
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nazwa przedmiotu 

Planowanie leczenia w teleradioterapii 

 

Kod ECTS 

3.2-PL 

 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki / Instytut Fizyki 

 Studia  

kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja 

Fizyka II stacjonarne 

 

 Fizyka medyczna nazwa* 

 

*nazwa zgodna z zatwierdzonym katalogiem kierunków i specjalności 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 

Agnieszka Bartnikowska (OCO) 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im 

liczba godzin  

Liczba punktów ECTS: 4 

 

Godziny kontaktowe 

wykład 30 godz. 

udział w laboratorium/konwersatorium: 15 godz. 

Razem: 45 godzin =  punktów ECTS: 1,5 

 

Praca własna studenta 

przygotowanie do wykładu 30 godz. 

przygotowanie do ćwiczeń lab.: 15 godz. 

przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń lab.: 45 godz. 

Razem: 90 godzin = punktów ECTS: 2,5 

 

 

A. Formy zajęć (wybrać) 

 wykład 

 laboratorium /konwersatorium 

B. Sposób realizacji  (wybrać) 

 zajęcia w Sali dydaktycznej 

 zajęcia w laboratoriach  

 

C. Liczba godzin  
Wykład   30 godz. 

Laboratorium    15 godz. 

 Status przedmiotu 

 obowiązkowy  

 

 Język wykładowy 

polski 

 Metody dydaktyczne 

 wykład z prezentacją multimedialną 

 ćwiczenia laboratoryjne 

 

 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wy-

magania egzaminacyjne 

 Sposób zaliczenia  

 Laboratorium – zaliczenie na ocenę 

 

B. Formy zaliczenia na przykład: 

 

 Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 

C. Podstawowe kryteria 

Pozytywna ocena ze konwersatorium i sprawozdań laboratoryjnych 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

Należy określić: 

A. Wymagania formalne, Podstawy fizyki, podstawy biologii.  

B. Wymagania wstępne, Umiejętność samodzielnego opracowania danych .  

 



Cele przedmiotu 

 

Poznanie i zrozumienie podstawowych metod w planowaniu leczenia w teleradioterapii 

 Treści programowe 

Przygotowanie elektronicznych przekrojów pacjenta. Wstępna symulacja leczenia. Obrysowanie obszarów napromieniowania i 

narządów krytycznych. Wybór energii promieniowania oraz ustalenie geometrii wiązki. Obliczanie rozkładu dawki i czasu na-

promieniowania. Metody modyfikacji rozkładu dawki. Akceptacja planu leczenia. Proces leczenia. 

 

 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć : 

 Treści wykładu,  

 T. Piotrowski, Wybrane zagadnienia dotyczące planowania leczenia w teleradioterapii (2005) 

B. Literatura uzupełniajaca 

 J. Malicki , K. Ślosarka Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. Tom 1 (2016) 
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 Wiedza 

Zna podstawy tworzenia elektronicznych przekrojów; (K_W03, K_W06) 

Zna podstawy projektowania symulacji leczenia; (K_W05, K_W11) 

Zna fizyczne podstawy skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na materię; (K_W03) 

Zna podstawowe pojęcia z dozymetrii. (K_W03) 

 

 Umiejętności 

Umie przygotować elektroniczny przekrój pacjenta; (K_U05, K_U09) 

Potrafi dobrać odpowiednią energię promieniowania i geometrię wiązki. ((K_U02, K_U06) 

Potrafi obliczyć rozkład dawki promieniowania; (K_U03, K_U04) 

 Kompetencje społeczne (postawy) 

Ma potrzebę pogłębiania swojej wiedzy; (K_K01) 

Potrafi pracować zespołowo. (K_K03) 

 Kontakt:   a.bartnikowska@tlen.pl 

 

 

 


