowanych elementów modelowanych programów studiów. Analizowane 

prace naukowe wykazują wysoki stopień zróżnicowania w tym aspekcie. Powszechne w badaniach są 

wielopoziomowe hierarchie pokazujące przejście od ogólnych opisów na wysokim poziomie do bardzo 

szczegółowych opisów poszczególnych fragmentów programów nauczania. Elementy przedstawione w 

takich hierarchiach to kompetencje których liczność sięga od kilku ogólnych pozycji na poziomie 

instytucjonalnym, do kilku tysięcy szczegółowych efektów uczenia się na poziomach pojedynczych sesji 

nauczania. Kolejne poziomy zawierają efekty uczenia się z różnych kontrolowanych słowników i 

katalogów. Za pomocą struktur hierarchicznych opisywana jest również organizacja modułów nauczania 

i oceny w zakresie jednego programu studiów – tutaj rozpiętość w wymiarze ogólności i szczegółowości 

przechodzi od opisu kilku pojedynczych bloków składowych, z których złożony jest cały program 

nauczania, aż do poziomu poszczególnych pytań w testach wielokrotnego wyboru. Szczegółowe opisy 

programu nauczania z jednej strony stanowią podstawę wysokiej jakości funkcji wyszukiwania i 

raportowania, z drugiej jednak generują duże nakłady pracy związane z wprowadzaniem danych i 

zarządzaniem danymi, które mogą łatwo przekroczyć możliwe ramy czasowe i dostępny personel. 

Unikalną cechą naszego projektu jest jego międzynarodowość. Większość systemów w przeglądzie 

literatury przedstawiała rozwiązania na poziomie pojedynczego kraju - np. LOOOP i MERlin w 

Niemczech, CurrMIT w Stanach Zjednoczonych lub Entrada w Kanadzie. Rozwiązania planowane do 

realizacji w projekcie BCIME związane są z przekroczeniem granic kilku krajów europejskich, z których 

każdy posiada indywidualne potrzeby odnośnie sposobu opisu programów nauczania. Wsparcie dla 

wielu standardów efektów uczenia się, lokalizacja interfejsu użytkownika w kilku językach i wdrożenie 

systemu do użytku w instytucjach różnych systemów szkolnictwa wyższego to, w przypadku budowy 

oprogramowania do mapowania programu nauczania, działania pionierskie. 

Nawet jeśli my, jako partnerzy projektu BCIME jesteśmy silnie związani z wydziałami lekarskimi, 

posiadamy również mocne zaplecze techniczne. Różnorodność doświadczeń pozwala nam mieć nadzieję, 

iż wskazówki zamieszczone w tym raporcie mogą, z pewnymi niewielkimi modyfikacjami, zostać 

uogólnione na inne niż medycyna i nauki o zdrowiu dyscypliny. 
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6. Wnioski 

Celem niniejszego rezultatu prac intelektualnych było przygotowanie zestawu zaleceń i dobrych 

praktyk dotyczących rozwoju platformy informatycznej mapowania programu nauczania. Systematyczny 

przegląd literatury opublikowanej w przeciągu ostatnich pięciu lat, wzbogacony doświadczeniem pięciu 

instytucji partnerskich, zaowocował bogatym zbiorem wskazówek informującym co i jak jest obecnie 

wdrażane w oprogramowaniu do mapowania programu nauczania. Raport jest uporządkowany według 

kluczowych cech oprogramowania pochodzących z analizy potrzeb z pierwszego rezultatu prac 

intelektualnych (IO1). Zalecenia tworzą łatwy w użyciu zbiór wskazówek do stosowania krok po kroku i 

przeznaczony do wykorzystania przez tych, którzy pracują nad budową nowych lub rozszerzeniem 

funkcjonalności istniejących elektronicznych systemów mapowania programu nauczania. 
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Załącznik 1 

Wystandaryzowany formularz sylabusu kursu 
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