
 

WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 

Lekarsko-dentystyczny Poziom i tryb 

studiów 

Jednolite magisterskie stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Endodoncja 

przedkliniczna 
Punkty ECTS 

3 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji UM 

w Poznaniu, Wydział Lekarski II 

 

Koordynator 

przedmiotu 

Dr hab.n. med. Anna 

Szkaradkiewicz-Karpińska 
Osoba/y zaliczająca/e 

Dr hab.n. med. Anna 

Szkaradkiewicz-Karpińska 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy Semestr IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

     12 

 

   ćwiczenia 

        36 

    

  seminaria  

       12 

 

Obszar 

nauczania 

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (studia jednolite 

magisterskie) 

Cel kształcenia 
Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności manualnych z zakresu endodoncji 

w stymulowanych warunkach klinicznych umożliwiających rozpoczęcie pracy z pacjentem 

Treści 

programowe 

 Wykłady  

Struktura endodontium i jego funkcje. 

Instrumentarium endodontyczne. 

Rodzaje leczenia endodontycznego. Metody i techniki opracowywania kanałów korzeniowych. 

Postępowanie w trakcie leczenia endodontycznego. 

Wypełnianie systemu korzeniowego. 

Powikłania w leczeniu endodontycznym. 

 

Ćwiczenia 

Ocena anatomii zewnętrznej zębów poszczególnych grup, analiza przekrojów podłużnych 

na szlifach zębów, ocena zdjęć rtg. 

Zakładanie koferdamu do leczenia endodontycznego (4 techniki). 

Wykonanie modeli ćwiczeniowych. 

Wykonanie dostępu i opracowanie komór w poszczególnych grupach zębowych. 

Lokalizacja ujść kanałów korzeniowych. 

Opracowanie ujść kanałów korzeniowych. 

Określenie długości roboczej metodą Ingla i Nicholsa. 

Opracowanie kanałów korzeniowych metodą step-back i metodą hybrydową. 

Założenie opatrunku tymczasowego z wodorotlenku wapnia do 3 kanałów korzeniowych. 

Wypełnienie 3 kanałów korzeniowych metodą kondensacji bocznej gutaperki na zimno. 

Ocena wypełnienia kanałów korzeniowych na podstawie zdjęcia radiologicznego. 

 

 Seminaria 

Morfologia komór i kanałów korzeniowych. 

Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego. 

Punkty trepanacyjne i wykonanie dostępu do leczenia endodontycznego w poszczególnych grupach 

zębowych. 

Zasady pracy instrumentami endodontycznymi, rozpoznawanie poszczególnych grup narzędzi. 

Określenie długości roboczej kanału korzeniowego. 

Metody opracowania kanałów korzeniowych. 

Środki płuczące i leki stosowane w leczeniu endodontycznym. 

Metody wypełniania kanałów korzeniowych. 

Materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych. 

Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym. 

 

 

 

 



 Inne 

Przegląd innych technik opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne. Filmy edukacyjne. Pokaz każdego etapu ćwiczenia praktycznego przez 

asystenta z użyciem kamery i toru wizyjnego. Praca z aparatem rentgenowskim i ocena zdjęć 

radiologicznych za pomocą programu Digora. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

1. Sprawdziany podczas zajęć (4) obejmujące zagadnienia z poszczególnych modułów 

tematycznych. 

2.  Zaliczenie teoretyczne z całości materiału – kolokwium pisemne końcowe (poziom zaliczenia 

65%). Warunkiem przystąpienia do kolokwium końcowego jest uzyskanie z ćwiczeń min. 26 pkt 

(65%). Student, który uzyskał ze sprawdzianów mniej niż 26 pkt, lecz co najmniej 16 pkt (40%) 

dopuszczony zostaje do kolokwium wyjściowego. Student, który uzyskał mniej niż 16 pkt 

ze sprawdzianów cząstkowych nie uzyska zaliczenia w danym roku akademickim. 

Kolokwium końcowe jest punktowane od 0 do 20 pkt. Do zaliczenia kolokwium końcowego 

koniecznym jest uzyskanie min. 13 pkt. Niezaliczenie kolokwium w I terminie zobowiązuje 

studenta do przystąpienia do kolokwium poprawkowego najpóźniej 2 tygodnie od zakończenia 

ćwiczeń.  Student ma prawo do dwukrotnego poprawienia kolokwium końcowego w przypadku 

jego nie zaliczenia 

3. Zaliczenie praktyczne: ocena umiejętności praktycznych po każdym etapie pracy (ocena dostępu 

do leczenia endodontycznego, określenia długości roboczej, opracowania kanałów korzeniowych, 

wypełniania kanałów korzeniowych). 

4. Wykonanie obowiązujących zabiegów na bloczkach i  zębach fantomowych. 

5. Obecność na wszystkich zajęciach. 

6. Studenci, którzy nie wywiążą się z obowiązków wynikających z regulaminu nie uzyskują 

zaliczenia przedmiotu w danym roku akademickim.  

 

Literatura 

podstawowa 

 

1. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ ZARYS KLINICZNY pod redakcją 

Z. Jańczuka , U.Kaczmarek, M. Lipskiego. PZWL, Warszawa, wyd. IV 2014. 

2. WSPÓŁCZESNA ENDODONCJA W PRAKTYCE. B. Arabska-Przedpełska, H. Pawlicka  

Bestom, Łódź, wyd.I 2011. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

 

1. KLINICZNE POSTĘPOWANIE W KANAŁOWYM LECZENIU ZĘBÓW. Pawlicka H., 

Bestom, Łódź, 2007. 

2. ENDODONCJA WIEKU ROZWOJOWEGO I DOJRZAŁEGO AUTORSTWA MARII 

BARAŃSKIEJ-GACHOWSKIEJ pod redakcją L. Postek-Stefańskiej, Czelej, wyd. II, 2011. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

EW01 zna wyposażenie gabinetu stomatologicznego i instrumentarium 

stosowane w zabiegach stomatologicznych; 

C.W23 

EW02 zna definicję oraz klasyfikację podstawowych i pomocniczych 

materiałów stomatologicznych; 

C.W24 

EW03 zna skład, budowę, sposób wiązania, właściwości, przeznaczenie 

i sposób użycia materiałów stomatologicznych; 

C.W25 

EW04 zna podstawowe procedury kliniczne rekonstrukcji tkanek 

twardych zębów i leczenia endodontycznego oraz metody 

i techniczno-laboratoryjne procedury wykonawstwa uzupełnień 

protetycznych; 

C.W28 

EU01 przeprowadza leczenie endodontyczne oraz rekonstruuje brakujące 

zmineralizowane tkanki w zębie fantomowym; 

C.U9 

   

Bilans nakładu Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 



pracy studenta udział w wykładach 12 

udział w ćwiczeniach 36 

udział w seminariach 12 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10 

przygotowanie do seminariów 10 

przygotowanie do kolokwiów   10 

przygotowanie do egzaminu  --- 

inne --- 

Łącznie 90 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

60 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 55 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01-04, 

EU01 

Obserwacja pracy studenta w trakcie 

zajęć, kontrola poprawności wykonywania 

poszczególnych czynności z zachowaniem 

podstawowych zasad ergonomii 

Kolokwium pisemne (poziom zaliczenia 

65%) i ocena umiejętności praktycznych. 

Zaliczenie praktyczne samodzielnego 

opracowania i wypełnienia jednego kanału 

korzeniowego w bloczku treningowym. 

Zaliczenie obowiązujących zabiegów 

w zębach fantomowych. 

Data 

opracowania 

sylabusa 

12.09.2018 Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr hab.n. med. Anna Szkaradkiewicz-

Karpińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regulamin zajęć  

 

• Liczba godzin : 12 h wykładów, 12 h seminariów i 36 h ćwiczeń ( zajęcia odbywają się w bloku 3 

tygodni codziennie w semestrze letnim wg harmonogramu przekazanego przez dziekanat) 

• Nieobecności : Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona a następnie odrobiona z inną 

grupą. Samowolne opuszczenie zajęć jest równoznaczne z nieobecnością.  3-krotne spóźnienie się na 

ćwiczenia jest traktowane jako 1 nieobecność, która wymaga odrobienia. 

• Wymagania wstępne : wiedza dotycząca anatomii i histologii zębów z zakresu przedmiotów, które 

student zaliczył na pierwszym roku studiów. 

• Wymagania podczas trwania zajęć : 

- student zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

- studenci zobowiązani są do przygotowywania się teoretycznego i aktywnego uczestniczenia w 

zajęciach przedklinicznych. 

- ćwiczenia przedkliniczne odbywają się pod opieką asystenta w podgrupach. 

- każdy etap pracy przedklinicznej musi być uzgodniony z lekarzem prowadzącym. 

• Wymagania końcowe : Studenci, którzy nie wywiążą się z obowiązków wynikających z regulaminu 

nie uzyskują zaliczenia na II roku. 

 

           Zasady organizacyjno-porządkowe 

 

• Szkolenie BHP : odbywa się na pierwszych zajęciach 

• Wymogi dotyczące stroju : wygląd studenta powinien spełniać standardy stawiane personelowi 

oddziałów zabiegowych czyli odzież i obuwie ochronne. Ręce do łokcia nagie, tj. bez zegarka, 

bransoletek i pierścionków. Paznokcie krótkie, włosy związane, bez długich łańcuszków i 

kolczyków. Student zobowiązany jest do  stosowania okularów ochronnych oraz maski ochronnej na 

twarz i jednorazowych rękawiczek 

• Materiały, które student musi posiadać na zajęciach : 

          -  zestaw usuniętych zębów ludzkich, z których wykonane zostaną modele ćwiczeniowe. Zęby 

          powinny posiadać całkowicie zachowane korzenie z ukończonym rozwojem, maksymalnie możliwie 

          zachowaną koronę i nie powinny być wcześniej leczone endodontycznie.  

• Materiały dydaktyczne : 

wykaz podstawowej i uzupełniającej literatury dostępny w sylabusie przedmiotu 

 

           Zasady zaliczania zajęć   

1. Sprawdziany podczas zajęć (4 sprawdziany) obejmujące zagadnienia z poszczególnych modułów 

tematycznych.  

2. Zaliczenie teoretyczne z całości materiału – kolokwium pisemne końcowe (poziom zaliczenia 65%). 

Warunkiem przystąpienia do kolokwium końcowego jest uzyskanie z ćwiczeń min. 26 pkt (65%). Student, 

który uzyskał ze sprawdzianów mniej niż 26 pkt lecz co najmniej 16 pkt (40%) dopuszczony zostaje do 

kolokwium wyjściowego. Student, który uzyskał mniej niż 16 pkt ze sprawdzianów cząstkowych nie uzyska 

zaliczenia w danym roku akademickim. 

Kolokwium końcowe jest punktowane od 0 do 20 pkt. Do zaliczenia kolokwium końcowego koniecznym 

jest uzyskanie min. 13 pkt.  Nie zaliczenie kolokwium w I terminie zobowiązuje studenta do przystąpienia 

do kolokwium poprawkowego najpóźniej 2 tygodnie od zakończenia ćwiczeń.  Student ma prawo do 

dwukrotnego poprawienia kolokwium końcowego w przypadku jego nie zaliczenia. 

3. Zaliczenie praktyczne : ocena umiejętności praktycznych po każdym etapie pracy ( ocena : dostępu do 

leczenia endodontycznego, określenia długości roboczej, opracowania kanałów korzeniowych, wypełnienia 

kanałów korzeniowych). 

4. Wykonanie obowiązujących zabiegów na zębach  i bloczkach. 

5. Obecność na wszystkich zajęciach.  


